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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  

ՀՀ ԳԱԱ Մ.ՔՈԹԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

10-ԱՄՅԱ (2006-2016ԹԹ.) ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾԸ  

Հարկ է նշել, որ 2006թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի1 տարեգրության մեջ 
սկսվեց մի նոր շրջափուլ, երբ ՀՀ կառավարության որոշմամբ տնտեսագիտական ուղղվածու-
թյուն ունեցող առանձին ոլորտներին համահունչ (ՀՀ ֆինանսների, էկոնոմիկայի ու գյուղա-
տնտեսության նախարարություններ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառա-
վարման վարչություն) երեք գիտահետազոտական ինստիտուտները՝ տնտեսագիտական հետա-
զոտությունների ինստիտուտ, գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի գիտահետազոտական ինստի-
տուտ, կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունները վերակազմակերպվեցին և միացվեցին ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. 
տնտեսագիտության ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը և որի 
արդյունքում ձևավորվեց վերոնշյալ անվանմամբ ինստիտուտը, իսկ որպես տնօրեն ընտրվեց 
Վլադիմիր Լիպարիտի Հարությունյանը՝ սկիզբ դնելով միացյալ ինստիտուտի նոր կոլեկտիվի 
կազմավորման գործընթացին, ինչպես նաև նորացված գիտական խորհրդի, գիտակազմակերպ-
չական նոր կառուցվածքի ու գիտական նոր ուղղությունների ձևավորմանը: Այնուհետև ինստի-
տուտի հետագա 10-ամյա գործունեությունը բնորոշվեց որոշակի առանձնահատկություններով, 
որոնցից արժանահիշատակ են հետևյալները. 
x  հետազոտվող գիտական թեմաներին տրվում է առավել շատ գործնական ուղղվածություն, 

որոնց եզրակացություններն ու առաջարկությունները ներկայացվում են ՀՀ կառավարու-
թյանը՝ վերջինիս կողմից մշակվող հայեցակարգային ու ռազմավարական փաստաթղթերում 
դրանք հաշվառելու ու ներառելու ակնկալիքով, 

x հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին նվիրված հան-
րապետական ամենամյա գիտաժողովների անցկացումը, 

x ինստիտուտի գիտական ներուժի երիտասարդացումը, 
x հրատարակչական գործի նորովի կազմակերպումը: 

Վերոնշյալներին համահունչ, այսօր մակրոտնտեսական հիմնախնդիրների, տնտեսության 
իրական, ֆինանսական ու ծառայությունների ոլորտի զարգացման, սոցիալական և ժողովրդա-
գրական, տեսական հետազոտությունների և տնտեսագիտական մտքի պատմության գիտական 
ուղղությունները և դրանց արդյունքները հանրապետության տնտեսագետ մտավորականության 
համար դարձել են ինստիտուտի կողմից հրապարակվող ժողովածուում որպես հրատարակու-
թյան հանդես:  

Ֆինանսական հիմնախնդիրներն իրենց վերլուծական խորացումներն են ստացել գրքերի 
ձևով հրապարակված հետևյալ հետազոտություններում՝ 

1.  Հարությունյան Վ., Ազիզյան Ա., Ֆինանսական համահարթեցման հիմնախնդիրները (2008թ.): 
2.  Հարությունյան Վ., Թամազյան Ա., Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ֆի-

նանսական հիմնախնդիրների լուծման ուղիները (2008թ.): 
3.  Հարությունյան Վ.Լ., Հարությունյան Դ.Վ., Հարությունյան Տ.Վ., Հարկեր և հարկագանձում 

(2010թ.):  

                                                            
1  Ինստիտուտը ստեղծվել է դեռևս 1955-ին, երբ Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի կազմում գործող 

տնտեսագիտական սեկտորը վերակազմավորվում է տնտեսագիտության ինստիտուտի (տնօրեն՝ Ա.Մարուխյան)՝ 
սկզբնավորելով ինստիտուտի տարեգրությունը, իսկ 1999թ. վերջինս անվանակոչվում է Մ.Քոթանյանի անվամբ, ով 
մինչ այդ եղել էր ինստիտուտի տնօրենը: Նշենք, որ մինչ ակադեմիկոս Մ.Քոթանյանը, ինստիտուտի տնօրեն, սկսած 
1960թ.-ից եղել է ակադեմիկոս Արտաշես Առաքելյանը, իսկ Մ.Քոթանյանից հետո ինստիտուտի տնօրեն է աշխատել 
(սկսած 1999-ից) ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյանը: 
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4.  Հարությունյան Տ.Վ., Հարկման և հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձ-
րացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (2014թ.): 

5.  Կիրակոսյան Գ., Հարությունյան Տ., Հարկային բեռի արդարացի բաշխման և վարչարարու-
թյան բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (2014թ.): 

6.  Բայադյան Ա., Մարկոսյան Հ., Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց 
լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (2015թ.): 
Ինստիտուտի հետազոտությունների մի բաժինն էլ վերաբերում է համաշխարհային ֆինան-

սատնտեսական ճգնաժամի խնդիրներին, որոնց մասնավորապես վերաբերում են հետևյալ աշ-
խատությունները.  

1. Հարությունյան Վ., Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ. պատճառներ, հա-
կաճգնաժամային միջոցառումներ և դասեր (2009թ.):  

2.  Հարությունյան Վ., Խաչատրյան Վ., Ճգնաժամ. մակրոտնտեսական իրավիճակն աշխարհում 
և Հայաստանում (2010թ.): 

3. Հարությունյան Դ.Վ., Բադալյան Ա.Գ., Հակաճգնաժամային միջոցառումները և մակրոտնտե-
սական հիմնական ցուցանիշների փոփոխության միտումները (2014): 
Տնտեսության իրական հատվածի ուսումնասիրություններն ընդգրկում են ՀՀ գյուղատնտե-

սական արտադրությունը, լեռնահանքային արդյունաբերությունը, արտաքին տնտեսական կապեր, 
որոնց վերաբերյալ հրատարակվել են հետևյալ հետազոտությունները.  

1. Թորոսյան Թ., Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրատնտեսական կապերի կատարե-
լագործումը (2010թ.): 

2. Ավագյան Հ., Լեռնահանքային և մետալուրգիական արդյունաբերությունների զարգացման 
ուղիներն ու հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում (2011թ.): 

3. Ղազարյան Ս., Ղազարյան Է., Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ու պետա-
կան աջակցության համալիր միջոցառումների իրականացումը ՀՀ գյուղատնտեսության 
ոլորտում (2012թ.):  

4. Թորոսյան Թ., Հայաստանը և Թուրքիան տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման 
գործընթացներում (2012թ.): 

5. Բայադյան Ա., ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները և 
դրանց լուծման ուղիները (2013թ.):  

6. Ավագյան Հ., ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության հանքահարստացման թափոնների և 
դրանց էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը (2013թ.): 

7. Զատիկյան Ա., Դանիելյան Ա., ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության կար-
գավորման ուղիները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (2014թ.):  

8. Ավագյան Հ., ՀՀ հանքավայրերում առկա պիրիտ հանքանյութի և դրա հարակից բաղադրիչ-
ների փոշիացումը կանխելու ուղիներն ու հեռանկարները (2014թ.): 

9. Բայադյան Ա., Ֆինանսական միջոցների կազմավորման, օգտագործման և բարելավման 
ուղիները ՀՀ ագրարային ոլորտում (2016թ.): 
Հետազոտություններ են կատարվել մարդկային կապիտալի, մարդկային հասարակության 

էության բնութագրման ու ձևավորման, գիտության դերի վերաբերյալ (Բ.Եղիազարյան):  
Որպես զարգացման և տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր համակարգի մշակման անդրա-

դարձ պիտի դիտել «Գիտակրթական համակարգը և տնտեսական զարգացումը» հեղինակային 
կոլեկտիվի (հեղ. Յու.Սուվարյան, Վ.Հարությունյան, Վ.Սարգսյան, Վ.Խաչատրյան, 2011թ.) և «Գիտա-
կրթական համակարգի կառավարման ռազմավարությունը» (2013թ., հեղ. Յու.Սուվարյան, 
Վ.Հարությունյան, Վ.Սարգսյան, Վ.Խաչատրյան), Յու.Սուվարյանի «Տնտեսագիտություն, գիտու-
թյուն, կրթություն» (2014թ.) ուսումնասիրությունները: Կառավարչական մտքի պատմության 
հարցերն են դիտարկվում Յու.Սուվարյանի և Վ.Միրզոյանի «Հանրային կառավարման տեսու-
թյուն և պատմություն» (2013թ.) մենագրության մեջ:  

1990-ական թվականներին ինստիտուտում դադարել էր գործել տնտեսական պատմության 
և տնտեսագիտական մտքի պատմության բաժինը, որը վերաբացվեց միացյալ ինստիտուտի 
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ժամանակ և սկզբնավորեց այդ ուղղությամբ նոր հետազոտությունների իրականացումը, որոնց 
արդյունքում հրատարակվեցին 

1.  Սարինյան Ռ., Ալեքսեյ Ջիվելեգովի տնտեսագիտությունը (2008թ.), 
2.  Սարինյան Ռ., Աղայան Մ., Նշանավոր տնտեսագետների տողանը, հետքեյնսյան շրջան (2009), 
3.  Հարությունյան Վ., Սարինյան Ռ., Աղայան Մ., Հայ տնտեսագետներ (2010թ.),   
4.  Հարությունյան Վ., Սարինյան Ռ., Նշանավոր տնտեսագետների տողանը (մինչքեյնսյան 

շրջան (2012թ.),  
5.  Սարինյան Ռ., Ուրվագիծ արդի հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության, երկու գրքով 

(2014թ.):  
Ինստիտուտը լույս է ընծայել Աշոտ Բայադյանի «Տնտեսագիտական բառարանը» (2014), որն 

օգտակար ուղեցույց է ոչ միայն ուսանողների ու ասպիրանտների, այլև գիտաշխատողների, գոր-
ծարար աշխարհի մարդկանց ու դասախոսների համար: 

Ամփոփելով միացյալ ինստիտուտի 10-ամյա գիտական հետազոտությունների համառոտ 
արդյունքները, կարող ենք փաստել այն, որ ինստիտուտի կողմից, ընդհանուր առմամբ, հրատա-
րակվել է. 

Գիտական հոդվածների 16 ժողովածու, 
88 գիրք, 
1294 հոդված (այդ թվում 82 միջազգային): 
Սույն հոդվածը, ըստ էության ուրվագծում է անցած տասը տարիների ինստիտուտի հրա-

պարակումներն ըստ հետազոտական ուղղությունների: Դրանց տեսական և կիրառական հար-
ցերի առաջադրվող լուծումներն առավել հանգամանալից քննության են ենթարկվել Վ.Հարու-
թյունյանի և Ռ.Սարինյանի հրապարակած «Տնտեսագիտության ինստիտուտը 10 տարում. 2006-
2016թթ.» մենագրության մեջ (ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016): 
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ՀՀ ԳԱԱ Մ.ՔՈԹԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ  

10-ԱՄՅԱ (2006-2016ԹԹ.) ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾԸ  

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  

Համառոտագիր 

Հոդվածում համառոտակի ներկայացված է ինստիտուտի 10-ամյա (2006-2016թթ.) գիտական հետա-
գիծը, որում մասնավորապես ներկայացված են ինստիտուտի 10-ամյա գիտական գործունեության առանձ-
նահատկությունները, ինստիտուտի գիտական ուղղությունները և ըստ գիտական ուղղությունների հրա-
պարակված գիտական հետազոտությունները՝ գրքերի և մենագրությունների ձևով, իսկ վերջում համա-
ռոտ ձևով ամփոփված են միացյալ ինստիտուտի 10-ամյա գիտական հետազոտությունները, որոնցում 
առանձնացված են հրատարակված գրքերը, գիտական հոդվածների ժողովածուները և գիտական հոդ-
վածները (այդ թվում արտասահմանյան): 

 

Բանալի բառեր. միացյալ ինստիտուտ, գիտական հետագիծ, գիտական ուղղություն, գիտական հոդված, հոդվածների 
ժողովածու: 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ИМ. М. КОТАНЯНА НАН РА ЗА 10-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2006-2016 ГГ.) 

ВЛАДИМИР ЛИПАРИТОВИЧ АРУТЮНЯН, д.э.н., профессор 
директор Института экономики им. М.Котаняна НАН РА, член-корр. НАН РА 

Аннотация 

В статье представлен обзор вектора развития научных исследований института за 10-летний период (2006-
2016 гг.). В частности, представлены особенности 10-летней научной деятельности института, научные направ-
ления института и опубликованные по научным направлениям научные исследования в форме книг и моногра-
фий. В статье в краткой форме обобщены также результаты научных исследований объединенного института за 
последние 10 лет, среди которых выделены опубликованные книги, сборники статей и научные статьи, в том 
числе, опубликованные в зарубежных изданиях. 

 
Ключевые слова: объединенный институт, научный вектор, научное направление, научная статья, сборник статей. 

A DECADE-LONG (2006-2016) SCIENTIFIC OUTLINE OF M. KOTANYAN INSTITUTE OF 

ECONOMICS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF ARMENIA 

VLADIMIR LIPARIT HARUTYUNYAN,  Doctor of Sciences (Economics), Professor 
Director, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
Corresponding Member, National Academy of Sciences, Republic  of Armenia 

Abstract 

The article, in short, provides a decade-long (2006-2016) scientific outline of the Institute: characteristics of a 
decade-long scientific activity of the Institute, research directions of the Institute and publications produced as a 
research outcome of each research direction: books and collections of articles, in particular, and at the end, various 
research studies of a decade-long history of the united institute are shortly summarized, by highlighting the books, 
collections of articles, and scientific articles published (including those articles published in various overseas journals as well).  

Keywords: United institute, scientific outline, research direction, scientific article, collection of articles. 
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ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ 

ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՅԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 
տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 

ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Կազմակերպությունների ֆինանսները խոշոր հաշվով կարելի է դիտարկել որպես վերջին-
ներիս արտադրական, աշխատանքային և մնացած բոլոր ֆոնդերի պլանավորման և կառավար-
ման մեկ ամբողջություն1: Ցանկացած արտադրական և առևտրային գործունեություն ընդունված 
է սկսել գործարար ծրագրի կազմմամբ: Գործարար ծրագրերը հարկավոր են ինչպես ներդրող-
ներին՝ հասկանալու համար նոր ստեղծվող կամ արդեն գործող ձեռնարկության ներկա և սպաս-
վող ֆինանսական վիճակը, այնպես էլ այն ֆինանսական կառույցներին, որոնցից գործարարը 
ցանկանում է ներգրավել փոխառու միջոցներ2: Ավանդաբար գործարար ծրագրերին կարելի է 
վերագրել երեք հիմնական հատկանիշներ3. 

x կազմակերպության գործընթացների և գործառույթների հերթականության պլանավորում, 
x կազմակերպության՝ նախապես պլանավորված գործընթացների և գործառույթների նկատ-

մամբ վերահսկողության իրականացում, 
x իրացման գործընթացի կազմակերպման օժանդակություն: 
Ինչպես բոլոր կազմակերպություններում, այնպես էլ ջերմոցային տնտեսություններում գոր-

ծարար ծրագրերի կազմումը և հետևողական մոնիթորինգային աշխատանքները կարևոր նշա-
նակություն ունեն: Հայաստանյան արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսությունների համար 
հատկապես գործարար ծրագրի կազմումը իրենից բավականին մեծ կարևորություն է ներկա-
յացնում, քանի որ տեղական կազմակերպությունները հիմնականում անհրաժեշտ դրամական 
միջոցները ներգրավում են ֆինանսական կառույցներից, ուստի անհրաժեշտություն է առաջա-
նում մանրամասն վերլուծության ենթարկել ներդրումային, արտադրական և այնուհետ իրաց-
ման գործընթացները:  

Մենք Հայաստանի ագրարային-արդյունաբերական ոլորտում առաջատար կազմակերպու-
թյուն հանդիսացող4 «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» ՓԲԸ աշխատանքային խմբով 
վերլուծության ենք ենթարկել արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսություններին վերաբերող 
մի շարք գործարար ծրագրեր (այդ թվում ՀՀ-ում գործնականապես ներդրված և արդեն իսկ 
գործող ծրագրեր), դիտարկել ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով աշխատող ջերմոցային 
տնտեսությունների արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ ներառվող հիմնական ծախսային հոդված-
ները: Վերլուծության ժամանակ կատարել ենք ջերմոցային տնտեսությունների որոշակի տարան-
ջատում ըստ իրենց արտադրական տարածքների, որպեսզի մասշտաբային ազդեցությունները 
առավել ակնհայտ երևան: Այդ նպատակով որպես հետազոտության առարկա վերցրել ենք 
10,560 ք/մ, 40,550 ք/մ և 100,000 ք/մ աճեցվող տարածքով ժամանակակից ջերմատնային տնտե-
սությունների գործարար ծրագրերը: 

Վերլուծության ենթարկելով վերոնշյալ գործարար ծրագրերը՝ հասկանալի դարձավ, որ 
արտադրական ջերմատնային տնտեսություններում ծախսերը իրենց բնույթով հիմնականում 
լինում են փոփոխուն և հաստատուն: Ջերմոցային տնտեսություններում փոփոխուն համարվում 

                                                            
1  C. Paramasivan, T. Subramanian, Financial management,  264 page, 9page. 
2  Баринов В. А., Бизнес Планирование, М. 2003, 272с., стр. 5. 
3  S. Lawrence, F. Moyes, Writing a successful business plan, University of Colorado at Boulder, 2004, 34 page, page 2. 
4  ՀՀ Կառավարության որոշում N 1516-Ա, 27.10.2011թ.: 
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են այն ծախսերը, որոնք անմիջապես կապված են մշակաբույսերի աճեցման հետ և ուղղակիո-
րեն վերագրելի են վերջիններիս ինքնարժեքին1: Հաստատուն ծախսերը ջերմատներում այն 
ծախսերն են, որոնք կատարվում են անկախ այն  հանգամանքից, թե արտադրական գործընթաց 
առկա է ջերմատանը, թե ոչ2:  

Փոփոխուն ծախսերը իրենց մեջ ներառում են ծախսերի հետևյալ հիմնական հոդվածները. 
x արտադրական աշխատակազմի աշխատավարձ, 
x պարարտանյութերի գծով ծախս, 
x ջեռուցման գծով ծախս, 
x էլեկտրաէներգիայի գծով ծախս, 
x ջրի գծով ծախս 
x բույսերի պաշտպանության միջոցների գծով ծախս 
Առավել մանրամասն ներկայացնենք վերոնշյալ ծախսային հոդվածները. 
Արտադրական անձնակազմի աշխատավարձ 
10,560 ք/մ աճեցվող տարածք ունեցող ժամանակակից ջերմատնային տնտեսություններում 

1 ք/մ արտադրական տարածքի տարեկան միջին բերքատվությունը հավասար է մոտավորապես 
36,3 կգ/քմ: Տարեկան 383,328 կգ բանջարեղեն արտադրելու համար անհրաժեշտ են 15 բուսա-
բույծ-բանվորներ՝ միջինը 200,000 դրամ ամսական աշխատավարձով, որոնք զբաղվում են բերքի 
մշակման, անհրաժեշտ որակի և քանակի բերքի ստացման աշխատանքներով: 

40,550 ք/մ աճեցվող տարածքով ժամանակակից ջերմատնային տնտեսության 1 ք/մ-ի տա-
րեկան միջին արտադրողականությունը կազմում է 55 կգ: Տարեկան մոտավորապես 2,230,250 կգ 
բանջարեղենային բերքի արտադրության համար անհրաժեշտ է 75 բուսաբույծ-բանվոր՝ միջինը 
200,000 դրամ ամսական աշխատավարձով: 

100,000 ք/մ աճեցվող տարածքով ժամանակակից ջերմատնային տնտեսության 1 ք/մ-ի տա-
րեկան միջին արտադրողականությունը կազմում է 51 կգ: Տարեկան մոտավորապես 5,100,000 կգ 
բանջարեղենային բերքի արտադրության համար անհրաժեշտ է 150 բուսաբույծ-բանվորներ, 10 
բանվոր, ինչպես նաև 2 վարորդներ (աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1 

Ժամանակակից ջերմոցային տնտեսությունների արտադրական անձնակազմի գծով ծախսերը 

Արտադրական 
անձնակազմի 
հաստիքների 

անվանումները 

Ջերմատների արտադրական տարածքների մակերեսները, ք/մ 

10,560 40,550 100,000 
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Բուսաբույծ-
բանվորներ 

15 200,000 36,000,000 75 200,000 180,000,000 150 200,000 360,000,000 

Բանվորներ -  - -  - 10 180,000 21,600,000 

Վարորդներ -  - -  - 2 200,000 4,800,000 

Ընդամենը 15 200,000 36,000,000 75 200,000 180,000,000 162 198,765 386,400,000 

                                                            
1  http://www.agmrc.org/media/cms/p2257_47C17DE16225E.pdf, 06.02.2016 
2  J. A. Biernbaum, Greenhouse crop production: counting costs and making cents, 1998, 12 pages, page 1. 
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Եթե նայենք արտադրական ծախսերի աճի դինամիկային ջերմատան ընդհանուր մակերեսի 
ավելացման և ընդամենը բերքատվության ավելացման բովանդակության մեջ, ապա կտեսնենք, 
որ ջերմատան մակերեսի 3.84 անգամ ավելացման պարագայում (10,560 ք/մ-ից 40,550 ք/մ) ընդ-
հանուր արտադրական ծախսերը ավելանում են 5 անգամ (36 մլն-ից 180 մլն), իսկ ջերմատան 
մակերեսի 2.47 անգամ (40,550 ք/մ-ից 100,000 ք/մ) ավելացման դեպքում նույն ցուցանիշը 
հավասար է 2.15 (180 մլն-ից 386.4 մլն):  

Պարարտանյութերի գծով ծախս 
Գոյություն ունեն մշակաբույսերին տրվող պարարտանյութերի քանակի հաշվարկման 

երկու հիմնական եղանակներ. առաջին տարբերակում հաշվարկում են հողում առկա սննդա-
տարրերի փաստացի քանակության և մշակաբույսին անհրաժեշտ սննդարար տարրերի ընդուն-
ված օպտիմալ քանակության տարբերությունը, երկրորդ տարբերակում հաշվարկվում է նախա-
տեսված բերքի համար պահանջվող սննդատարրերի քանակությունը՝ հաշվի առնելով բույսի՝ 
տրված և հողում փաստացի առկա պարարտանյութերի անհրաժեշտ քանակությունները1: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ արտադրական ջերմոցային տնտեսություններում 1 ք/մ արտադ-
րական տարածքի համար պարարտանյութերի միջին տարեկան ծախսը կազմում է մոտավո-
րապես 1500-1600 դրամ: Պարարտանյութերի գծով ծախսերը հաշվարկելու պարագայում կարելի 
է ընդգծել որակյալ պարարտանյութերի կիրառման արդյունավետության փաստը, քանի որ 
վերջինս էական ազդեցություն է ունենում վերջնական արտադրանքի ինչպես որակական, 
այնպես էլ քանակական հատկանիշների վրա: Ոռոգման համակարգում սուբստրատների 
կիրառման պարագայում ջրաթափանցելիությունը բարձր է, օրվա ընթացքում մի քանի անգամ 
կատարվում են ջրումներ, և առաջանում է դրենաժացված ջրերի մեծ քանակ: Ուստի, ջերմատան 
ծավալներից և բավարար ներդրումային կապիտալի առկայությունից ելնելով նպատակահար-
մար է ներդնել դրենաժացված ջրերի հեռացման համակարգ: Դրենաժացված ջրերում պարու-
նակվում են մեծ քանակությամբ պարարտանյութեր, հետևաբար ցանկալի է ունենալ նաև դրե-
նաժացված ջրերի ռեցերկուլյացիոն (կրկնակի օգտագործման) համակարգ: Վերջինս հնարավո-
րություն կտա դրենաժային ջրերը ֆիլտրել և կրկնակի օգտագործել՝ այսպիսով մոտավորապես 
20%-ով կրճատելով պարարտանյութերի ծախսը: Առանց տվյալ համակարգի խորհուրդ չի տրվում 
դրենաժային ջրերը օգտագործել, քանի որ վերջիններիս մեջ խախտված է լինում պարարտա-
նյութերի օպտիմալ համամասնությունը: Ռեցերկուլյացիոն համակարգերի շուկայական գները 
տատանվում են 130,000-170,000 եվրոյի սահմաններում: 

Ջեռուցման գծով ծախս 
Ջերմատան ջեռուցումը մշակաբույսերի աճի և զարգացման կարևոր նախապայմաններից է: 

Դեռևս նախագծման փուլում հաշվի առնելով տարածաշրջանի կլիմայական պայմանները, մշա-
կաբույսերի կազմը և դրանց համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմները և ջերմատան չափերը՝ 
որոշվում է տվյալ տարածաշրջանում ջերմատան ջեռուցման տնտեսապես նպատակահարմար 
և արդյունավետ տարբերակը2: Հայաստանյան արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսություն-
ների փորձը ցույց է տալիս, որ այստեղ տնտեսապես առավել նպատակահարմար է ջեռուցման 
գազային կաթսայի3 օգնությամբ ջրի տաքացման և այդ ջերմությունը ջեռուցման ցանցով ջերմա-
տան օդին փոխանցելու մեթոդը4: Հայաստանյան կլիմայի համար առավել նպատակահարմար է 
ջերմատունը ծածկել պոլիէթիլենային երկշերտ թաղանթով: Այս պարագայում համապատաս-
խան օդամղիչի միջոցով ջերմատան ներքին օդը կարող է մղվել ծածկի երկու շերտերի միջև: 

                                                            
1  «Բի Էս Սի» Բիզնեսի աջակցման կենտրոն ՍՊԸ, Ջերմոցային տնտեսություններ, կառուցման, շահագործման և 

մշակության հիմունքներ, Երևան, 2015,  125 էջ, էջ 58: 
2  Երեք Ար ստրատեգիա ՍՊԸ, ՀՀ-ում առկա ջերմոցային տնտեսությունների մասին հաշվետվություն, Երևան, 2012, էջ 

126, 194 էջ: 
3  Տնտեսապես առավել ձեռնտու է ժամանակակից կաթսայի տեղադրումը, որի ՕԳԳ հավասար է 98-99%: 
4  Ջեռուցման կաթսայի օգնությամբ ջրի տաքացման մեթոդը նպատակահարմար է օգտագործել մեծ ջերմատներում, 

որտեղ մոնտաժվող ջեռուցման խողովակաշարը ապահովում է ամբողջ տարածքի հավասարաչափ ջեռուցում: 
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Այսպիսով ջերմատան ներքին տաք օդը անմիջապես չի շփվի արտաքին սառը օդի հետ, և տեղի 
կունենա ջեռուցման ծախսերի 20-30%-ով տնտեսում: 

1 ք/մ-ի համար հայաստանյան արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսությունները միջի-
նում տարեկան ծախսում են 40-45 խ/մ բնական գազ, ընդ որում այս մեծության մոտավորապես 
70%-ը բաժին է ընկնում նոյեմբեր-մարտ ամիսներին, 30%-ը՝ ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսներին: 
Հայաստանում արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսությունները ամսական կտրվածքով հիմ-
նականում սպառում են 10 հազ խ/մ և ավելի բնական գազ, ուստի մեկ խ/մ-ի համար սակագինը 
կազմում է 111.9477 դրամ (առանց ԱԱՀ)1:  

Էլեկտրաէներգիայի գծով ծախս 
Ջերմատան էլեկտրաֆիկացումը նախատեսված է լուսավորության, ջեռուցման, օդափոխու-

թյան, ոռոգման և այլ համակարգերի աշխատանքները ապահովելու համար: Գրագետ էլեկտրա-
ֆիկացումը հատկապես կարևոր է այն ջերմատներում, որտեղ իրականացվում է մշակաբույսերի 
ձմեռային մշակություն, ուստի արհեստական ձևով օրվա տևողությունը երկարացնելու և մշա-
կաբույսերի աճը կարգավորելու համար տեղադրվում են լրացուցիչ լուսավորության սարքավո-
րումներ: Լրացուցիչ լուսավորությունը հարկավոր է նաև այն ջերմատներին, որտեղ աճեցվում 
են սածիլներ, քանի որ վերջինս նպաստում է դրանց արագ աճին: Միջազգային փորձը ցույց է 
տալիս, որ ջերմատների լրացուցիչ լուսավորության համար առավել արդյունավետ է հատուկ 
էներգաէֆեկտով (խնայող) լյումինիսցենտային (ESL/ЭСЛ) և նատրիումային (ДНаТ) լամպերը, 
որոնք հնարավորություն են տալիս կրճատել շահագործման և էլեկտրաէներգիայի ընթացիկ 
ծախսերը2:  

Էլեկտրաէներգիայի ծախսը շատ հարաբերական է արտադրական ջերմատներում՝ կախված 
մշակաբույսերի տեսակների ընտրությունից: Ուստի մենք մեր հաշվարկների մեջ ենթադրել ենք, 
որ 1 ք/մ-ի համար տարեկան կտրվածքով ծախսվում է 15 կՎ հոսանք, ընդ որում բոլոր սարքա-
վորումները աշխատում են օրական 24 ժամ՝ օրվա բոլոր ժամերին միևնույն հզորությամբ: ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրական 
էներգիայի սակագնային պլանով արտադրական ջերմատները 1 կՎտ/Ժամ էլեկտրական էներ-
գիան սպառում են ցերեկային ժամերին 33.15 դրամով (առանց ԱԱՀ), իսկ գիշերային ժամերին՝ 
29.81 դրամով (առանց ԱԱՀ)3: 

Հաշվի առնելով Հայաստանի բնակլիմայական արդյունավետ պայմանները, արհեստական 
լուսավորության համար էլեկտրաէներգիայի ծախսը այստեղ բավականին կրճատվում է: Էլեկտ-
րական էներգիայի ծախսերի կրճատման տարբերակներից է համարվում կոգեներացիոն համա-
կարգի ներդրումը արտադրական ջերմատներում: Վերջինս հնարավորություն է տալիս ջեռուց-
ման համար անհրաժեշտ էներգիայի ստացման հետ մեկտեղ ստանալ նաև ջերմատան էլեկտ-
րաֆիկացման համար անհրաժեշտ էլեկտրական էներգիա:  

Ջրի գծով ծախս 
Ջերմատան կարևոր կառուցվածքներից է ոռոգման համակարգը: Կախված ջերմատանը 

մշակվելիք մշակաբույսերի տեսակներից՝ արտադրական ջերմատներում կիրառվում են ոռոգ-
ման հետևյալ համակարգերը4. 

1. մակերեսային, 
2. կաթիլային (այդ թվում՝ հիդրոպոնիկ), 
3. անձրևային (այդ թվում՝ ցողարկման, մառախուղագոյացման): 

                                                            
1  http://www.psrc.am/am/sectors/gas/tariffs 
2  «Բի Էս Սի» Բիզնեսի աջակցման կենտրոն ՍՊԸ, Ջերմոցային տնտեսություններ, կառուցման, շահագործման և մշա-

կության հիմունքներ, Երևան, 2015,  125 էջ, էջ 33: 
3  http://www.psrc.am/am/sectors/electric/tariffs 
4  http://agroitalservice.ru/zakrytyj-grunt/irrigatsiya/, 06.02.2016 
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Տնտեսապես առավել նպատակահարմար է ջերմատներում կիրառել վերը նշված ոռոգման 
համակարգերից որևէ մեկը, այլ ոչ թե կոմբինացված համակարգեր, քանի որ վերջինիս դեպքում 
ոռոգման համակարգի արժեքը բարձր է լինում: 

Ոռոգման համակարգում բարձր արդյունավետություն է ապահովում կաթիլային համա-
կարգի կիրառումը: Եթե մշակությունը իրականացվում է սուբստրատային մեթոդով, կաթիլային 
համակարգը կրում է հիդրոպոնիկ ոռոգման նշանակություն, քանի որ բոլոր սննդարար նյու-
թերը տրվում են ոռոգման համակարգով՝ ջրի միջոցով: 

Վերջինս ունի մի շարք առավելություններ1. 
1. սննդարար նյութերը տրվում են անմիջապես բույսի արմատային համակարգին, 
2. բույսի ստորին հատվածը և տերևները մնում են չոր, բարձր տոկոսայնությամբ պարար-

տանյութերի կիրառման դեպքում չեն լինում այրվածքներ, 
3. ստեղծվում է բարենպաստ միկրոկլիմա՝ առանց օդի խոնավության կտրուկ ավելացման: 

Հնարավոր է դառնում բույսերի աճման և զարգացման յուրաքանչյուր փուլին համա-
պատասխան տալ պարարտանյութերի և ջրի համապատասխան քանակություն, 

4. պարարտանյութերն օգտագործվում են արդյունավետ և նպատակային: 
1 ք/մ-ի համար հայաստանյան արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսությունները միջի-

նում ծախսում են 5,6 խ/մ բնական ջուր: Արտադրական ջերմոցային տնտեսությունների ջրի 
ծախսը համաձայն հաստատված սակագնի միջինում կազմում է 9,17 դրամ/խմ (առանց ԱԱՀ)2: 
Վերը նշված ռեցերկուլյացիոն համակարգի կիրառման դեպքում տնտեսվում է նաև ջրի գծով 
ծախսը մոտավորապես 30%-ով, քանի որ դրենաժային ջրերը կուտակվում և մասնակցում են 
նաև հաջորդ ջրապտույտին: 

Բույսերի պաշտպանության միջոցների գծով ծախս 
Այսօրվա կարևորագույն խնդիրներից մեկը բնակչությանն էկոլոգիապես մաքուր բանջա-

րեղենով ապահովելն է, ինչը հնարավոր է միայն էկոլոգիապես մաքուր, քիմիական տարրեր 
չպարունակող բույսերի պաշտպանության միջոցների կիրառման պարագայում: Այս պարագա-
յում հնարավորություն է տրվում նաև ապահովելու իրացման բավարար ծավալներ, հանդես գալ 
շուկայում բարձր որակի արտադրանքով և ապահովել իրացումից հասույթի ցանկալի մակար-
դակ: Այսօր զարգացած արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսությունները կիրառում են բույ-
սերի պաշտպանության մեխանիկական, քիմիական և կենսաբանական միջոցներ: Փորձը ցույց է 
տալիս, որ բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների կիրառումը տնտեսապես արդյու-
նավետ չէ, քանի որ վիրուսները ավելի արագ են ադապտացվում մշակաբույսերին, պաշտ-
պանության միջոցների արդյունավետությունը որոշակի ժամանակ անց կորչում է, ինչպես նաև 
տարվա կտրվածքով ավելի շատ դրամական միջոցների ներդրումներ է պահանջում: 

Վերլուծական աշխատանքները ցույց են տվել, որ թե՛ տնտեսապես, և թե՛ էկոլոգիապես 
նպատակահարմար է կիրառել բույսերի պաշտպանության ինտեգրացված եղանակներ (IPM: 
integrated pest management): Վերջինս ենթադրում է բույսերի պաշտպանության բիոլոգիական, 
քիմիական և մեխանիկական միջոցների համադրում3: Այս եղանակի կիրառման դեպքում, հա-
մաձայն փորձի, 1 ք/մ-ի համար հայաստանյան արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսություն-
ները միջինում ծախսում են 540 դրամ (առանց ԱԱՀ): 

Ժամանակակից ջերմոցային տնտեսությունների ինքնարժեքի տարրը կազմող հիմնական 
ծախսային հոդվածների ցուցանիշները 1 ք/մ-հաշվով ներկայացված է աղյուսակի տեսքով 
(աղյուսակ 2): 

                                                            
1  «Բի Էս Սի» Բիզնեսի աջակցման կենտրոն ՍՊԸ, Ջերմոցային տնտեսություններ, կառուցման, շահագործման և 

մշակության հիմունքներ, Երևան, 2015,  125 էջ, էջ 74: 
2  http://www.psrc.am/am/sectors/water/tariffs 
3  http://www.biocontrol.narod.ru/integra.htm, 06.02.2016 
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Աղյուսակ 2 

Ժամանակակից ջերմոցային տնտեսությունների արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ  
փոփոխուն ծախսումների կազմը 

Ծախսային հոդվածի 
անվանումը 

Ջերմատների արտադրական տարածքների մակերեսները, ք/մ 

10560 40550 100000 

Ընդամենը 
տարեկան 

ծախսեր, դրամ 

Տարեկան 
ծախսեր, 
դրամ/ ք.մ 

Ընդամենը 
տարեկան 

ծախսեր, դրամ 

Տարեկան 
ծախսեր, 
դրամ/ ք.մ 

Ընդամենը 
տարեկան 

ծախսեր, դրամ 

Տարեկան 
ծախսեր, 
դրամ/ ք.մ 

Արտադրական անձնա-
կազմի աշխատավարձ 

36,000,000 3,409 180,000,000 4,439 386,400,000 3,864 

Պարարտանյութերի գծով 
ծախս 

16,368,000 1,550 62,852,500 1,550 155,000,000 1,550 

Ջեռուցման գծով ծախս 47,286,708 4,478 181,579,169 4,478 447,790,800 4,478 

Էլեկտրաէներգիայի գծով 
ծախս 

5,068,800 480 19,464,000 480 48,000,000 480 

Ջրի գծով ծախս 542,277 51 2,082,324 51 5,135,200 51 

Բույսերի պաշտպանության 
միջոցների գծով ծախս 

5,702,400 540 21,897,000 540 54,000,000 540 

Ընդամենը 110,968,186  467,874,993  1,096,326,000  

 
Հայաստանյան ջերմոցային տնտեսությունների համար կենսական նշանակություն ունի 

գործարար ծրագրերի կազմումը նախքան գործունեության սկիզբը, ծախսերի և, հատկապես 
փոփոխուն ծախսերի, նկատմամբ վերահսկողական միջոցառումների իրականացումը, որպեսզի 
վերջիններս կարողանան միջազգային շուկայում հանդես գալ որպես բավարար շահութաբերու-
թյան մակարդակ ունեցող տնտեսություններ: 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  

ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՅԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան  
տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածում առաջին հերթին ներկայացրել ենք այսօրվա շուկայական հարաբերությունների պայման-
ներում հայաստանյան ջերմատնային տնտեսություններում գործարար ծրագրերի կազմման անհրաժեշ-
տությունը և կարևորությունը: 

Այնուհետ մեր կողմից արված հետազոտական աշխատանքների արդյունքներով կատարել ենք ժամա-
նակակից ջերմատնային տնտեսությունների արտադրանքների ինքնարժեքների մեջ հիմնական փոփո-
խուն ծախսումների վերլուծություն: Դիտարկել ենք փոփոխուն ծախսումների դինամիկաների փոփոխու-
թյունները 10560, 40550 և 100000 ք/մ արտադրական տարածքներով ջերմատների համար: 

Հոդվածում ցանկացած փոփոխուն ծախսի տեսակ վերլուծելիս անդրադարձել ենք վերջինիս տնտես-
ման հնարավոր եղանակներին, ինչպես նաև դրանց ազդեցությանը կազմակերպության ֆինանսական 
կայունության և գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդրի շրջանակներում: 

 

Բանալի բառեր. գյուղատնտեսություն, ջերմոցային տնտեսություն, ջերմատուն, ջերմոց, գործարար ծրագիր, 
ինքնարժեք, փոփոխուն ծախսում, վերլուծություն: 

АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

АРТАК ОГАНЕСОВИЧ АЯНЯН 

аспирант Институт экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В статье рассматривается необходимость и важность составления бизнес-планов тепличных хозяйств в 
условиях современных рыночных отношений. 

По результатам исследовательской работы автором проводится анализ основных переменных затрат в 
себестоимости продукции современных тепличных хозяйств. Рассматривается изменение динамики перемен-
ных затрат тепличных хозяйств с производственными площадями 10560, 40550 и 100000 кв/м. В статье при 
анализе любого вида переменных затрат принимаются во внимание возможные способы экономии последних, а 
также их влияние на финансовую стабильность и повышение эффективности деятельности в рамках проблемы.  

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, тепличное хозяйство, теплица, парник, бизнес-план, себестоимость, переменные 

затраты, анализ. 

ANALYSIS OF VARIABLE COSTS IN THE PER UNIT COST STRUCTURE OF  

MODERN COMMERCIAL GREENHOUSES 

ARTAK HOVHANNES AYANYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article first justifies the need and importance for designing business plans by Armenian commercial 
greenhouses at the current stage of development of the market economy. Then, based on the research results, the author 
analyzes the main variable costs in per unit cost structure of modern commercial greenhouses. The author provides the 
dynamics of variable costs when the area of a commercial greenhouse is 10,560, 40,550 and 100,000 square meters. 
While analyzing each type of variable costs, the article provides possible methods of reducing the discussed costs and 
their impact on financial stability of companies within the context of increasing the effectiveness of performance. 

 
Keywords: Agriculture, commercial greenhouse, greenhouse, business plan, per unit cost, variable cost, analysis. 
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ՆԱՐԵԿ ՀԱԿՈԲԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան  
տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Բանկային համակարգի գործունեությունը առանձնանում է նորմատիվային կարգավորման 
ընդգրկուն դաշտով, որում հաշվի են առնվում նաև ֆինանսական ռիսկերը: Ներկայումս հրա-
տապ է դառնում առևտրային բանկերում ռիսկային ազդակների իրատեսական գնահատումը, 
ինչպես կառավարման մարտավարական, այնպես էլ ռազմավարական համակարգում, ռիսկերի 
կառավարման վարչարարության խստացումը: Առաջնային է համարվում ֆինանսական ռիս-
կերի կառավարումը ոչ միայն միկրո, այլև մակրոտնտեսական հարթությունում` վերլուծելով 
տնտեսական աճի միտումները և հակացիկլային բացասական ազդեցությունները բանկային 
գործունեության վրա: Կարևորվում է նաև բանկային գործունեության ռիսկերի կանխարգելման 
շահադրդիչ միջավայրի ձևավորումը, որը վարչակազմի շրջանում մոտիվացիոն լծակներ է 
ձևավորում հնարավորինս արդյունավետ դարձնելու ռիսկ մենեջմենթը և նպաստում ֆինանսա-
կան ռիսկերի կառավարման ներբանկային մասնագիտացված անկախ կառույցների գործունեու-
թյան արդյունավետության բարձրացմանը: 

Բանկային գործունեության ֆինանսական ռիսկերի գծով թվարկած հիմնախնդիրների 
լուծումները որոշակիորեն իրենց արտացոլումն են գտել բանկային վերահսկողության Բա-
զելյան փաստաթղթերում, որոնք տասնամյակների միջով մշակման մի շարք փուլեր են անցնել և 
ներկայումս իրենց կիրառումն են գտել ֆինանսական ռիսկերի գծով որոշումների կայացման 
համակարգում: Դեռևս անցյալ դարաշրջանի սկզբին, երբ բանկային կապիտալի տեղաշարժերի 
ակտիվություն նկատվեց տարբեր երկրների միջև, հարց դրվեց որոշակիորեն կարգավորելու 
ֆինանսական ռիսկերի վերահսկողության գործընթացը, որը մինչև Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի սկիզբը ընթանում էր ոչ պաշտոնական ձևաչափով` աշխատաժողովների, գիտա-
ժողովների և կլոր սեղանների կազմակերպման շրջանակում: Ի վերջո, այդ գործընթացը իր 
պաշտոնական ձևաչափը ստացավ անցյալ դարի 30-ական թվականներին, երբ Լոնդոնում գործող 
Միջազգային հաշվարկների բանկը (BIS) սկսեց աշխատանքներ տանել բանկային վերահսկո-
ղության համընդհանուր չափանիշների մշակման ոլորտում, որոնց արդյունքները մինչ այժմ էլ 
ընկած են Բազելյան կոմիտեի գործունեության հիմքում1: 

Ռիսկերի վերահսկողության միջազգային գործընթացը առավել ակտիվացավ 1974 թ. գեր-
մանական Herstatt խոշորագույն բանկի սնանկացումից հետո, որի պատճառը ռիսկերի կառա-
վարման գծով մի շարք երկրների ֆինանսական կազմակերպությունների ոչ համաձայնեցված 
գործունեությունն էր: Դրան անմիջապես հետևեց Բազելյան վերահսկիչ կոմիտեի ստեղծման 
անհրաժեշտությունը, որի նպատակը հետագայում առևտրային խոշորագույն բանկերի կոորդի-
նացված գործողությունների շնորհիվ նման իրավիճակի կրկնության կանխումն էր: Արդյուն-
քում, 1988 թվականին ընդունվեց բանկային համակարգի վերահսկիչ կարգավորման փաստա-
թղթային փաթեթը, որը ստացավ «Բազել-1» անվանումը և աստիճանաբար իր կիրառումը գտավ 
շուրջ 130 երկրներում: 

Առաջնահերթություն համարվեց սահմանել կապիտալի համարժեքության նորմատիվ` հիմք 
ընդունելով ռիսկով կշռված բանկային ակտիվները, որը մինչ այժմ էլ կիրառվում է առևտրային 
բանկերում: Սնանկացման իրավիճակներից և ֆինանսական դժվարություններից խուսափելու 
համար բանկերը պարտավորվեցին ձևավորել բավարար սեփական կապիտալ, որի կազմում 
ռիսկով կշռված ակտիվները առնվազն պետք է կազմեին 8%: Ի լրացումն այդ գործընթացի, 1996 
թվականին Բազելյան կոմիտեն շուկայական ռիսկերի կանխարգելման նորմատիվային ցուցա-

                                                            
1  Ճուղուրյան Ա., Փահլևանյան Ս., Ֆինանսական վերահսկողության հիմունքներ, «Էդիթ Պրինտ», 2014, Էջ 77: 
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նիշների կիրառման նոր համակարգ առաջադրեց` կառուցված երեք հենասյուների սկզբունքով, 
և դրանով իսկ, փաստաթղթային այդ փաթեթը ստացավ «Բազել-2» անվանումը: 

Առաջին հենասյունը ապահովում էր նվազագույն կապիտալը` հիմնված գործառնական և 
վարկային ռիսկերի վրա և իր մեծությամբ մնում էր անփոփոխ` 8%-ի նվազագույն սահմանում: 
Սակայն, այս անգամ արդեն լրացուցիչ դրվում էր կապիտալի որակական պահանջ` «առաջին 
մակարդակի կապիտալի» ապահովության նվազագույնը 4% պահանջով: Երկրորդ սյունը ապա-
հովեց բանկային ռիսկերի վերահսկողության նոր էլեմենտներ, որոնք ուղղված էին կապիտալի 
համարժեքության ներկազմակերպչական գնահատման համակարգերի (ICAAP) կիրառմանը: 
Երրորդ հենասյունը առնչվում էր շուկայական ռիսկերի կառավարմանը և այդ ուղղությամբ 
կարգապահական միջոցառումների բարելավմանը, ուղղված հրապարակվող հաշվապահական 
հաշվառման հաշվետվություններով բանկային գործունեության արդյունքների տեղեկատվու-
թյան թափանցիկ ներկայացմանը, ինչպես նաև` ֆինանսական ռիսկերի գծով կառավարչական 
որոշումների կայացման ներբանկային համակարգի կայացմանը: 

Սակայն, համաշխարհային վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը եկավ ապացուցելու, 
որ «Բազել-2»-ով սահմանված բանկային գործունեության վերահսկողական նորմատիվային 
դաշտը անկատար էր ֆինանսական մի շարք ռիսկերի կառավարման գործում, և այդ իսկ 
պատճառով, 2010-2011 թթ. մշակվեց «Բազել-3» փաթեթը: Մասնավորապես, բանկային գործու-
նեության ոլորտում մինչ այդ հաշվի չէին առնվել պրոցիկլային և համակարգային ռիսկերի 
գնահատումները, որոնք էլ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հիմնական պատճառներն հան-
դիսացան: Ճգնաժամը ցույց տվեց, որ գործնականում կառավարման դաշտից դուրս էին մնացել 
«վարակիչ ռիսկերը», որոնք հետագայում վերանվանվեցին համակարգային ռիսկեր: Այս դեպքում, 
բանկային ոլորտում ձևավորվող գործարարության ոչ բարենպաստ գործընթացները ձևավորում 
էին ֆինանսական ռիսկեր, որոնք արագորեն տարածվում էին տնտեսության իրական ոլորտի 
վրա, ընդգրկելով բազմաբնույթ ճյուղեր, տարածաշրջաններ և անգամ երկրներ, և դրանով իսկ 
անհնար դարձնելով վերահսկողության ինտեգրացիոն գործընթացը և առաջացնելով համաշ-
խարհային բնույթ կրող ֆինանսական ճգնաժամ: 

Դրա վառ ապացույցը հանդիսացավ ԱՄՆ-ի հիպոթեկային շուկայում ծագած ճգնաժամը, 
երբ վարկավորման ֆինանսական ռիսկերի ոչ ճիշտ կառավարման հետևանքով ձևավորվեցին 
բանկային գործունեության համակարգային ռիսկեր և «վարակի ուժով» շղթայաբար տարածվեցին 
արևմտյան ֆինանսական շուկաներում, որոնք փոխինտեգրացված գործունեություն էին ծավալում: 
Ձևավորված իրավիճակում հարց դրվեց նոր պահանջներ ներկայացնել ռիսկերի վերահսկո-
ղական համակարգին: Մասնավորապես. «Բազել-3» փաստաթղթային փաթեթով առաջարկվեց. 

1. կիրառել «առաջին մակարդակի բազային կապիտալ» ցուցանիշը, որով վերանայվեց բան-
կային կապիտալի որակական կազմին առաջադրվող պահանջները, 

2. խստացնել վարկերի, ածանցյալ գործիքների, ՌԵՊՈ գործարքների գծով ռիսկային վնաս-
ները` բանկային կապիտալով փոխհատուցելու պահանջները, 

3. սահմանել լուծարելիության նվազագույն մակարդակներ` երկարաժամկետ և կարճաժամ-
կետ կտրվածքով, 

4. բանկերում ձևավորել բուֆերային կապիտալ, որը կհամալրի ճգնաժամային իրավիճակնե-
րում կապիտալի ռեզերվային պաշարները1: 
Ընդ որում, համաձայն «Բազել -3» փաստաթղթային փաթեթի, առաջին մակարդակի բազային 

կապիտալը առաջնահերթորեն օգտագործվելու է նվազագույն պահանջների բավարարմանը` 
6% առաջին մակարդակի և 8% ընդհանուր կապիտալի օգտագործմամբ և, միայն դրանից հետո, 
մնացորդային մասը կուղղորդվի բուֆերային կապիտալ: Այսպես, եթե 8% կարգավորող կապիտալ 
ունեցող բանկը ապահովելով առաջին մակարդակի լրացուցիչ կապիտալի կամ երկրորդ 
մակարդակի կապիտալի բոլոր նվազագույն պահանջները, միաժամանակ արձանագրի կապիտալի 

                                                            
1  Basel Commity on Banking Supervision, Report to G20 Leaders on Basel III implementation, June 2012, 

//www.bis.org/publ/bcbs.220.pdf 
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փոխհատուցման բուֆերային 0% մակարդակ, ապա պարտադրված կլինի 100%-ով սահմանա-
փակելու շահույթի վերաբաշխումը (տե՛ս աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 

Բանկային շահույթի բաշխման սահմանափակումները` բուֆերային կապիտալի  
ձևավորման նորմատիվները չապահովելիս1 

Բուֆերային կապիտալի չափը , % Շահույթի բաշխման սահմանափակումները % 

< 0,625 100 

0,625-1,25 80 

1.25-1.875 60 

1,875-2,5 40 

> 2,5 0 

 
Ֆինանսական ռիսկերի ձևավորումը կարող է կրել համակարգային բնույթ, պայմանավոր-

ված ոչ միայն բանկային համակարգերի սերտ ինտեգրմամբ և ֆինանսական լարվածության 
շղթայաբար տարածմամբ, այլև երկրում ձևավորված մակրոտնտեսական հավասարակշռության 
խախտմամբ: Մասնավորապես, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամի 
տարիներին նկատվեց տեղաբաշխվող վարկային ռեսուրսների թանկացում և վարկավորման 
կրճատում, պայմանավորված պրոցիկլայնության հետ: Նախաճգնաժամային տարիներին, երբ 
համաշխարհային տնտեսությունը վերելք էր ապրում, բանկերը վարկային էքսպանսիա իրա-
կանցրին և վարկավորման բումի ժամանակ չձևավորվեցին համապատասխան ռեզերվներ` 
դրանով իսկ թուլացնելով բանկային կապիտալի պաշտպանվածության աստիճանը: Դրան 
հետևեց այն իրավիճակը, երբ տարբեր երկրների խոշորագույն բանկերը տնտեսության անկման 
շրջանում ցուցաբերեցին ռեսուրսների տեղաբաշխման գործառույթների պասիվություն, անգամ 
ձեռնարկելով վարկերի տեղաբաշխման գործարքների չափի և քանակի կտրուկ նվազեցումներ, 
որն էլ իր հերթին խորացրեց տնտեսության հետագա անկումը, իրավիճակը ընդհուպ հասցնելով 
ֆինանսական ցնցումների: Այսպես, արժույթի միջազգային հիմնադրամի հաշվարկներով, միայն 
բանկային կապիտալի համարժեքության մեկ տոկոսով նվազեցումը պատճառ հանդիսացավ 
ՀՆԱ-ի 1.4%-ի կրճատման, որին ճգնաժամի տարիներին հաջորդեց տնտեսական համակարգի զար-
գացմանը նպաստող անբավարար վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների բարձրացումը2:  

Այսպիսով, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամը բացահայտեց ֆի-
նանսական միջնորդների գործունեության վերահսկողության լուրջ թերացումներ, որոնք առա-
ջացնում են բանկային լուրջ ռիսկեր: Հիմնականում պարզ դարձավ, որ «Բազել-2»-ով միջազգա-
յին կարգավորիչ չափորոշիչները և բանկային գործունեության վերահսկողության միջազգային 
հայեցակարգը ի զորու չէին կառավարելու ֆինանսական ռիսկերը, որոնք ձևավորվում էին վար-
կավորման բումի ժամանակ: Այդ ժամանակահատվածում գործող ֆինանսական կարգավորիչ-
ները ի զորու չեղան արդյունավետ վերահսկելու, այսպես կոչված, ոչ թափանցիկ ֆինանսական 
ակտիվների օգտագործումը և բանկային կապիտալի որակական կազմի ձևավորումը, որի 
արդյունքում ձևավորվեցին բանկային ոլորտի ֆինանսական կայունության վատթարացման, 
համակարգային և լոկալացված ռիսկեր:  

Ելնելով վերոնշյալ հանգամանքից, «Բազել-3»-ով ներկայումս առաջարկվում է տնտեսական 
համակարգային վնասների և պրոցիկլայնության բացասական հետևանքների փոխհատուցման 
համար ստեղծել պահպանողական բուֆեր, իսկ ավելցուկային վարկավորման կանխարգելման 
նկատառումներով` հակացիկլային բուֆեր: Նշված բուֆերների մեծությունը հաշվարկվում է ֆիքսված 
գործակիցներով` հիմնվելով ռիսկով կշռված համախառն ակտիվների վրա (տե՛ս աղյուսակ 2):  

                                                            
1  Юденков Ю.Н., “Финансовый менеджмент”, // Внутренный контроль в кредитной организации, #4, 2011, стр. 24-27. 
2  Tamim Bayuomi, Ola Melander // Credit Matters: Empirical evidence on U.S. Macro-Financial Linkages. IMF working paper, 

July 2008, page 27.   
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Աղյուսակ 2 

Կապիտալի համարժեքության պահանջները լրացուցիչ բուֆերներ ձևավորելիս1  

 Առաջին մակարդակի 
հիմնական կապիտալ 

Առաջին մակարդակի հիմնա-
կան և լրացուցիչ կապիտալ 

Ընդամենը 
կապիտալ 

Նվազագույն պահանջներ 4,5% 6% 8% 

Կոնսերվացիոն բուֆեր 2,5% 

Նվազագույն պահանջներ` հաշվի 
առած կոնսերվացիոն բուֆերը 

6% 8,5% 10,5% 

Հակացիկլային բուֆեր 0-ից մինչև 2.5% 

 
Այսպիսով, բուֆերային կապիտալը նախատեսված է ֆինանսական լարվածության պա-

րագայում բանկի վնասների փոխհատուցման համար: Այն բացառապես պետք է ընդգրկվի բա-
զային կապիտալի կազմում: Եթե բանկերը չձևավորեն բուֆերային կապիտալ, ապա կունենան 
շահաբաժինների և բոնուսների վճարման սահմանափակումներ: Հետևաբար, բուֆերային կա-
պիտալի կիրառումը նախատեսում է բանկերի կապիտալի ավելացում բարենպաստ գործարա-
րության ժամանակահատվածում, որը հետագայում կօգտագործվի անկանխատեսելի վնասների 
փոխհատուցման նպատակով: Նման մոտեցումը կնվազեցնի ճգնաժամի պարբերաշրջանային 
էֆեկտը: 

Աղյուսակ 3  

Բազել 3-ի կարգավորիչների կիրառման ժամանակացույցը2 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Առաջին մակարդակի բազային կապիտալ / RWA, %  3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

Առաջին մակարդակի կապիտալ / RWA, % 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Սեփական կապիտալ / RWA, % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Կոնսերվացիոն կապիտալ / RWA, %   0.5 0.61 0.625 1.25 1.875 2.5 

Հակացիկլային կապիտալ / RWA, %     0-ից մինչև 2.5% 

Ֆինանսական լծակ 
դիտար-

կում 
Թեսթավորում` 3% 

մակարդակով 
Ճշգր-
տում 

Ճշգրտված  
տվյալներ 

Կարճաժամկետ լուծարելիության նորմատիվ Մշտադիտարկում ≥100% ≥100% ≥100% ≥100% ≥100% 

Զուտ կայուն ֆինանսավորման ցուցանիշ Մշտադիտարկում >100% >100% 

 
Ընդհանրացնելով, պետք է ընդգծել, որ հակացիկլային բուֆերը փաստորեն ընդգրկված է 

առաջին մակարդակի բազային կապիտալում և կարգավորում է բանկի շահույթի բաշխման 
գործընթացը, իսկ այդ կապիտալի ձևավորման մեխանիզմի ներդրման ժամանակացույցը ներ-
կայացված է աղյուսակ 3-ում:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հետճգնաժամային ժամանակահատվածում 
բանկային գործունեության տնտեսական նորմատիվների համակարգում աստիճանաբար սկսե-
ցին ներդրվել շահադրդման նորմերը, որոնք թիրախավորված են բանկային շահույթի բաշխման 
համամասնությունների, շահաբաժինների հայտարարագրման, պարգևատրումների չափերի ձևա-
վորմանը: Նման գործընթացը միտված է նրան, որ բանկային մենեջմենթը խթանվում է 
ֆինանսական ռիսկերը սահմանափակող և կանխարգելիչ նորմատիվային պահանջները արդյու-
նավետ իրացնելիս3:  

                                                            
1  Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

system. - Bank for International Settlements, December 2010 (rev. June 2011). - Mode of Access: 
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf. - Date of access: 20.07.2011. 

2  Basel III New Capital and Liquidity Standards – FAQs, http://www.Moodysanalytics.com/Basel-III. 
3  Дубков С. В., Кузнецова Ю. А., Дадалко В. А. Методические основы управления операционным риском коммерческого 

банка // Банковский вестни, .Минск, 2011. – № 34, стр. 54-55. 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ 

 ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

ՆԱՐԵԿ ՀԱԿՈԲԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Բանկային ռիսկերի կառավարումը Բազելյան սկզբունքների ներքո ներկայումս պահանջում է ար-
դյունավետ կառավարչական որոշումների կայացում մի շարք ուղղություններով: Նախ և առաջ, հետևելով 
կապիտալի որակական կազմի և համարժեքության Բազելյան նոր սկզբունքները, ՀՀ առևտրային բան-
կերում պետք է իրականացվեն այնպիսի կառավարչական որոշումներ, որոնք վարկային ռեսուրսների 
տեղաբաշխման ակտիվացման ժամանակաշրջանում կսահմանափակեն բանկային շահույթի հետագա 
բաշխումը, նպատակ ունենալով տնտեսված հավելավճարները, անձնակազմին պարգևատրումները և 
բաժնետերերին շահաբաժինները ուղղորդելու պրոցիկլային ֆինանսական ռիսկերի վնասների փոխհա-
տուցման պահուստների ձևավորմանը: Բացի այդ, տնտեսական աճի կարգավորման մակրոհաշվե-
նկատության սկզբունքներից ելնելով, անհրաժեշտ է կայացնել վարկային ռեսուրսների տեղաբաշխման 
կտրուկ անկումը կանխարգելող կառավարչական որոշումներ`սահմանելով վարկային տոկոսադրույք-
ների ճկուն համակարգ: Եվ, վերջապես, կարևորվում է նաև ֆինանսական ռիսկերի գծով կառավարչական 
որոշումներից բխող փաստացի արդյունքների մոնիթորինգն ու արդյունավետության գնահատումը, որը 
պետք է հիմք հանդիսանա ռիսկ մենեջմենթի օղակներում աշխատողներին շահադրդման մեխանիզմների 
կիրառման համար: 

 

Բանալի բառեր. պրոցիկլայնություն, ֆինանսատնտեսական նորմատիվներ, համակարգային ռիսկեր, բուֆերային 
կապիտալ, իրացվելիություն, առևտրային բանկ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗЕЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

НАРЕК АКОПОВИЧ АНДРЕАСЯН 

аспирант Института экономики им. М. Котаняна НАН РА  

Аннотация 

Управление банковскими рисками в соответствии с Базельскими принципами в настоящее время требует 
принятия управленческих решений по ряду направлений. Прежде всего, следуя новым Базельским принципам 
качества состава и адекватности капитала, в коммерческих банках должны реализоваться такие управленческие 
решения, которые в период активизации размещения кредитных ресурсов ограничат дальнейшее распределение 
банковской прибыли с целью направления сэкономленных надбавок, бонусов персонала и дивидендов акционе-
ров на формирование резервов компенсации убытков проциклических финансовых рисков. Кроме того, исходя 
из макроэкономических принципов регулирования экономического роста необходимо принять управленческие 
решения, сдерживающие резкий спад размещения кредитных ресурсов путем установления гибкой системы 
процентных ставок за кредиты. И, наконец, важное значение имеют также вытекающие из управленческих 
решений, связанных с финансовыми рисками, мониторинг и оценка эффективности конечных результатов, что 
должно стать основой применения механизмов мотивации сотрудников в звеньях риск-менеджмента. 

 
Ключевые слова: проциклический, финансово-экономические нормативы, системные риски, буферный капитал, 

ликвидность, коммерческий. 

ISSUES ON APPLYING BASEL PRINCIPLES OF MANAGING FINANCIAL RISKS 

NAREK HAKOB ANDRESAYAN 

Ph.D.Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

Currently, management of bank risks within the framework of Basel principles requires effective managerial 
decision making on various directions. First of all, in order to meet bank capital requirement norm and ensure the 
qualitative composition of capital in compliance with Basel new principles, the commercial banks of Armenia need to 
make such managerial decisions that would limit the further distribution of bank profits in the period of intensive 
allocation of loan resources in order to channel employee bonuses, and profits to shareholders and dividends 
notdistributed or paid to ensure reserves to compensate losses associated with the pro-cyclical financial risks. Moreover, 
based on the macro-prudential principles of regulating the economic growth it is required to make such managerial 
decisions that would prevent the tremendous decline in allocation of loan resources by defining a flexible system of 
bank loan interest rates. And finally, the role of monitoring of financial risks associated with the actual managerial 
decisions and assessment of the effectiveness of the decisions made is stressed that needs to serve as a guideline in 
applying various motivation tools with respect to employees engaged in risk management processes. 

 
Keywords: Pro-cyclical, financial and economic norms, systemic risks, buffer capital, liquidity, commercial bank. 
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ԿԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի դոցենտ 
 

ԱԻԴԱ ԳԵՎՈՐԳԻ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասիստենտ 

ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ-ում բյուջետային քաղաքականությունը որպես տնտեսության վրա նպատակաուղղված 
ազդեցության միջոցի, առայժմ պասիվ վիճակում է: Կատարելով իր հիմնական գործառույթը՝ 
պետական եկամուտների և ծախսերի ապահովումը, այն ինքնաբերաբար, իր եկամտային և 
ծախսային մի շարք հոդվածների շնորհիվ, էապես ազդում է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 
վրա: Բյուջետային համակարգը, որի միջոցով է հիմնականում իրականացվում ազգային ար-
դյունքի զգալի մասի բաշխումն ու օգտագործումը, նրբորեն է արձագանքում տարբեր պատճառ-
ներով տնտեսական կյանքում ի հայտ եկող բացասական երևույթներին, այդ թվում՝ ֆինանսա-
կան կարգապահության անկմանը, ներդրումային ակտիվության նվազմանը, արտաքին տնտե-
սական գործառնությունների բարդացմանը, ինֆլյացիային և այլն: 

Բյուջետային համակարգը, ինչպես հայտնի է, տնտեսության պետական կարգավորում իրա-
կանացնելու համար կարևորագույն միջոց է հանդիսանում: Այս առումով, հատուկ ուշադրություն 
պետք է դարձնել տնտեսության պետական կարգավորման նպատակով բյուջետային համա-
կարգի ակտիվ օգտագործման հնարավորություններին: Պետությունը կոչված է ապահովելու 
շուկայական տնտեսության արդյունավետ գործունեությանը նպաստող իրավական բազան և 
հասարակական մթնոլորտը, պաշտպանելու մրցակցությունը, կայունացնելու տնտեսությունը, 
հսկելու զբաղվածության և արժեզրկման մակարդակը, խթանելու տնտեսական աճը և այլն: Ուստի, 
ժամանակի պահանջն է պետական հսկողության ուժեղացումը տնտեսական գործընթացների վրա: 

ՀՀ 2014-2016թթ. պետական բյուջեների ծախսային քաղաքականության ռազմավարությունը 
շարադրվող փաստաթղթում ընդհանուր գծերով ներկայացվում են նշված ժամանակահատվա-
ծում պետական բյուջեի ծախսերի ըստ ոլորտների քաղաքականության գերակայությունները: ՀՀ 
կառավարությունն առաջիկա տարիների համար առավել կարևորում է պետական բյուջեին 
համահունչ հետևյալ հիմնական ծախսային գերակայությունները. 
x սոցիալական ոլորտի առանձին ճյուղերում (մասնավորապես՝ կրթություն, առողջապահություն, 

սոցիալական պաշտպանություն), ինչպես նաև պետական կառավարման բնագավառում 
վերադաս մարմինների գործունեության արդյունավետության, նպատակաուղղվածության և 
հասցեականության մակարդակի բարձրացման, նրանց կողմից հանրությանը մատուցվող 
ծառայությունները բնակչության համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով իրակա-
նացվող բարեփոխումների ֆինանսական ապահովումը, 

x հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանում կայունությունը 
և Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի ուժերի հավասարակշռությունը պահելու 
նպատակով պաշտպանության և ազգային անվտանգության կառույցների կենսագործու-
նեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական ապահովումը, 

x տնտեսության առանձին ոլորտներում (մասնավորապես՝ գյուղատնտեսութուն, ջրային 
տնտեսություն, ճանապարհային տնտեսություն և էներգետիկա) ենթակառուցվածքների 
վերականգնման ու զարգացման ծրագրերի իրականացումը1: 
 

                                                            
1  ՀՀ կառավարության 2014-2016թթ. պետական ծախսերի ծրագիր: 
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Աղյուսակ 1 

Ընդամենը պետական բյուջեի ծախսային մասը` ըստ 2010-2016թթ.1 
մլն.դրամ 

Հ/հ Ծախսեր 
2010 

Փաստ. 
2011 

Փաստ. 
2012 

Փաստ. 
2013 

Փաստ. 
2014 

Փաստ. 
2015* 
Պլան. 

2016* 
Պլան. 

1 
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծա-
ռայություն 

143280.5 154107.9 160488.8 188135.7 217276.1 238073.1 216857.9 

2 Պաշտպանություն 147555.9 145491.0 152766.8 182019.0 190440.9 199033.4 208014.9 

3 
Հասարակական կարգ, անվտանգու-
թյուն և դատական գործունեություն 

67443.1 72517.1 76668.6 91399.6 104793.0 100943.6 100303.6 

4 Տնտեսական հարաբերություններ 112451.7 83955.7 71086.7 128316.1 83253.8 85206.0 114442.6 

5 
Շրջակա միջավայրի պաշտպա-
նություն 

4926.1 6630.4 7032.2 4601.1 4672.7 4529.7 4612.3 

6 
Բնակարանային շինարարության և 
կոմունալ ծառայություն 

42817.9 43848.5 14303.5 21727.7 31296.2 28371.2 26892.1 

7 Առողջապահություն 56130.8 63312.4 64498.9 64355.3 76645.4 83377.4 86034.7 

8 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 16102 17581.4 22821.8 18644.3 21395.7 25955.9 26079.9 

9 Կրթություն 97790.1 106085.0 102783.5 103094.7 115806.0 127638.3 132113.0 

10 Սոցիալական պաշտպանություն 244168.5 256176.3 291731.6 297379.6 342469.5 385475.8 405395.9 

11 
Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր 

21649.4 36803.5 41919.8 43217.3 47004.1 20000.0 8000.0 

  Ընդամենը 954316.5 986509.2 1006102.2 1142890.4 1235053.4 1298604.4 1373746.9 
 

Աղյուսակ 2 

Պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ 2010-2016թթ.2 
 

Հ/հ Ծախսեր 

2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Ընդհանուր բնույթի հան-
րային ծառայություն 

15.0 27.6 15.6 26.1 16.0 23.6 16.5 25.1 17.6 25.5 18.3 5.3 16.3 4.7 

2 Պաշտպանություն 15.5 4.1 14.8 4.1 15.2 3.8 15.9 4.1 15.4 4.5 15.3 4.4 15.1 4.5 

3 
Հասարակական կարգ, 
անվտանգություն և դա-
տական գործունեություն 

7.1 4.3 7.4 3.9 7.6 3.6 8.0 4.0 8.5 3.9 7.8 2.2 7.3 2.2 

4 
Տնտեսական հարաբերու-
թյուններ 

11.8 1.9 8.5 1.9 7.1 1.8 11.2 2.0 6.7 2.2 6.6 1.9 8.6 2.5 

5 
Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն 

0.5 3.2 0.7 2.2 0.7 1.7 0.4 2.8 0.4 1.7 0.3 0.1 0.7 0.1 

6 
Բնակարանային շինարա-
րության և կոմունալ 
ծառայություն 

4.5 0.1 4.4 0.2 1.4 0.2 1.9 0.1 2.5 0.1 2.2 0.6 2.4 0.6 

7 Առողջապահություն 5.9 1.2 6.4 1.2 6.4 0.3 5.6 0.5 6.2 0.6 6.4 1.8 6.7 1.9 

                                                            
1  ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2014, 2015թթ․: 
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Աղյուսակ 2-ի շարունակությունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 
Հանգիստ, մշակույթ և 
կրոն 

1.7 1.6 1.8 1.7 2.3 1.5 1.6 1.4 1.7 1.6 2.0 0.6 2.3 0.6 

9 Կրթություն 10.3 0.5 10.8 0.5 10.2 0.5 9.0 0.4 9.4 0.4 9.8 2.8 9.7 2.9 

10 
Սոցիալական 
պաշտպանություն 

25.6 2.8 26.0 2.8 29.0 2.4 26.0 2.3 27.7 2.4 29.6 8.5 29.4 8.8 

11 
Հիմնական բաժիններին 
չդասվող պահուստային 
ֆոնդեր 

2.3 7.1 3.7 6.8 4.2 6.8 3.8 6.5 3.8 7.1 1.5 0.4 1.3 0.2 

 Ընդամենը 100 0.6 100 1.0 100 1.0 100 0.9 100 1.0 100 28.7 100 28.8 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, պետական բյուջեի ծախսերը 2010-2016թթ.-ին ունեցել են 

աճման միտում՝ 954316.5 մլն. դրամից հասնելով 1373746.9 մլն. դրամի: Բյուջետային ծախսերի 
ամբողջ ծավալում սոցիալական պաշտպանության գծով ծախսերը բոլոր տարիներին ունեցել են 
գերակշիռ դիրք: Դրանց տեսակարար կշիռը ընդհանուր ծախսերում նշված տարիներին 25.6%-ից 
հասել է 29.4%-ի, իսկ ՀՆԱ-ի1 նկատմամբ համապատասխանաբար 2.8-8.8%-ի: Երկրորդ տեղում 
են ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությանը վերաբերող ծախսերը, որոնք 2010-2014թթ. 
աճել են, իսկ վերջին երկու տարիներին նվազել՝ հասնելով 16.3%-ի: Հաջորդը պաշտպանության 
համակարգի հատկացումների հետ կապված ծախսերն են, որոնց կազմում ուսումնասիրվող 
տարիներին առանձնապես փոփոխության դինամիկա չի նկատվում: Այս ոլորտին 2016թ. բյու-
ջեից հատկացվել է 15.1% կամ կանխատեսվող ՀՆԱ-ի 4.5%-ը: Պետական բյուջեի ծախսային մյուս 
հոդվածներում առանձնապես մեծ փոփոխություններ չեն նկատվում (գծապատկեր 1, 2): 

Գծապատկեր 1 

Պետական բյուջեի ծախսային հոդվածների տեսակարար կշիռն ընդամենը ծախսերում` ըստ 2010-2016թթ. 

 
 

                                                            
1  ՀՀ 2016-2018թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի 2016թ. ծրագրով 2016թ.-ին կանխատեսվել է ՀՆԱ-ի 2.2% աճ 
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Գծապատկեր 2 

Պետական բյուջեի ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակացության փոփոխության դինամիկան 2010-2016թթ. 

 
 

Պետական բյուջեն հանդես է գալիս որպես պետության ֆինանսավարկային համակարգի 
հիմնական ու առաջատար օղակ և ծառայում է որպես ֆինանսական կառավարման գործառ-
նական լծակ ու կարևոր դեր է խաղում տնտեսությունը վերակառուցելու և այլ կառուցվածքային 
փոփոխություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ապահով-
ման գործում: 

Պետական բյուջեի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է պետության հիմնական գործա-
ռույթների կատարման խուսափելությամբ, ոչ արտադրական ոլորտի գործունեության ծավալ-
ման և վերարտադրության ապահովման կարևորությամբ1: 

Ակնհայտ է, որ այսօր և առաջիկա տարիներին բյուջետային սահմանափակ ռեսուրսների 
միջոցով հնարավոր չէ ապահովել հանրապետության բոլոր պահանջմունքները: Ուստի կարևո-
րագույն խնդիր է սոցիալ-տնտեսական զարգացման այն առաջնահերթ ուղղությունների ճիշտ 
ընտրությունը, որոնք կորոշեն բյուջետային հատկացումների հիմնական նպատակաուղղվա-
ծությունն առաջիկա տարիներին: 

Բյուջետային հատկացումներն ըստ նշանակության կարելի է բաժանել 3 խոշոր խմբերի՝ 
1. պաշտպանական, պետական ապարատի պահպանման և այլն, 
2. սոցիալական նշանակության հատկացումներ, 
3. ներդրումներ: 
Առաջին խմբի հատկացումները՝ հատկապես պաշտպանական նշանակության, շատ կարևոր 

են զինված ուժերի առջև դրված խնդիրները լուծելու համար: Դրանք են սպառազինության ու 
ռազմական տեխնիկայի և այլ նյութական միջոցների բարելավումը, կապիտալ ծախսերի ավե-
լացումը, ինչպես նաև միջազգային և ազգային երաշխիքների ուղղությամբ համապատասխան 
հատկացումները: Այդ խնդիրների լուծումը կնպաստի երկրի անվտանգության ապահովմանն ու 
տնտեսական զարգացմանը: Այս իմաստով խնդիրը հանգում է նրան, որ պետք է որոշել, թե մյուս 
երկու խմբերից որին պետք է տալ առաջնահերթությունը: Բնականաբար ներկա պայմաններում 
սոցիալական բնույթի հատկացումները շատ կարևոր են և չեն կարող որոշվել մնացորդային 
եղանակով: Ուրախալի է, որ վերջին տարիներին ՀՀ պետական բյուջեն ունի սոցիալական ուղղ-

                                                            
1  Ա.Հ. Բայադյան, Հ.Ա. Մարկոսյան, Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման 

ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2015, էջ 171: 
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վածություն, սակայն մյուս կողմից էլ պետք է նշել, որ ներդրումներն անհրաժեշտ պայման են 
հանդիսանում տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման համար:  

Պետության դերը զգալիորեն աճում է հատկապես տնտեսական գործընթացների անկման և 
ճգնաժամային իրավիճակներում: Ընդ որում, պետության դերի մեծացման մասին են վկայում ոչ 
միայն նախատեսվող ծախսերի մեծացումը, այլ նաև ՀՀ կառավարության կողմից կարգավորվող 
միջոցառումների աճող նշանակությունը: Միաժամանակ պետք է նշել այն իրողությունը, որ 
բյուջեի կողմից ֆինանսավորվող ուղղակի կապիտալ ներդրումները համախառն կապիտալ 
ներդրումների ընդհանուր ծավալում զարգացած արդյունաբերական երկրներում տատանվում է 
15-25%-ի սահմաններում: Պետական կապիտալ ներդրումների առանձնահատկությունը կայա-
նում է նրանում, որ նրանք ուղղված են արտադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքների 
ստեղծմանը: Ընդհանրապես ենթակառուցվածքների թերզարգացումը էական ազդեցություն է 
ունենում տնտեսության վրա: ՀՀ-ում այսօրվա դրությամբ մեծ կարևորություն ունի պետական 
միջոցների հաշվին արտադրական ենթակառուցվածքների զարգացումը: Դա վերաբերում է 
էներգետիկային, տրանսպորտային կոմունիկացիաներին, գյուղատնտեսական ենթակառուց-
վածքներին, այդ թվում՝ ջրամբարներ, ջրանցքներ, հողապաշտպան աշխատանքներ և այլն: Քանի 
որ բյուջետային ռեսուրսները խիստ սահմանափակ են, պետք է դիմել այլընտրանքային ֆինան-
սավորման աղբյուրների: Դրանք կարող են լինել վարկային ռեսուրսները, բարեգործական հիմ-
նադրամները, ինչու չէ նաև օտարերկրյա վարկերը: Նպատակահարմար կլինի որոշել տնտեսու-
թյան զարգացման առաջնահերթ ուղղությունները ճյուղային կտրվածքով և դրանց տալ պետական 
օժանդակություն: Այսինքն, պետությունը պետք է նպաստավոր միջավայր ապահովի ներքին 
ֆինանսական աղբյուրներն օգտագործելու համար՝ կապիտալի արտահոսքը դարձնելով ան-
հրապույր: Այս երևույթը աճման միտում ունի և նախանշաններն անհանգստացնող են: Կապի-
տալի արտահոսքը խոչընդոտում է բարեփոխումներին զարգացող երկրներում, բարեփոխում-
ներ, որոնք պետք է հաղթահարեն ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը, խթանեն 
ձեռնարկատիրական գործունեությունը և մրցունակությունը: Մի շարք երկրներ այդ երևույթի 
դեմ պայքարել են բարձրացնելով տոկոսադրույքները: 
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ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոն 
ԱԻԴԱ ԳԵՎՈՐԳԻ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասիստենտ  

Համառոտագիր 

Տնտեսության պետական կարգավորում իրականացնելու համար բյուջետային համակարգը 
կարևորագույն միջոց է հանդիսանում: Այս առումով, անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել 
Հայաստանում տնտեսության կարգավորման նպատակով բյուջետային համակարգի ակտիվ 
օգտագործման հնարավորություններին: Ուստի և կարևորագույն խնդիր է սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման այն առաջնահերթ ուղղությունների ճիշտ ընտրությունը, որոնք կորոշեն բյուջետային 
հատկացումների հիմնական նպատակաուղղվածությունն առաջիկա տարիներին: Պետության 
դերը զգալիորեն աճում է հատկապես տնտեսական գործընթացների անկման և ճգնաժամային 
իրավիճակներում: Ելնելով վերլուծության արդյունքներից հոդվածում ներկայացվում է բյուջե-
տային հատկացումների առաջնահերթ ուղղությունների ընտրությունը: 

 

Բանալի բառեր. պետական բյուջե, բյուջետային ծախսեր, ՀՆԱ, կապիտալ ներդրումներ, ճգնաժամ, սոցիալական 
հատկացումներ, ենթակառուցվածքներ: 
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Аннотация 

Бюджетная система является важнейшим средством государственного регулирования экономики. В этой 
связи в целях регулирования экономики необходимо больше внимания уделить в Армении возможностям ак-
тивного использования бюджетной системы. Поэтому основной задачей является правильный выбор приори-
тетных направлений социально-экономического развития, определяющих целенаправленность бюджетных 
ассигнований в ближайшие годы. Роль государства значительно возрастает особенно во время экономического 
спада и в кризисных ситуациях. Исходя из результатов анализа, в статье рассматривается вопрос выбора 
приоритетных направлений бюджетных ассигновнаий. 
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Abstract 

The budget system is the most important mean to carry out the state regulation of the economy. Therefore, it is 
required to pay more attention to the opportunities for active use of the budget system for regulating the economy. Thus, 
the key to socio-economic development is the right choice of priorities that would define the main goal-oriented budget 
spending allocations in the coming years. The role of the government specifically increases substantially in times of a 
crisis and economic downturn. Based on the results of the analysis, the article presents the selection of the priority 
directions of budget spending allocations. 
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ՍՈՒՍԱՆ ԱԲԿԱՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

ԱրՊՀ-ի տնտեսաճարտարագիտական ֆակուլտետի 
ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս 

ԼՂՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում հատկապես կարևորվում է արդյունավետ գործող 
արժեթղթերի շուկայի առկայությունը, քանի որ վերջինս հանդիսանում է տնտեսության զարգացման 
արդյունավետ միջոց: Միջազգային պրակտիկայում, ինչպես նաև Հայաստանում ու Լեռնային 
Ղարաբաղում նույնպես ընդունված է արժեթղթերի շուկայի միջոցով կապիտալի ներգրավման 
գործընթացը: Սակայն, ԼՂՀ-ում այդ գործընթացի իրականացմանը խոչընդոտում են որոշակի 
գործոններ, ինչն էլ սահմանափակում է ԼՂՀ-ի կապիտալի շուկայի զարգացումը: Չեն կայացել 
ինչպես ներդրումների խթանման, այնպես էլ ներդրումային ռեսուրսների շուկայական ձևավոր-
ման ու վերաբաշխման համակարգերը: Արդյունքում տեղի ունեցավ ֆինանսական ռեսուրսների 
անցանկալի տեղաշարժ արտադրության ոլորտից առևտրի ոլորտ, իսկ դրանց զգալի մասը 
ուղղակի արտահոսել է ԼՂՀ-ից դուրս: 

Զարգացած արժեթղթերի շուկա ունենալու համար կարևորագույն խնդիրներից է ներդրում-
ների խթանումը, իսկ զարգացող երկրների համար ներդրումների ներգրավման հիմնական գրա-
վականը պետության նկատմամբ վստահության աստիճանի բարձրացումն է: 

Ներդրումային ակտիվության բացակայությունը պայմանավորված է հետևյալ պատճառներով. 
x երկրում բացակայում է համապատասխան ներդրումային միջավայրը, մասնավորապես, 

առկա է քաղաքական որոշակի անկայունություն, 
x պետության կողմից վարվող բյուջետային և դրամավարկային խիստ քաղաքականությունը 

վատթարացնում է բնակչության և տնտեսվարող սուբյեկտների ֆինանսական վիճակը` 
դրանով իսկ սահմանափակելով ներդրումային հնարավորությունները, 

x երկրում արժեթղթերի շուկան և շուկայի ենթակառուցվածքը դեռևս ամբողջական ձևավոր-
ված չէ:  
Ինչպես գիտենք, արժեթղթերի շուկայի առանցքային խնդիրը ներդրումների ներգրավումն է, 

որը ստեղծում է տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման հնարավորություն: Այդ խնդրի 
հետ մեկտեղ, արժեթղթերի շուկան պետական բյուջետային քաղաքականության գլխավոր 
գործիքներից մեկն է և, միաժամանակ, այդ շուկան մշտապես զարգացման փուլում է և ամուր 
կապերով կապված է ֆինանսատնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտների հետ:  

ԼՂՀ-ում տնտեսական աճի ապահովման համար անհրաժեշտ է տնտեսության կառուցված-
քային վերափոխումների իրականացում, ինչը նշանակում է նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում, 
ընկերությունների տեխնիկական վերազինում ու կատարելագործում, որը պահանջում է որո-
շակի ներդրումներ:  

ԼՂՀ-ում զարգացած տնտեսություն ունենալու համար որպես ներդրումների ֆինանսավոր-
ման աղբյուր, բացի բանկային վարկերից և փոխառություններից, պետք է օգտագործել նաև ար-
ժեթղթերի թողարկման ճանապարհով ֆինանսական ռեսուրսների հավաքագրումը: Այսպիսով՝ 
ԼՂՀ-ում առաջնային հիմնախնդիր է դառնում ֆինանսավորման աղբյուրների «դիվերսիֆիկա-
ցիան», այսինքն` դրա առավել ճկուն շուկայական մեխանիզմի ձևավորումը, որը կնպաստի 
ֆինանսական ռեսուրսների վերաբաշխման արդյունավետության բարձրացմանն ու տնտեսու-
թյան իրական հատված ուղղվող միջոցների ավելացմանը: Այդ առումով առանձնակի հրատա-
պություն է ձեռք բերում արժեթղթերի շուկայի՝ որպես ներդրումային ռեսուրսների ձևավորման 
և տնտեսության ճյուղերի ու ոլորտների միջև դրանց օպտիմալ վերաբաշխման գործառույթն 
իրականացնող մեխանիզմի զարգացումը:  

Արժեթղթերի շուկան տնտեսության մեջ իրականացնում է ներդրումների կարգավորիչի դեր, 
արժեթղթերի միջոցով հավաքագրվում են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները և տեղաբաշխվում 
տնտեսության համար կարևորագույն ճյուղերի ու ոլորտների միջև: 
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Այսպիսով՝ արժեթղթերի շուկան մի կողմից արտահայտում է տնտեսության վիճակը, մյուս 
կողմից՝ գործարար ակտիվության դինամիկան: 

Ցանկացած երկրի ներդրումային իրավիճակը պայմանավորող հիմնական գործոնների 
շարքում (տնտեսական զարգացման մակարդակ, բնակչության լայն շրջանակների մոտ խնայո-
ղությունների առկայություն և այլն) անգնհատելի դեր ունի երկրի ֆինանսական շուկայում 
գործող ինստիտուտների կայացվածության աստիճանը: Նոր զարգացող երկրներում տնտեսա-
կան հաջող բարեփոխումներն առավելապես կախված են նրանից, թե տվյալ երկրի ֆինանսա-
կան շուկան ինչքանով է ունակ նպաստելու խնայողություններ-ներդրումներ-տնտեսական աճ-
խնայողությունների փոխակերպումների փակ շրջապտույտի իրագործմանը: Այդ տեսակետից, 
տնտեսապես զարգացած երկրներում կարևորագույն դեր ունեն ինստիտուցիոնալ ներդրողները, 
հանձինս բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային և կենսաթոշակային 
հիմնադրամների, որոնց գործունեությունն, ըստ էության, հանգում է բազմաթիվ մանր ներդրող-
ների խնայողությունների ներգրավմանը և կուտակված միջոցների հետագա ներդրմանը: Հան-
դիսանալով յուրատեսակ միջանկյալ օղակ արժեթղթերի շուկայի և տնտեսական համակարգի 
մնացած մասնակիցների միջև, այդ ինստիտուտները կառավարում են մեծածավալ ակտիվներ: 
Շատ դեպքերում հենց նրանք են որոշում արժեթղթերի շուկայի հետագա զարգացման դինամիկան:  

ԼՂՀ-ում արժեթղթերի շուկա ձևավորելու և կայունություն ապահովելու համար կարևոր 
գործոններից են համարվում երկրի ներսում գտնվող դրամական ռեսուրսների ծավալները: 
Առաջին հերթին, բնակչության (տնային տնտեսությունների) կուտակումները, դրանց այն մասը, 
որոնք կարող են ուղղվել արժեթղթերում ներդրումներ կատարելուն: Հենց բնակչության, մանր 
ներդրողների միջոցներն իրենց մասսայականության շնորհիվ կարող են ստեղծել «երկար 
փողեր»՝ տնտեսական աճի ֆինանսավորման համար: 

Ինչպես հայտնի է, ֆոնդային շուկայում բնակչության ներգրավվածությունը պայմանավորված 
է նրանց խնայողությունների մակարդակով1: ԼՂՀ-ում բնակչության միջին ամսական անվանա-
կան աշխատավարձը 2015թ. կազմել է 151.1 հազ. դրամ: Խնայողությունների հիմնական մասը 
գտնվում է բանկերում: 

Բանկերում ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդների մնացորդը 2015թ. հունվարի 
մեկի դրությամբ կազմեց 36191.9 մլն. դրամ, և 2015թ. հունվարի 1-ի նկատմամբ աճեց 5551.5 մլն. 
դրամով կամ 18.1%-ով: Իսկ Հայաստանի Հանրապետության բանկերում բնակչությունից ներ-
գրավված ավանդների մնացորդը 2015թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ կազմեց 1005959 մլն. 
դրամ, և 2014թ. նույն ժամանակաշրջանի համապատասխան աճեց 111807 մլն. դրամով կամ 12.5%-ով: 

Գծապատկեր 1 

 ԼՂՀ-ում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2006-2015 թթ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1  Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель фондового рынка 

России на долгосрочную перспективу (до 2020 года), при участии Центр развития фондового рынка, ErnstandYoung, 
ThomasMurray, Москва 2008., ст. 149. 

2 Գծապատկերը կազմված է ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում(http://stat-nkr.am/)առկա տվյալների հիման վրա: 
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Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հինգ տարի և ավելի ժամկետով խնայողու-
թյունները շատ քիչ են: Մինչև 1 տարի ժամկետայնությամբ ավանդները մեծամասնություն են կազ-
մում (ընդհանուրի մոտ 66%-ը)1: Այլ գործիքներ չկան: Նկատի ունենք, որ կապիտալի շուկայի 
կամ արժեթղթերում երկարաժամկետ խնայողությունների գործիքները թերզարգացած են: Սա 
նշանակում է, որ տնտեսության մեջ «երկար փողեր» չկան: 

Աղյուսակ 1 

ԼՂՀ առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների(2014-2015թթ.) 2 

Անվանումը 01.01.2016 01.01.2016 

Շեղումը (+,-) 

բացարձակ հարաբերակն(%) 

Ցպահանջ (ներառյալ հաշիվները) 8542.6 9205.0 662.4 7.8 

Կազմակերպություններին 3745.3 3704.8 -40.5 -1.1 

Մասնավոր 2274.8 2323.6 48.8 2.1 

Պետական 1470.5 1381.2 -89.3 -6.1 

Տնայինտն տեսություններին 4368.5 4821.8 453.3 10.4 

 
ԼՂՀ-ում արժեթղթերի շուկայի միջոցով տնտեսության արդիականացման ֆինանսավորման 

հնարավորությունները գնահատելու համար չափազանց կարևոր է այն հարցը, թե ֆինանսական 
ռեսուրսների ո՞ր մասը կարող է օգտագործվել որպես ներդրումային ռեսուրս, ո՞ր մասը պետք է 
ձևավորվի արժեթղթերի վաճառքի միջոցով:  

ԼՂՀ-ում զարգացած արժեթղթերի շուկա ստեղծելու համար հաջորդ կարևորագույն գործոն-
ներից է հանդիսանում ազգաբնակչության վստահությունն իր կողմից իրականացված ներդրում-
ների հուսալիության կապակցությամբ:  

Այսօր ԼՂՀ-ում բնակչության գերակշռող մասն իր միջոցների ներդրման առաջնահերթությունը 
տալիս է բանկային ավանդներին և ոչ թե որևէ կազմակերպության բաժնետոմսերի ձեռքբեր-
մանը: Այն պայմանավորված է հետևյալ պատճառներով. 
x «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումն երաշխավորելու մասին» օրենքի 

ընդունումը հիմքեր ստեղծեց ավանդներն ավելի երաշխավորված դարձնելու համար,  
x բնակչության տեղեկացվածության ցածր մակարդակը,  
x մարդկանց ոչ պատշաճ կենսամակարդակը,  
x բնակչության ֆինանսական գրագիտության ցածր մակարդակը և այլն:  

ԼՂՀ-ում շուկայական տնտեսության ձևավորման առաջնահերթ խնդիրներից է ֆինանսա-
կան շուկայի ինստիտուցիոնալ կառույցների ձևավորումը, որն արժեթղթերի շուկայի կայացման 
կարևոր գործոններից է: Այդ կառույցների համար, ամենից առաջ, անհրաժեշտ է ապահովել 
կատարյալ օրենսդրական դաշտ: 

Զարգացած պետություններում արժեթղթերի շուկայում հիմնական ներդրողները համար-
վում են ինստիտուցիոնալ կառույցները (ապահովագրական ընկերությունները, ոչ պետական 
կենսաթոշակային ու ներդրումային հիմնադրամները և այլն): Ինստիտուցիոնալ ներդրումային 
համակարգը զարգացման ընթացքում կրել է կառուցվածքային փոփոխություններ: Դեռևս 40 
տարի առաջ ինստիտուցիոնալ ներդրողներ են համարվել բանկերը և ապահովագրական ընկե-
րությունները: Ներդրումային կենսաթոշակային հիմնադրամների դերը ֆինանսական շուկաներում 
գրեթե բացակայում էր: Անցյալ դարի 60-70-ական թվականներից ոչ բանկային ֆինանսական 
ինստիտուտների ակտիվ զարգացում սկսվեց, որն առավել ցայտուն արտահայտվեց ԱՄՆ-ում և 
Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում: Ֆոնդային շուկայի վերելքը, բուռն թափ ստացած արժեթղթա-
վորման գործընթացները, ինովացիաների ալիքը, ֆինանսական շուկաների միջոցով ավելի ու 
ավելի մեծ չափերի ռեսուրսների տեղաբաշխման, կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
                                                            
1  Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցը 2013-2014թթ. «Աճի հրամայականը և խոչընդոտները»,Ի-Վի 

Քոնսալթինգ, «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 2014,էջ 61: 
2 ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք http://stat-nkr.am/: 

http://stat-nkr.am/
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անցման գործընթացները բերեցին ոչ բանկային ֆինանսական ինստիտուտների, մասնավորապես, 
ակտիվների կառավարման գործառույթներ իրականացնող ներդրումային կենսաթոշակային 
հիմնադրամների արագ և որակական առաջխաղացմանը1: 

Արդի պայմաններում գրեթե բոլոր երկրներում բանկերը համարվում են բնակչության ազատ 
միջոցների ներգրավման կարևորագույն ինստիտուտը: Այն պայմանավորված է նրանով, որ շատ 
երկրներում բանկային ոլորտը գտնվում է կոշտ կարգավորման և վերահսկման ներքո:  

ԼՂՀ ֆինանսական շուկայում ներկա դրությամբ ամենաակտիվ գործող ինստիտուտները 
առևտրային բանկերն են: Հետևաբար՝ շատ կարևոր է, որպեսզի բանկերը ֆինանսական և հատ-
կապես արժեթղթերի շուկայից ավելի շատ դրամական միջոցներ ներգրավեն, օգտագործեն իրենց 
լրիվ ներուժը, իրականացնեն մուրհակով գործառնություններ, հասարակության մեջ ստեղծեն 
վստահության լիարժեք մթնոլորտ, բնակչությանը ներգրավեն արժեթղթերի շուկա և այլն:  

Տարբեր երկրների արժեթղթերի շուկայի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
յուրաքանչյուր երկրում այդ շուկայի կառուցվածքի և զարգացման հեռանկարների խնդիրները 
ներառում են նաև տվյալ երկրի առանձնահատկություններին առնչվող հիմնահարցերը: 

Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրների ներդրումների կարևորագույն աղբյուրներից 
է համարվում արժեթղթերի շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցների գործունեությունը: Վեր-
ջին տարիներին ԼՂՀ-ում հաստատված մակրոտնտեսական կայունությունը, ՀՆԱ-ի աճի դրական 
փոփոխությունները, ինֆլյացիայի չափավոր մակարդակը, բնականոն գործող բանկային համա-
կարգը, բարեփոխումների հետևողական գործընթացը և սեփականաշնորհման գործընթացի 
ընդլայնումը հիմք հանդիսացան ֆինանսական ինստիտուտների ստեղծման համար: 

Ինչպես նշվել է, զարգացած արժեթղթերի շուկա ստեղծելու համար կարևորագույն խնդիր-
ներից է ներդրումների խթանումն, իսկ զարգացող երկրների համար ներդրումների ներգրավման 
կարևոր նախապայմանը պետության նկատմամբ վստահությունն է2: ԼՂՀ-ում ներդրումային 
ակտիվի բացակայությունը կապված է որոշակի պատճառների հետ՝ 
x երկրի անբարենպաստ աշխարհագրական դիրքը,  
x տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական անկայունությունը,  
x ներքին շուկայի փոքր ծավալները, 
x գրավիչ ներդրումային միջավայրի բացակայությունը,  
x արժեթղթերի շուկայի և շուկայական ենթակառուցվածքի թերզարգացվածությունը: 

Ինչպես հայտնի է, ներդրումները տնտեսության համեմատ պետք է աճեն ավելի արագ: 
Որպեսզի տնտեսությունը տարեկան աճի 7-10%-ով, անհրաժեշտ է, որ հիմնական կապիտալում 
ներդրումները տարեկան աճեն առնվազն 12-15%-ով3: 

ԼՂՀ տնտեսության մեջ իրական ակտիվներում ներդրումների ծավալը վերջին տարիներին 
դրսևորել է աճի կայուն միտում: Ըստ հավաքագրված վիճակագրական տվյալների՝ 2008թ. 
իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ծավալը 2007թ. համեմատությամբ աճել է 
78.6 տոկոսով, իսկ 2003թ.` 2.1 անգամ: 2011-2012թթ. անցկացված հետազոտությունների ար-
դյունքներով ևս իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումները տարեցտարի աճման 
միտում են դրսևորել, մասնավորապես, 2011թ. ոչ ֆինանսական ակտիվներում իրականացված 
ներդրումների ծավալը կազմել է 50213.9 մլն. դրամ` 2010թ. ցուցանիշը գերազանցելով 8.2, և 
2009թ. ցուցանիշը` 26.9 տոկոսով: Միայն 2013թ. ընթացքում իրականացված ներդրումների 
ծավալը նվազել է 2012թ. համանման ցուցանիշի նկատմամբ 13.8 տոկոսով: 

Պետք է նշել, որ օտարերկրացիները ոգևորված չեն ներդրումներ կատարել ԼՂՀ արժեթղթերի 
շուկայում, որտեղ ցածր են թափանցիկությունը և իրացվելիությունը: Նշենք նաև այն իրողու-

                                                            
1  «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու-4», 

«Դանամա», Երևան, 2005, էջ 157: 
2  Նիկողոսյան Կ., Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայի ներդրումային հիմնախնդիրները և դրանց 

լուծման հեռանկարները, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», № 1 - 2 հունվար – փետրվար, 2010, էջ 90: 
3  Потемкин А. Роль банковской системы и фондового рынка в финансировании реального сектора // Рынок ценных 

бумаг. – 2005. - № 14 (293).-С.16-20. 
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թյունը, որ թողարկողների փոքր քանակի պատճառով այսօր ներդրումային հնարավորություն-
ները սահմանափակ են (գծապատկեր 2): 

Գծապատկեր 2 

Իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումները ԼՂՀ-ում 2008-2014թթ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ինչպես մի շարք երկրների, այնպես էլ ԼՂՀ-ի համար օտարերկրյա ներդրումների խթանումը 

դարձել է տնտեսական քաղաքականության առանձին ուղղություն: Օտարերկրյա ներդրումների 
խթանումը՝ որպես տնտեսական աճի ապահովման գլխավոր լծակ, վերջին երկու տասնամյակ-
ներում դարձել է համատարած երևույթ գրեթե բոլոր երկրներում, հետևաբար, ԼՂՀ-ում այն 
նույնպես անհրաժեշտ է կիրառել:  

Այսպիսով` ներդրումային գործունեության ակտիվացումը՝ ԼՂՀ տնտեսության ներդրու-
մային ռիսկի նվազմանը զուգընթաց, հնարավորություն կընձեռի ապահովել երկրի հետագա 
տնտեսական աճը և խթանել շուկայական ենթակառույցների զարգացումը: 

                                                            
1  ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք`stat-nkr.am: 
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ԼՂՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՍՈՒՍԱՆ ԱԲԿԱՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

ԱրՊՀ-ի տնտեսաճարտարագիտական ֆակուլտետի 
ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս 

Համառոտագիր 

Միջազգային պրակտիկայում, ինչպես նաև Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում նույնպես ըն-
դունված է արժեթղթերի շուկայի միջոցով կապիտալի ներգրավման գործընթացը: Սակայն, ԼՂՀ-ում այդ 
գործընթացի իրականացմանը խոչընդոտում են որոշակի գործոններ, ինչն էլ սահմանափակում է ԼՂՀ-ի 
կապիտալի շուկայի զարգացումը: Չեն կայացել ինչպես ներդրումների խթանման, այնպես էլ ներդրու-
մային ռեսուրսների շուկայական ձևավորման ու վերաբաշխման համակարգերը: Այդ պայմաններում 
իրականացվեց ֆինանսական ռեսուրսների անցանկալի տեղաշարժ արտադրության ոլորտից առևտրի 
ոլորտ, իսկ դրանց զգալի մասը ուղղակի արտահոսել է ԼՂՀ -ից դուրս: 

 
Բանալի բառեր. ֆինանսական շուկա, արժեթղթերի շուկա, ֆինանսական ինստիտուտներ, ներդրումներ, 

օտարերկրյա ներդրումներ, տնտեսություն, զարգացում, արդյունավետություն:  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НКР 

СУСАННА АБГАРОВНА АВЕТИСЯН 

преподаватель финансово-учетной кафедры экономико-инженерного факультета 
Арцахского государственного университета 

Аннотация 

В мировой практике (так же как в Армении и Нагорном Карабахе) привлечение капитала осуществляется в 
основном через рынок ценных бумаг. Однако, в НКР существуют определенные факторы, препятствующие реа-
лизации этого процесса, что ограничивает развитие рынка капитала НКР. Не состоялись системы как стиму-
лирования инвестиций, так и рыночного формирования и перераспределения инвестиционных ресурсов. В этих 
условиях произошел нежелательный отток финансовых ресурсов из производственной сферы в торговлю, а их 
значительная часть просто ушла за пределы НКР. 

 
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, финансовые институты, инвестиции, иностранные 

инвестиции, экономика, развитие, эффективность.  

ANALYSIS OF FACTORS CONTRIBUTING TO THE STOCK MARKET DEVELOPMENT IN THE NKR 

SUSAN ABKAR AVETISYAN 

Lecturer, Chair of Finances and Accounting 
Economic-Engineering Department, Artsakh State University 

Abstract 

In the international practice and in Armenia and the Nagorno-Karabakh Republic the process of attracting capital 
via the stock market is practiced. However, several factors could impede that process, thus constraining the stock 
market development in the NKR. The Republic lacks the systems of investment promotion; market mechanisms to 
generate, channel and re-allocate investment resources. Under these circumstances, financial resources have been 
channeled from the manufacturing sector into the trade sector of the economy, and the substantial share of the resources 
has reported direct outflow from the NKR.    

Keywords: Financial market, stock market, financial institutions, investments, foreign investments, economy, development, 
effectiveness. 
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ԴԱՎԻԹ ԺԻՐԱՅՐԻ ԱՐԱԲՅԱՆ 

ՀԱԱՀ Ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի հայցորդ 

ՀՀ ԿԲ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարությունը երկարաժամկետ գործողության 
մեթոդ է, որի հիման վրա ընդունվում են որոշումներ այն գործիքների վերաբերյալ, որոնք պետք 
է օգտագործվեն դրամավարկային քաղաքականության նպատակներին հասնելու համար1: 

Իրենց հիմնական խնդիրն իրագործելու նպատակով կենտրոնական բանկերը կարող են 
ընտրել դրամավարկային քաղաքականության իրականացման տարբեր ռազմավարություններ: 
Ներկայումս առավել լայն կիրառում ունեցող ռազմավարություններն են՝ փողի ագրեգատների 
նպատակադրումը, փոխարժեքի նպատակադրումը և գնաճի նպատակադրումը2: 

Բոլոր այս ռազմավարությունների վերլուծության և համեմատության առանցքում անվանա-
կան խարսխի նպատակադրման խնդիրն է, ուստի, նախ և առաջ ավելորդ չի լինի դիտարկել 
դրամավարկային քաղաքականության նպատակների և թիրախների հիերարխիան: Վերջինիս 
առաջնային և կարևորագույն օղակը դրամավարկային քաղաքականության հիմնական (վերջ-
նական, գլխավոր, առաջնային) նպատակն է, որը, որպես կանոն, սահմանվում է ինքնուրույն, 
համապատասխան օրենսդրական ակտով՝ ելնելով տվյալ երկրի տնտեսության առանձնահատ-
կություններից: Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ի դեպքում դրամավարկային քաղաքականության հիմ-
նական նպատակը սահմանվել է 2 օրենսդրական ակտով՝ «Զբաղվածության մասին» 1946թ., 
ինչպես նաև «Լրիվ զբաղվածության և հավասարակշռված աճի մասին» 1978թ. օրենքներով: Հա-
մաձայն այս օրենքների՝ ԱՄՆ-ի Դաշնային պահուստային համակարգի դրամավարկային քա-
ղաքականության գլխավոր նպատակներն են բնակչության լրիվ զբաղվածությունը և գների 
կայունությունը: Հատկապես վերջինս հանդիսանում է նաև ՀՀ ԿԲ հիմնական նպատակը՝ համա-
ձայն «Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի և ՀՀ Սահմանադրության 83.3 
հոդվածի: 

Իր հիմնական նպատակին հասնելու համար կենտրոնական բանկը սահմանում է միջանկյալ 
նպատակ (intermediate targets)3 կամ անվանական խարիսխ (nominal anchor): Միջանկյալ նպա-
տակը տնտեսական փոփոխական է, որը կենտրոնական բանկը կարող է կարգավորել խելամիտ 
ժամկետներում և համեմատաբար բարձր ճշգրտությամբ, և որն ունի հարաբերականորեն 
կայուն կամ առնվազն կանխատեսելի կապ դրամավարկային քաղաքականության վերջնական 
նպատակի հետ4: Միջանկյալ նպատակների կարևորագույն առանձնահատկություններից են այն, 
որ դրանք անմիջականորեն չեն սահմանվում ԿԲ կողմից, սակայն արձագանքում է դրամա-
վարկային քաղաքականության գործիքներին և բավականաչափ խիստ կապ ունեն դրամավար-
կային քաղաքականության վերջնական նպատակի հետ: Միջանկյալ նպատակների շարքին են 
դասվում ազգային արժույթի փոխարժեքը, փողի ագրեգատները, շուկայական տոկոսադրույք-
ները և այլն5:  

Դրամավարկային քաղաքականության միջանկյալ նպատակների անհրաժեշտությունը պայ-
մանավորված է նրանով, որ հիմնական նպատակներին կարճաժամկետ հատվածում հասնելն 

                                                            
1  Косова Т.Д., Папаика А.А., Арбузов С.Г., Деева Н.Е. Центральный банк и денежно – кредитная политика К.: Центр 

учебной литературы, 2011. – 328с. 
2  ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք // www.cba.am 
3  Сулинов А.В. Стратегии монетарной политики с эксплицитным номинальным якорем и определение текушего 

режима таргетирования Банка России М.: Вестник РГТУ, 2007г., 250 стр. 
4  Bindseil, Ulrich The operational target of monetary policy and the rise and fall of reserve position doctrine. European central 

bank workin paper series NO. 372 / JUNE 2004 
5  Сулинов А.В. Стратегии монетарной политики с эксплицитным номинальным якорем и определение текушего 

режима таргетирования Банка России М.: Вестник РГТУ, 2007г., 250 стр. 
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անհնար է: Այսինքն՝ իշխանություններին անհրաժեշտ են ավելի արագ ազդանշաններ, որոնք 
թույլ կտան պատկերացում կազմել դրամավարկային ոլորտում ընթացող գործընթացների 
բնույթի վերաբերյալ և ժամանակին կիրառել համապատասխան միջոցներ: Սակայն, նույնիսկ 
միջանկյալ նպատակները չեն կրում ԿԲ անմիջական ազդեցությունը: Ուստի կենտրոնական 
բանկերը կիրառում են դրամավարկային քաղաքականության նպատակների երրորդ մա-
կարդակը՝ այսպես կոչված, գործառնական կամ գործիքային նպատակները (operating/instrument 
targets): Սրանց շարքին են պատկանում պահուստային ագրեգատները (պարտադիր պահուստ-
ներ, փողի բազա) և տոկոսադրույքները: Արժութային փոխարժեքները ևս կարող են կիրառվել 
որպես գործառնական նպատակ՝ բայց միայն փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարության 
դեպքում:  

Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական, միջանկյալ և գործառնական նպատակ-
ների ընտրությունը հանդիսանում է յուրաքանչյուր կենտրոնական բանկի կարևորագույն 
խնդիրներից մեկը, և եթե այդ քաղաքականության հիմնական նպատակը, որպես կանոն, թե-
լադրվում է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ, ապա միջանկյալ և գործառնական նպատակների 
ընտրությունը պայմանավորվում է դրամավարկային քաղաքականության ընտրված ռազմավա-
րությամբ: 

Ինչպես նշվեց, ներկայումս աշխարհում առավել լայն տարածում ունեցող ռազմավարու-
թյուններն են փողի ագրեգատների նպատակադրումը, փոխարժեքի նպատակադրումը և գնաճի 
նպատակադրումը: 

Փողի ագրեգատների նպատակադրման ռազմավարությունը համեմատաբար երիտասարդ 
ռազմավարություն է, որը մեծ տարածում գտավ հատկապես անցած դարի 70-80–ական թվա-
կաններին: Այս ռազմավարության գաղափարները հենվում են գնաճի և տնտեսական աճի կա-
ռավարման մոնետարիստական գաղափարների վրա: Փողի ագրեգատների նպատակադրման 
ռազմավարությունը հենվում է փողի զանգվածի աճի կանոնի վրա, որն առաջարկվել է հայտնի 
տնտեսագետ Միլթոն Ֆրիդմանի կողմից իր «Կապիտալիզմ և ազատություն» աշխատության 
մեջ: Ֆրիդմանի տեսության համաձայն տնտեսության պետական կառավարման գլխավոր օղակը 
պետք է լինի փողի առաջարկը այլ ոչ թե պահանջարկը, քանի որ վերջինս ունի չափազանց 
անկանխատեսելի և փոփոխական բնույթ: Ըստ Ֆրիդմանի, կենտրոնական բանկերը պետք է 
կանոնավոր ձևով և հաստատուն չափով ավելացնեն փողի առաջարկը՝ հաշվի առնելով ՀՆԱ 
աճի ու գնաճի ցուցանիշները: Ընդ որում` կարևոր չէ այնքան փողի առաջարկի աճի չափը, 
որքան դրա հաստատունությունը, մասնավորապես ԱՄՆ-ի դեպքում Ֆրիդմանի կարծիքով փողի 
զանգվածի տարեկան աճը պետք է կազմեր 4-5% (ելնելով հասարակական արդյունքի աճի՝ 3% և 
գնաճի՝ 1-2% միջին տարեկան ցուցանիշներից)1: Սակայն մաքուր տեսքով Ֆրիդմանի կանոնը 
գործնականում երբևէ չի կիրառվել: Սովորաբար փողի ագրեգատների նպատակադրման ռազ-
մավարությունը որդեգրած կենտրոնական բանկերը սահմանում են փողի զանգվածի տարեկան 
աճի միջակայք այլ ոչ թե կոնկրետ ցուցանիշ: 

Փողի ագրեգատների նպատակադրումը ենթադրում է դրանց գծով քանակական սահմանա-
փակումներ, վերջնական նպատակին՝ գների կայունությանը հասնելու համար: Այն բավականին 
արդյունավետ ռազմավարություն է անցումային շրջանում գտնվող տնտեսությունների համար, 
որտեղ անխուսափելի են առաջարկի և պահանջարկի շոկերը, հնարավոր չէ գնահատել տնտե-
սական աճի համար անհրաժեշտ գնաճի բեկումնային մակարդակը (որից բարձրի դեպքում 
գնաճն արդեն նվազեցնում է տնտեսական աճի տեմպերը): Փողի ագրեգատների մակարդակի 
կառավարման միջոցով հնարավոր է ճկուն արձագանքել տնտեսությունում փոխարժեքի և 
տնտեսական աճի կարճաժամկետ տատանումներին, քանի որ գների կայունությունը ձևավոր-
վում է արդեն մակրոտնտեսական որոշակի հաշվեկշռվածության ձեռքբերումից հետո2: 

                                                            
1 Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. - М.: БЕК, 1996. - Гл. 10 
2  ՀՀ ԿԲ կողմից գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ընդունման հիմնավորում, էջ 2: 
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Փողի ագրեգատների նպատակադրման ռազմավարության առավելությունները վերլուծվել 
են Ֆ. Միշկինի կողմից, ըստ որի՝ փողի ագրեգատների նպատակադրման հիմնական առավելու-
թյուններն են՝  

1. այն հնարավորություն է տալիս կենտրոնական բանկին օգտագործելու դրամավարկային 
քաղաքականությունը ներքին խնդիրների հաղթահարման համար,  

2. կենտրոնական բանկը կարող է կողմնորոշվել դեպի այլ երկրների նպատակներից տարբեր 
գնաճային նպատակներ՝ այսպիսով ադեկվատորեն արձագանքելով երկրում արտադրու-
թյան ծավալների տատանումներին: 
Սակայն փողի ագրեգատների նպատակադրման ռազմավարության արդյունավետ իրակա-

նացումը ենթադրում է որոշակի պայմանների ապահովում, առանց որոնց այս ռազմավարու-
թյունն ուղղակի չի գործում: 

Նախ, փողի ագրեգատների նպատակադրման բոլոր վերը նշված առավելությունները 
ենթադրում են, որ գոյություն ունի ուժեղ կապ ռազմավարական նպատակային փոփոխականի և 
ընտրված փողի ագրեգատի միջև, իսկ եթե այս կապը թույլ է, ապա փողի ագրեգատների նպա-
տակադրումը չի աշխատի1:  

Փողի ագրեգատների ռազմավարության հաջող իրականացման հաջորդ նախապայմանը 
կենտրոնական բանկի կողմից փողի ագրեգատների լիարժեք կառավարման հնարավորությունն է: 

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունը կարելի է բնորոշել որպես ֆորմալ պահանջ 
հասարակության կողմից կենտրոնական բանկին՝ պահպանելու գնաճը որոշակի մակարդակի 
վրա2 կամ էլ որպես դրամավարկային քաղաքականության ռեժիմ, որի իրականացումը են-
թադրում է 5 հիմնական տարրեր. 
x գների կայունությունն ընդունվում է որպես դրամավարկային քաղաքականության հիմնա-

կան նպատակ, 
x գնաճի նպատակային ցուցանիշը հրապարակվում է բացահայտ կերպով, 
x դրամավարկային քաղաքականության գործիքների կիրառումը հիմնվում է տեղեկատվա-

կան հոսքերի, այդ թվում՝ գնաճի կանխատեսումների վրա, 
x ապահովվում է դրամավարկային քաղաքականության բարձր թափանցիկություն, 
x գործում է հաշվետվական հստակ համակարգ3:  

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունն առաջինը ներդրվել է Նոր Զելանդիայում 
1990թ., երբ սպառողական գների աճի ցածր տեմպը հայտարարվեց որպես պահուստային բանկի 
առաջնահերթ խնդիր: Ավելի ուշ նույն օրինակին դիմեցին Չիլիի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, 
Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնող մարմինները: 
1990-ականներին և 2000-ականներին գնաճի նպատակադրումն սկսեց ակտիվորեն կիրառվել 
զարգացող երկրներում, մասնավորապես՝ Հարավային Կորեայում, Բրազիլիայում, Կոլումբիա-
յում, Թայլանդում, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի երկրներում՝ Չեխիայում և Լեհաստանում: 

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության հիմնական առավելություններն են. 
x գների կայունության ապահովումը, 
x ԿԲ հաշվետվողականության աճը, 
x ԿԲ անկախության պայմանը, 
x թափանցիկությունը, 
x տարաբնույթ մակրոտնտեսական փոփոխականների վերլուծության հնարավորությունը4: 

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության թերություններն են. 
x գնաճի նպատակադրումը չափազանց խիստ է, 
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x թույլ է տալիս ԿԲ չափից ավելի մեծ հայեցողականություն, 
x գնաճի նպատակադրումը կարող է առաջացնել տնտեսական անկայունություն, 
x կարող է դանդաղել տնտեսական աճը, 
x չի ընդունում ֆիսկալ գերակայությունը, 
x փոխարժեքի ճկունությունը (գնաճի նպատակադրման անհրաժեշտ պայմաններից մեկը) 

կարող է հանգեցնել ֆինանսական անկայունության, 
x գնաճը դրամավարկային իշխանությունների կողմից դժվար է կառավարվում1:  

Դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարության երեք հիմնական տեսակներից է 
փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարությունը:  

Փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարության տարատեսակներից մեկը հեռավոր 
անցյալում ենթադրում էր ազգային արժույթի արժեքի կցում որոշակի բարձր իրացվելի ապրանքի 
(սովորաբար՝ ոսկուն): Փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարության ժամանակակից 
ընկալումը ենթադրում է ազգային արժույթի փոխարժեքի կապակցումը այլ երկրի (ավելի կայուն 
տնտեսությամբ երկրի) արժույթի փոխարժեքին: Երկիրը, որի արժույթի փոխարժեքին կցվում է 
ազգային արժույթի փոխարժեքը, անվանում են խարսխման երկիր (anchor country), իսկ դրա 
արժույթը՝ խարսխման արժույթ (anchor currency)2: 

Փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարությունն ունի մի քանի առավելություններ. 
x Խիստ (կոշտ) կապակցման դեպքում ապահովվում է խարսխման երկրից ներկրվող ապ-

րանքների գների կայունությունը և դրանց միջոցով նաև գների կայունությունն ընդհանրա-
պես ներքին շուկայում, 

x Եթե փոխարժեքի թիրախը հուսալի է, ապա դա կապակցում է գնաճային սպասումները 
խարսխման երկրի գնաճի մակարդակին, 

x Կայուն փոխանցումային մեխանիզմի հետ միասին, փոխարժեքի թիրախը տալիս է դրամա-
վարկային քաղաքականության վարման ավտոմատ կանոն, ինչը թույլ է տալիս մեղմացնել 
ժամանակային անհամապատասխանության խնդիրը: 

x Փոխարժեքի նպատակադրումը դրամավարկային քաղաքականությունը դարձնում է պարզ 
ու հասկանալի լայն հասարակության համար3:  
Վերոնշյալ առավելությունների հետ միասին փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարու-

թյունը ունի որոշ թերություններ. 
x Բաց կապիտալի շուկայի պայմաններում պետությունը կորցնում է իր անկախությունը 

դրամավարկային քաղաքականության վարման մեջ ընդհուպ մինչև այն իրավիճակը, երբ 
դրամավարկային քաղաքականության գործիքները չեն կարողանում էական ազդեցություն 
ունենալ ներքին շուկայի տարբեր գործոնների վրա, 

x Փոխարժեքի նպատակադրումը կարող է չեզոքացնել այն ազդակը, որ արտաքին ֆինանսա-
կան շուկաները տալիս են դրամավարկային քաղաքականության վիճակի մասին, 

x Փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարությունը երկիրը դարձնում է բաց արտաքին 
սպեկուլյատիվ հարձակումների համար, 

x Փոխարժեքի նպատակադրման ռազմավարության մյուս պոտենցիալ վտանգն այն է, որ 
առաջարկելով ավելի կայուն փոխարժեք՝ դրամավարկային իշխանությունները կարող են 
խթանել կապիտալի մեծ ներհոսք երկիր՝ այդպիսով անկայունացնելով ներքին շուկան4:  
Բացի վերոնշյալ ռազմավարություններից կենտրոնական բանկերը կարող են որդեգրել նաև 

«առանց անվանական խարսխի» կամ «թաքնված անվանական խարսխով» դրամավարկային 
քաղաքականության ռազմավարությունը, որը վերջին տարիներին հաջողությամբ կիրառվել է մի 

                                                            
1  Mishkin, Frederic; Posen, Adam – “Inflation Targeting: Lessons from Four Countries”, Federal Reserve Bank of New York, 

FRBNY Economic Policy Review, august 1997. 
2  Сулинов А.В. Стратегии монетарной политики с эксплицитным номинальным якорем и определение текушего режима 

таргетирования Банка России М.:Вестник РГТУ, 2007г. , 250 стр. 
3  Frederic S. Mishkin, International experiences with different monetary policy regimes, Journal of Moneatry Economics 43, 

Elsevier, 1999, էջ 581. 
4  Obstfeld, M., Rogoff, R., The mirage of fixed exchange rates, Journal of Economic Perspectives 9, 1995, էջ 73-96: 
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շարք երկրների, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ի դրամավարկային իշխանությունների կողմից: Առանց 
բացահայտ անվանական խարսխի ռազմավարության էությունը կայանում է նրանում, որ Կենտ-
րոնական բանկը (կամ ԿԲ պարտականությունները կատարող այլ մարմինները) դրամավար-
կային քաղաքականության միջանկյալ նպատակներ («անվանական խարիսխ») չի սահմանում, 
այլ ուղղակի սահմանում է դրամավարկային քաղաքականության հիմնական նպատակը կամ 
նպատակները, իսկ դրամավարկային քաղաքականության գործիքները կիրառվում են՝ ելնելով 
ընթացիկ տնտեսական իրադրությունից և դրա ակնկալվող փոփոխություններից (կամ դրանց 
վերաբերյալ կանխատեսումներից): 

Այս ռազմավարության հիմնական առավելություններն են. 
x հնարավորություն է տալիս կենտրոնական բանկին՝ օգտագործելու դրամավարկային քա-

ղաքականությունը ներտնտեսական խնդիրների լուծման նպատակով, 
x չի ենթադրում կայուն կապի առկայություն գնաճի և փողի զանգվածի միջև, 

Եվ, չնայած վերոնշյալ առավելություններին՝ այս ռազմավարությունը կիրառելու օգտին խոսող 
հիմնական փաստարկը դրա երկարամյա հաջող կիրառման փաստն է (մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում): 

Այս ռազմավարության հիմնական թերություններն են. 
x թափանցիկության բացակայությունը, 
x խիստ կախվածությունը առանձին անձանց համոզմունքներից և նախասիրություններից, 
x հաշվետվողականության ցածր մակարդակը1: 

Իր գոյության սկզբնական շրջանում ՀՀ կենտրոնական բանկը կիրառել է փողի ագրեգատների 
նպատակադրման ռազմավարությունը: Դրա շնորհիվ շատ կարճ ժամանակի ընթացքում կենտ-
րոնական բանկը կարողացել է հաղթահարել հիպերինֆլյացիայի խնդիրները, ապահովել մակ-
րոտնտեսական որոշակի կայունություն և հսկողության տակ պահել արտարժույթի փոխարժեքը: 
Սակայն հետագայում՝ հաշվի առնելով տնտեսության պահանջները, որոշում է կայացվել անց-
նելու գնաճի լիարժեք նպատակադրման ռազմավարությանը: Այսպիսով` ՀՀ կենտրոնական 
բանկը 2006թ. հունվարի 1-ից անցում է կատարել գնաճի նպատակադրման ռազմավարությանը: 
Գնաճի նպատակադրման ռազմավարությանն անցնելու դրդապատճառները և հիմքերը ներկայաց-
ված են «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի նպատակադրման 
ռազմավարության ընդունման հիմնավորում» փաստաթղթում: Փաստաթղթում հանգամանալից 
կերպով ներկայացված են դրամավարկային քաղաքականության տարբեր ռազմավարություն-
ների առավելությունները և թերությունները, ինչպես նաև գնաճի նպատակադրմանն անցնելու 
պատճառները և պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկի դեպքում: Փաստաթղթում, ի թիվս այլ 
հարցերի, քննարկված են գնաճի նպատակադրման արդյունավետ իրականացման պայման-
ները, որոնք բաժանված են երեք խմբի՝ ինստիտուցիոնալ, գործառնական և մակրոտնտեսական: 
Ինստիտուցիոնալ պայմաններից փաստաթղթում նշվում են. 
x գների կայունությունը որպես ԿԲ գլխավոր նպատակի սահմանում, 
x գնաճի ցուցանիշի, միջակայքի և նպատակային հորիզոնի2 ընտրություն,  
x քաղաքականության իրականացման հայեցողականություն, 
x թափանցիկություն և հաշվետվելիություն, 
x գործառնական անկախություն: 

Գործառնական պայմանների շարքին դասվում են. 
x գնաճի կանխատեսումը, 
x փոխանցման մեխանիզմի մասին հստակ պատկերացում: 

Վերջապես, մակրոտնտեսական պայմանների մեջ մտնում են. 
x զարգացած ֆինանսական շուկա, 
x ֆիսկալ դոմինանտության բացակայություն, 

                                                            
1  International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. Frederic S.Mishkin. NBER Working Paper No. 6965. 

Issued in February 1999, էջ 26-29. 
2  Նպատակային հորիզոնի տակ ընդունված է հասկանալ այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ԿԲ-ը պարտա-

վորվում է հասնել գնաճի նպատակադրված մակարդակին, կամ որի ընթացքում գնաճը գտնվելու է սահմանված 
միջակայքում: (Տես՝ Կրիվոռուչկո Ս.Վ., Սվիրինա Ե.Մ., 2015թ.): 



 50 

x ներքին և արտաքին կայունություն: 
Եթե ինստիտուցիոնալ և գործառնական պայմաններ ՀՀ կենտրոնական բանկի դեպքում, 

ըստ էության, ապահովվում են, ապա նույնը մակրոտնտեսական պայմանների համար պնդել 
չենք կարող:  

ՀՀ ֆինանսական շուկայի զարգացման մակարդակի մասին որոշակիորեն հիմնավոր եզրա-
կացություն կազմելու համար դիտարկենք դրա կառուցվածքը:  

Ըստ դրամական հոսքերի շարժման կազմակերպման ձևի ֆինանսական շուկան բաժանում 
են վարկային շուկայի, արժեթղթերի շուկայի, լիզինգային և ֆակտորինգային ծառայությունների 
շուկայի, արժութային և ապահովագրական շուկաների1: 

Ֆինանսական շուկայի վերոնշյալ հատվածներից ՀՀ ֆինանսական շուկան հիմնականում 
ընդգրկում է վարկային և արժութային շուկաները, որոնք նույնպես բավականաչափ զարգացած 
համարել չի կարելի: Մասնավորապես վարկային շուկան աչքի է ընկնում չափազանց բարձր 
տոկոսադրույքներով և վարկավորման փոքր ծավալներով: Բացի այդ վարկավորման ընդհա-
նուր ծավալում բավականին մեծ բաժին են կազմում սպառողական և հիփոթեքային վարկերը2: 

Արժութային շուկան աչքի է ընկնում փոխարժեքների բարձր տատանողականությամբ և 
արտաքին գործոնների նկատմամբ բարձր զգայունությամբ: Չնայած դրան, վարկային և արժու-
թային շուկաներն ընդհանուր առմամբ կատարում են տնտեսության ֆինանսական սպասարկման 
գործառույթները, մինչդեռ նույնը չի կարելի ասել ֆինանսական շուկայի այլ հատվածների մասին: 

Մասնավորապես արժեթղթերի շուկան հիմնականում ներառում է պետական կարճաժամ-
կետ և երկարաժամկետ պարտատոմսերի առուվաճառքի հետ կապված հարաբերությունները, 
իսկ ապահովագրական շուկան՝ պարտադիր ապահովագրությունը (ԱՊՊԱ):  

Լիզինգային և ֆակտորինգային ծառայությունների շուկա՝ որպես այդպիսին, ՀՀ-ում առայժմ 
գոյություն չունի: 

Այսպիսով, զարգացած ֆինանսական շուկա ունենալու պայմանը բավարարված համարել 
չի կարելի: 

Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության արդյունավետ իրականացման մյուս նախա-
պայմանը ֆիսկալ դոմինանտության բացակայությունն է: Վերջինս ենթադրում է կենտրոնական 
բանկի կողմից կառավարության վարկավորման բացակայություն, որն ըստ էության ՀՀ դեպքում 
ապահովվում է: 

Այլ է իրավիճակը ներքին և արտաքին տնտեսական կայունության առումով: Հայաստանի 
Հանրապետությունն, ընդհանուր առմամբ, կարելի է բնորոշել որպես փոքր բաց տնտեսությամբ 
երկիր, որի դեպքում արտաքին գործոնների զգալի ազդեցությունը տնտեսության կայունության 
վրա ուղղակի անհնար է վերացնել: Սա նաև ակնհայտորեն երևացել է վերջին տարիներին, երբ 
արտաքին տարբեր գործընթացները (2008թ. համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, 2010-
ականների ֆինանսական ճգնաժամ Եվրոպայում, ՌԴ նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոց-
ների սահմանում 2014թ.) զգալիորեն փոխել են ՀՀ տնտեսության վիճակը:  

Ներքին գործոններից (ըստ ՀՀ ԿԲ գնաճի հաշվետվությունների) ՀՀ տնտեսության վրա զգալի 
ազդեցություն են թողնում գյուղատնտեսական շոկերը, էներգետիկ ռեսուրսների ներքին գները և այլն: 

Այլ կերպ ասած, ներքին և արտաքին նույնիսկ հարաբերական տնտեսական կայունության 
մասին խոսելն անգամ ավելորդ է: 

Փաստաթղթի հեղինակները «չեն մոռացել» նշել նաև գնաճի նպատակադրման ռազմա-
վարության արդյունավետ իրականացման կարևորագույն պայմաններից մեկի՝ կենտրոնական 
բանկի նկատմամբ բնակչության վստահության բարձր մակարդակի անհրաժեշտության մասին: 
Սակայն այս պայմանի ապահովումը ՀՀ-ում նույնպես կասկած է հարուցում: Օբյեկտիվ և սուբ-
յեկտիվ տարբեր գործոններով պայմանավորված՝ ՀՀ բնակչությունը ուղղակի չի կարող ունենալ 
բարձր վստահություն ՀՀ ԿԲ նկատմամբ: Սակայն հիմնավոր գնահատական տալն այս հարցի 
                                                            
1  Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по Ф59 экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» (080105) / Пол ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.– 703 с. – 
(Серия «Золотой фонд российских учебников»). I. Поляк, Георгий Борисович, ред. 

2  Հայաստանի բանկային համակարգը. Հայաստանի բանկերի միության պաշտոնական կայք, Եր.: 2010թ. // www.uba.am 
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գծով դժվար է, քանի որ կոնկրետ ԿԲ նկատմամբ ՀՀ բնակչության վստահության վերաբերյալ 
հարցումներ ՀՀ-ում չեն իրականացվել: Փոխարենը ամեն եռամսյակ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապա-
րակվում է սպառողական վստահության ցուցանիշը:  

Սպառողների վստահության ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս, որը 
հաշվարկվում է որպես սպառողներին տրված վեց հարցերի պատասխանների հիման վրա 
հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսների միջին թվաբանական մեծություն: Այդ դիֆուզիոն ինդեքս-
ներն են ընթացիկ պայմանների և ապագա սպասումների ցուցանիշները: 

Ընթացիկ պայմանների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս, որը հաշ-
վարկվում է որպես ընթացիկ պայմաններին վերաբերող հարցերի արժեքների միջին թվաբա-
նական մեծություն, իսկ ապագա սպասումների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն 
ինդեքս՝ հաշվարկված որպես ապագային վերաբերող հարցերի արժեքների միջին թվաբանական 
մեծություն: Չնայած սպառողների վստահության ցուցանիշը չի արտահայտում անմիջապես 
Կենտրոնական բանկի նկատմամբ բնակչության վստահությունը, սակայն այն հանդիսանում է 
առաջանցիկ ցուցանիշ և, ընդհանուր առմամբ, բնորոշում է տնտեսության զարգացման միտում-
ները և հատկապես՝ սպասումները: Այս առումով ավելորդ չի լինի դիտարկել վերջին 10 տարի-
ներին սպառողների վստահության ցուցանիշի դինամիկան ՀՀ-ում (տե՛ս գծապատկեր 1): 

Գծապատկեր 1 

Սպառողների վստահության ցուցանիշը ՀՀ-ում 2006-2016թթ. 

 
  

Դիագրամից ակնհայտորեն երևում է, որ ՀՀ-ում սպառողների վստահության ցուցանիշն ի 
սկզբանե (գնաճի նպատակադրման ռազմավարությանն անցնելու պահին, 2006թ. հունվարի 1) 
բարձր չի եղել, իսկ վերջին 10 տարիներին ՀՀ-ում զգալիորեն նվազել է՝ դրսևորելով նվազման 
հստակ միտում:  

Ամփոփելով վերոնշյալը կարող ենք նշել, որ հաշվի առնելով դրամավարկային քաղաքակա-
նության տարբեր ռազմավարությունների առավելությունները և թերությունները ՀՀ կենտրոնական 
բանկի կողմից գնաճի նպատակադրման ռազմավարության որդեգրումը կարելի է համարել 
առավել նպատակահարմար և հիմնավոր: Սակայն այս ռազմավարության արդյունավետ իրա-
կանացմանը ՀՀ–ում խանգարում են մի շարք խնդիրներ՝ ֆինանսական շուկայի զարգացածման 
անբավարար մակարդակ, ներքին և արտաքին անկայունություն, ԿԲ նկատմամբ բնակչության 
վստահության անբավարար մակարդակ: 
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ՀՀ ԿԲ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

ԴԱՎԻԹ ԺԻՐԱՅՐԻ ԱՐԱԲՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի հայցորդ 

Համառոտագիր 

Տարբեր պետությունների օրենսդրություններով դրամավարկային քաղաքականության համար սահ-
մանվում են տարբեր նպատակներ, որոնց հասնելու համար կենտրոնական բանկերը մշակում են դրա-
մավարկային քաղաքականության իրենց յուրահատուկ ռազմավարությունները: Այնուամենայնիվ, դրանք 
կարելի է բաժանել երեք հիմնական տեսակի՝ գնաճի նպատակադրում, փոխարժեքի նպատակադրում և 
փողի ագրեգատների նպատակադրում: 

Հոդվածում դիտարկվել են դրամավարկային քաղաքականության տարբեր ռազմավարությունների 
առավելությունները և թերությունները, գնահատվել է ՀՀ ԿԲ կողմից գնաճի նպատակադրմանն անցնելու 
որոշման հիմնավորվածությունը: 

 

Բանալի բառեր. դրամավարկային քաղաքականություն, նպատակ, ռազմավարություն, գնաճի նպատակադրում, 
փոխարժեքի նպատակադրում, փողի ագրեգատների նպատակադրում: 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦБ РА 

ДАВИТ ЖИРАЙРОВИЧ АРАБЯН 
соискатель кафедры финансов и кредита Национального аграрного университета Армении 

Аннотация 

Законодательствами различных государств в сфере денежно-кредитной политики устанавливаются различ-
ные цели, для достижения которых центральные банки вырабатывают свои специфические стратегии денежно-
кредитной политики. Тем не менее, денежно-кредитные стратегии можно разделить на три основных вида: 
инфляционное таргетирование, таргетирование валютного курса и таргетирование денежных агрегатов. 

В статье рассмотрены преимущества и недостатки различных стратегий денежно-кредитной политики, 
дана оценка обоснованности принятого решения ЦБ РА о переходе к стратегии инфляционного таргетирования. 

 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, цель, стратегия, инфляционное таргетирование, таргетирование 

валютного курса, таргетирование денежных агрегатов. 

ON ISSUES OF OBJECTIVES AND STRATEGY OF THE MONETARY POLICY  

DAVIT ZHIRAYR ARABYAN 

Ph.D. Student, Chair of Finance and Credit, Armenian National Agrarian University 

Abstract 

The legislation of different nations defines various objectives of the monetary policy and to meet theseobjectives 
the central banks design respective monetary policies and the strategy unique to that policy. However, the strategies 
could be divided into three main types: inflation targeting, foreign exchange rate targeting, and money aggregates 
targeting. The article discusses the advantages and shortcomings of various strategies of monetary policy, and argues 
how justified was the adoption of inflation targeting by the Central Bank of the Republic of Armenia.  

 
Keywords: Monetary policy, objective, strategy, inflation targeting,foreign exchange rate targeting, and money aggregates targeting. 
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ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր 

Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

ԳԵՎՈՐԳ ԷԴԻԿԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ SVAR ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ  

Պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության հարցը մշտապես եղել և այսօր 
էլ շարունակում է մնալ տնտեսագիտական շրջանակներում առավել հաճախ քննարկվող և 
վիճելի հարցերից մեկը: Տնտեսագիտական մտքի զարգացմանը զուգահեռ նշված հարցի վերա-
բերյալ ձևավորվել են բազմաթիվ տեսություններ` հաճախ իրարամերժ, իսկ երբեմն էլ իրար 
լրացնող, որոնցից յուրաքանչյուրն այս կամ այն ձևով է փորձում ներկայացնել տնտեսության 
կարգավորման գործում պետության ներգործության բնույթն ու սահմանները և, ըստ այդմ, 
տնտեսության պետական հատվածի օպտիմալ չափն ու դրա կապը տնտեսական զարգացման 
հետ: Մասնավորապես, տնտեսագիտության քեյնսյան դպրոցի հետևորդների համոզմամբ տնտե-
սության ճգնաժամային երևույթների հիմքում ընկած է ոչ բավարար ամբողջական պահանջարկը, 
ուստի տնտեսության պետական միջամտության բոլոր լծակները, այդ թվում և պետական 
ծախսերը պետք է ուղղված լինեն դրա խթանմանը՝ այդ կերպ նպաստելով զբաղվածության և 
արտադրության ծավալների ընդլայնմանը: Տնտեսագետների մյուս մասի համոզմամբ, սակայն, 
ամբողջական պահանջարկը խթանելուն ուղղված պետական ծախսերի ընդլայնումն անարդյու-
նավետ քաղաքականություն է, քանի որ այդ ծախսերի աճը պետք է ֆինանսավորվի կամ հար-
կերի բարձրացման կամ պարտքի ներգրավման հաշվին, սակայն երկու դեպքում էլ սպառողները, 
գիտակցելով մոտ ապագայում լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորությունների առաջացման 
հնարավորությունը, ավելացնում են իրենց խնայողությունները և կրճատում ներկա սպառման 
ծավալները, ինչի արդյունքում ամբողջական պահանջարկը մնում է անփոփոխ1:  

Այս համատեքստում սույն աշխատանքի հիմնական նպատակն է՝ բացահայտել ՀՀ-ում պե-
տական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության բնույթը, ինչպես նալ ստանալ պետա-
կան ծախսերի բազմարկչի գնահատականը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ արդյունավետ 
հարկաբյուջետային քաղաքականության մշակման և իրականացման համար: 

Էկոնոմետրիկ տեսանկյունից այդ փոխազդեցության գնահատումը բավական բարդ խնդիր 
է, քանի որ մի կողմից «Վագների օրենքի» համաձայն ազգային եկամտի աճն է հանգեցնում պե-
տական ծախսերի ավելացմանը, մյուս կողմից քեյնսյան մոտեցմամբ պետական ծախսերը 
ինքնին հանդես են գալիս որպես ամբողջական պահանջարկի խթանման և տնտեսական աճի 
կարևորագույն գործոն: Այդ իսկ պատճառով վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հար-
կաբյուջետային քաղաքականության և տնտեսական աճի պատճառահետևանքային կապերի 
գնահատման համար միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն են ստացել կառուցված-
քային վեկտոր ավտոռեգրեսիոն (SVAR) մոդելները, որոնք ոչ միայն թույլ են տալիս խուսափելու 
վերոնշյալ էնդոգենության խնդրից, այլև հաշվի առնելու հարկաբյուջետային քաղաքականության 
վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումները քանակական վերլուծությունների 
ժամանակ: Ասվածն ավելի պատկերավոր դարձելու համար դիտարկենք հետևյալ SVAR մոդելը, 
որը հիմնված է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսորներ Օլիվեր Բլան-
չարդի և Ռոբերտ Պերոտտիի 1999թ. աշխատության վրա2, սակայն թույլ է տալիս հաշվի առնել ՀՀ 

                                                            
1  Նման մոտեցումը մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է որպես «ռիկարդյան համարժեքություն»: Տե՛ս 

Б.И.Алехин, Государсвенный долг, М., 2007, էջ 44: 
2  O. Blanchard, R. Perotti, An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes 

on output, NBER Working Paper No. 7269, July 1999. 
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հարկաբյուջետային քաղաքականության և տնտեսական միջավայրի հիմնական առանձնահատ-
կություններն ու դրանց բնորոշ գծերը.  
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որտեղ՝ 
],,[exp c ���� itititit gdpincX -ը՝ i=0,1,2,…,p, մոդելի էնդոգեն փոփոխականների վեկտորն է` 

կազմված բյուջետային ծախսերի (exp), հարկային եկամուտների (inc) և ՀՆԱ-ի (gdp) 
համապատասխան լագային արտահայտություններից,  

],[ c ��� jtjtjt trademY -ը՝ j=0,1,2,…,s, մոդելի էկզոգեն փոփոխականների վեկտորն է, որը 

ներառում է դրամական զանգվածի (m) և ապրանքաշրջանառության (trade) ցուցանիշ-
ները՝ կառավարելու ՀՀ ԿԲ-ի կողմից վարվող դրամավարկային քաղաքականության և 
արտաքին տնտեսական գործոնների հնարավոր ազդեցությունը հարկաբյուջետային 
ցուցանիշների և ՀՆԱ-ի վրա, 

tD -ը կեղծ փոփոխական է, որը ներմուծվել է հաշվի առնելու 2008թ. ՀՀ-ում բյուջետային դա-

սակարգչի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունը մոդելի գնահատման արդյունք-
ների վրա 1, 

 ],,[ exp c gdp
t

inc
ttt uuuu -ը կառուցվածքային մնացորդների վեկտորն է, որտեղ յուրաքանչյուր 

փոփոխականի սեփական ստոխաստիկ ցնցումը կորելացված չէ մյուս փոփոխական-
ների ստոխաստիկ ցնցումների հետ և ենթարկվում է «սպիտակ աղմուկ» գործընթացի: 

Վերոնշյալ հավասարումների համակարգի կառուցվածքային բնույթը խոսում է այն մասին, 
որ էնդոգեն փոփոխականներից յուրաքանչյուրը կորելացված է մյուսների մնացորդների հետ, 
ինչը նշանակում է, որ մոդելի պարամետրերի գնահատումը սովորական փոքրագույն քառա-
կուսիների մեթոդով (ՓՔՄ) կտա շեղված արդյունքներ և կհանգեցնի սխալ եզրահանգումների: 
Նշված խնդրի լուծման նպատակով մասնագիտական գրականության մեջ ընդունված է (1) 

համակարգի երկու կողմերը բազմապատկել 1�A -ով և մոդելը բերել, այսպես կոչված, կրճատված 
վեկտոր ավտոռեգրեսիվ տեսքի (reduced form VAR).  
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0 , (2) 

որտեղ՝  

0
1

0 BA� ) , GA 1� ' , tt BuAe 1� , 

ii BA 1� ) , pi ,...,2,1 , 

ji CA 1� 3 , sj ,...,1,0 : 

(2) հավասարումների համակարգի պարամետրերի գնահատումը սովորական ՓՔՄ-ով 
այլևս էնդոգենության խնդիր չի առաջացնում, քանի որ մեզ համար հետաքրքրություն ներկա-
յացնող փոփոխականներն այժմ կախված են միայն իրենց լագային արժեքներից, որոնք կորե-
լացված չեն te  մնացորդների հետ: Մյուս կողմից, սակայն, պետք է նկատել, որ (2) համակարգի 

գնահատման արդյունքում ստացվելիք գործակիցները բավարար չեն կառուցվածքային մոդելի A 
և B մատրիցների տարրերը միարժեքորեն վերականգնելու համար, քանի որ մեր ունեցած 

հավասարումների թիվը 2/)1( �nn  է, իսկ A և B մատրիցների տարրերի ընդհանուր թիվը՝ 22n : 

Սա առաջ է բերում մոդելի իդենտիֆիկացիայի խնդիր՝ պահանջելով կիրառել լրացուցիչ 
սահմանափակումներ tt BuAe 1�  հավասարումների համակարգի գործակիցների նկատմամբ 

                                                            
1  Մինչև 2008թ. ՀՀ-ում բյուջետային դասակարգումն իրականացվում էր ԱՄՀ-ի “GFS-2001” ուղեցույցի դրույթներին 

համապատասխան, սակայն 2008թ.-ից վերջինը փոխարինվեց “GFS-2008” ձեռնարկով: 
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այնպես, որ կրճատված VAR մոդելի մնացորդների վարիացոին-կովարիացոն մատրիցը՝ 
TT

e ABBA )( 11 �� : -ը, ունենա անկյունագծային տեսք 1:  

Հետևելով Բլանչարդի և Պերոտտի կողմից առաջ քաշված մեթոդաբանությանը՝ մենք կեն-
թադրենք, որ կառուցվածքային մնացորդների և կրճատված տեսքով ներկայացված VAR մոդելի 
մնացորդների միջև առկա է հետևյալ տիպի ֆունկցիոնալ կախվածություն. 
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 (3) 

 

Վերոնշյալ համակարգի առաջին երկու հավասարումները ցույց են տալիս, որ t-րդ 
եռամսյակում բյուջետային ծախսերի և հարկային եկամուտների անսպասելի փոփոխություն-
ները կարող են պայմանավորված լինել կամ ա) հայեցողական հարկաբյուջետային քաղաքակա-
նության փոփոխությամբ, կամ բ) ավտոմատ կայունարարների գործունեությամբ, կամ գ) այլ 
գործոններով: Նույն տրամաբանությամբ երրորդ հավասարման տնտեսագիտական մեկնաբա-
նությունը կայանում է նրանում, որ t-րդ եռամսյակում ՀՆԱ-ի անսպասելի փոփոխությունը 
կարող է լինել բյուջետային ծախսերի, հարկային եկամուտների կամ էլ այլ գործոնների փոփո-
խության հետևանք: 

Քանի որ վերլուծության համար կիրառվում են եռամսյակային կտրվածքով տվյալներ, իսկ 
ՀՆԱ-ի հնարավոր ցնցումների դեպքում պահանջվում է առնվազն մեկ եռամսյակ հարկա-
բյուջետային քաղաքականության մեջ համապատասխան փոփոխություններ մտցնելու համար, 
կարող ենք ենթադրել, որ 12a  և 21a  գործակիցները հավասար են զրոյի: Միևնույն ժամանակ պետք 

է նշել, որ ավտոմատ կայունարարների՝ ծախսերի մասով գործելու հիմնական լծակը գոր-
ծազրկության նպաստներն են, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2014թ. հունվարի 
մեկից ՀՀ-ում գործազրկության համար տրամադրվող նպաստների համակարգն այլևս չի 
գործում, իսկ մինչ այդ էլ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր բյուջետային ծախսերի մեջ եղել 
է աննշան, կենթադրենք, որ 13a  գործակիցը նույնպես հավասար է զրոյի: 

31a  և 32a  գործակիցների գնահատականները ստանալու համար անհրաժեշտ է գնահատել 
(3) համակարգի երրորդ հավասարումը, սակայն ՓՔՄ-ը դարձյալ կիրառելի չէ, քանի որ որպես 
բացատրող փոփոխականներ հանդես եկող կրճատված VAR մոդելի exp

te  և inc
te  մնացորդները 

կորելացված են կառուցվածքային մնացորդների հետ: Այս խնդրի լուծման նպատակով Պերոտ-
տիի և Բլանչարդի կողմից առաջարկվել է նախորդ քայլում ստացված 13a  և 23a  գործակիցների 

հիման վրա հաշվարկել բյուջետային ծախսերի և հարկային եկամուտների ցիկլից ճշգրտված 
մնացորդները ( gdp

ttt eaeE 13
expexp �  և gdp

t
inc
t

inc
t eaeE 23� ) և օգտագործել դրանք որպես գործի-

քային փոփոխականներ նշված գործակիցների անշեղ գնահատականները:  
Համապատասխան սահմանափակումների կիրառումը թույլ է տալիս լուծելու մոդելի իդեն-

տիֆիկացիայի խնդիրն ու ստանալու A մատրիցի բոլոր տարրերը: Ինչ վերաբերում է B մատրիցի 
տարրերին, ապա դրանց գնահատումն իրականացվում է առավելագույն ճշմարտանմանության 
եղանակով: Այդպիսով, ունենանով A և B մատրիցների գործակիցները և ներկայացնելով կա-
ռուցվածքային մոդելը սահող միջինների միջոցով՝ կարող ենք հաշվարկել բյուջետային ծախ-
սերի և ՀՆԱ-ի իմպուլսային արձագանքի ֆունկցիաները և բացահայտել նշված ցուցանիշների 
միջև գոյություն ունեցող պատճառահետևանքային կապերը:  

Մոդելի գնահատումն իրականացվել է բյուջետային ծախսերի, հարկային եկամուտների, 
ՀՆԱ-ի, դրամական զանգվածի և ապրանքաշրջանառության ցուցանիշների 2000-2015թթ. եռամս-
յակային տվյալների հիման վրա, որոնք արտահայտվել են 2005թ. միջին տարեկան գներով 

                                                            
1  H. Lutkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, 2005, էջ 130-132 
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(բացառությամբ դրամական զանգվածի) և սեզոնայնորեն ճշգրտվել 1: Բյուջետային ծախսերի, 
հարկային եկամուտների և ՀՆԱ-ի իրական մեծությունները հաշվարկվել են ՀՆԱ-ի դեֆլյատորի 
եռամսյակային ցուցանիշների հիման վրա, իսկ ապրանքաշրջանառության իրական ծավալների 
ստացման համար հիմք են հանդիսացել ապրանքների և ծառայությունների արտահանման ու 
ներմուծման դեֆլյատորների եռամսյակային ցուցանիշները: Տվյալների սեզոնային ճշգրտումն 
իրականացվել է EViews_8 վիճակագրական փաթեթի Census X-12 ծրագրով՝ սեզոնային բա-
ղադրիչն ընդունելով բազմապատկային: Ժամանակային շարքերի ստացիոնարությունը ստուգ-
վել է Դիքի-Ֆուլերի ընդլայնված թեստի միջոցով, իսկ ՀՆԱ-ի համար կիրառվել է նաև Պերոնի 
թեստը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՆԱ-ի ժամանակային շարքը 2008թ. երրորդ 
եռամսյակի ընթացքում ցուցաբերում է թրենդի և հաստատունի փոփոխություն, իսկ Դիկի-
Ֆուլերի թեստի կիրառումը նման պարագայում հաճախ տալիս է հակասական արդյունքներ: 
Բոլոր թեստերի արդյունքները վկայում են այն մասին, որ սկզբնական ժամանակային շարքերը 
ոչ ստացիոնար են: Այնուամենայնիվ, ինչպես ընդունված է SVAR մոդելների գնահատման մի-
ջազգային պրակտիկայում, մոդելը գնահատվել է մակարդակային ցուցանիշների (լոգարիթմա-
կան արտահայտությամբ) հիման վրա` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ պարագա-
յում առավել հետաքրքրական են համապատասխան ցուցանիշների իմպուլսային արձագանքի 
ֆունկցիաները և ոչ թե ռեգրեսիաների գործակիցները: Ինչ վերաբերում է ավտոռեգրեսիայի 
կարգին, այն ընտրվել է չորս, ինչի մասին վկայում են և' Ակաիկեի, և' Շվարցի ինֆորմացիոն չա-
փանիշները: 

Կառուցվածքային մոդելի համար գնահատված իմպուլսային արձագանքի ֆունկցիաները 
ներկայացված են գծապատկեր 1-ում: Անհրաժեշտ է նկատել, որ բյուջետային ծախսերի 1 տոկոս 
շոկը դրականորեն է ազդում ՀՆԱ-ի վրա և տվյալ եռամսյակի ընթացքում նպաստում է վերջինի 
ավելացմանը մոտ կես տոկոսով (գծապատկեր 1ա): Բյուջետային ծախսերի շոկի ազդեցությունն 
իր առավելագույն արժեքին է հասնում առաջին տարվա վերջին` հանգեցնելով ՀՆԱ-ի 3.7 
տոկոսով աճին, սակայն հինգերորդ եռամսյակից սկսած` այդ ազդեցությունն աստիճանաբար 
մարում է և արդեն տասներորդ եռամսյակում դառնում վիճակագրորեն ոչ նշանակալի:  

Հարկ է նշել, որ ըստ Վագների, ՀՆԱ-ի 1 տոկոս շոկը առաջին տարվա ընթացքում բյուջետային 
ծախսերի որևէ փոփոխություն չի առաջացնում, սակայն հինգերորդ եռամսյակի ընթացքում այն 
հանգեցնում է պետական բյուջեի ծախսային մասի 1.9 տոկոսով ավելացմանը (գծապատկեր 1բ): 
Սա կարելի է բացատրել նրանով, որ բյուջետային որոշումները, որպես կանոն, ընդունվում են 
տարեկան կտրվածքով, իսկ ՀՆԱ-ի աճը բյուջետային ծախսերի ընդլայնման տեսքով դրսևորվում 
է միայն հաջորդ տարվա սկզբին, քանի որ այն համընկնում է նոր բյուջետային տարվա հետ: 

 Գծապատկեր 1 

 ա) ՀՆԱ-ի իմպուլս արձագանքը բյուջետային ծախսերի 1% շոկին 
 բ) բյուջետային ծախսերի իմպուլս արձագանքը ՀՆԱ-ի 1% շոկին 

ա)  բ) 
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1  Տվյալների աղբյուրը՝ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տարեգրքեր և ՀՀ ԿԲ-ի տվյալների բանկ: 
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Իմպուլսային արձագանքի ֆունկցիաների հիման հաշվարկված բյուջետային ծախսերի բազ-
մարկչի մեծությունները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում, ըստ որի բյուջետային ծախսերի գու-
մարային բազմարկիչն առաջին տարվա համար կազմում է 0.35, երկրորդ տարվա համար` 0.47, 
իսկ երրորդ տարվա համար` 0.45, ինչը, ըստ էության, վիճակագրորեն նշանակալի չէ: Տարբեր 
երկրների համար կատարված նման վերլուծությունների հետ համեմատությունը (աղյուսակ 1) 
ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ծախսային բազմարկչի մեծությունը բավական ետ է մնում այլ 
երկրների համանուն ցուցանիշից, ինչը նշանակում է, որ կառավարության կողմից իրականաց-
վող ծախսային քաղաքականությունը դեռևս լիովին չի կատարում տնտեսության պետական 
կարգավորման և տնտեսական աճի խթանման իր գործառույթները:  

Աղյուսակ 1 

 Բյուջետային ծախսերի բազմարկչի մեծությունները ՀՀ-ում և այլ երկրներում 

Երկիր (հետազոտություն)  1 տարի  2 տարի  3 տարի  
Հայաստան (հեղինակի հաշվարկներ) 0.35* 0.47* 0.45 
Գերմանիա (Heppke-Falk et al. (2006)) 0.62* 1.27* - 
Ռումինիա (A. Stoian, 2012) 0.66*  0.69* 0.38* 
Իտալիա (Giordano et al. (2007)) 1.20* 1.70* - 
Իսպանիա (de Castro and Hernàndez de Cos (2008)) 0.94* 0.55* - 
Սլովենիա ( N. Jemec et al., 2011) 0.66* 0.48* - 
Ալբանիա ( A. Mançellari, 2011) 0.42* 0.71* 0.71* 
Ուկրաինա ( P. Mitra and T. Poghosyan) 0.43* 1.36* - 

Պորտուգալիա ( M. Pereira) 0.8* 0.7* 0.6* 
ԵՄ (Burriel et al. (2010)) 0.87* 0.85* - 

 

 *-ը համապատասխանում է 5% նշանակալիության մակարդակին: 

 
Ներկայացված համամասնությունը, թերևս, մի կողմից կարելի է բացատրել ՀՆԱ-ի մեջ 

բյուջետային ծախսերի փոքր մասնաբաժնով, մյուս կողմից նրանով, որ բյուջետային ծախսերի 
ներկայիս կառուցվածքն ավելի շատ ուղղված է ընթացիկ սոցիալական բնույթի խնդիրների 
լուծմանը, քան տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրագործմանը: 

Այսպիսով, ամփոփելով, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ-ում բյուջետային ծախսերը նախ և առաջ 
ծառայում են որպես պետական գործառույթների ֆինանսավորման և տարաբնույթ սոցիալական 
խնդիրների լուծման միջոց, ինչն էլ պայմանավորում է ծախսային բազմարկի նման մեծությունը: 
Այս առումով, ՀՀ տնտեսական կյանքի պետական կարգավորման գործընթացում ծախսային 
քաղաքականության և ընդհանրապես հարկաբյուջետային քաղաքականության դերակատարու-
թյան բարձրացման տեսանկյունից խիստ կարևոր նշանակություն ունի նոր համալիր միջոցա-
ռումների իրականացումը` մի կողմից ուղղված բյուջետային եկամուտների և, ըստ այդմ, բյուջե-
տային ծախսերի ավելացմանը, մյուս կողմից` բյուջետային ծախսերի կառուցվածքի օպտիմա-
լացմանը: 
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  

SVAR ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ 

ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 
ԳԵՎՈՐԳ ԷԴԻԿԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության բացահայտ-
մանը և բյուջետային ծախսերի բազմարկչի գնահատմանը: Վերլուծությունը կատարվել է SVAR մեթոդա-
բանությամբ, որը թույլ է տալիս իրականացնել քանակական վերլուծություններ և գնահատումներ հար-
կաբյուջետային քաղաքականությանն առնչվող հարաբերությունների վերաբերյալ: Դրանց արդյունքները 
կարող են օգտագործվել կառավարության կողմից ծախսային քաղաքականության գնահատման և պետա-
կան գործառույթների ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացման համար: 

 

Բանալի բառեր. բյուջետային ծախսեր, տնտեսական աճ, ծախսային քաղաքականություն, ծախսային բազմարկիչ, 
SVAR մեթոդաբանություն: 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА МЕТОДОМ SVAR  
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению взаимосвязи государственных расходов и экономического роста в РА и 
оценке мультипликатора бюджетных расходов. Анализ выполнен с помошью SVAR методики, позволяющей 
провести количественные анализы и оценку отношений, связанных с налогово-бюджетной политикой. Эти 
полученные результаты могут быть использованы правительством для оценки политики государственных 
расходов и повышения эффективности финансирования государственных функций. 

 
Ключевые слова: бюджетные расходы, экономический рост, расходная политика, мультипликатор расходов, методология 
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ESTIMATION OF INTERPLAY OF GOVERNMENT EXPENDITURE WITH THE ECONOMIC 

GROWTH IN THE REPUBLIC OF ARMENIA BY A SVAR TECHNIQUE 
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Abstract 

This article attempts to identify the relationship between public expenditure and economic growth in the Republic 
of Armenia and estimate budget expenditure multiplier. The analysis is conducted using a SVAR technique, which 
allows the authors to make a quantitative analysis and estimate the relationships with regard to fiscal policy. These 
results might be helpful for the Government to evaluate spending policies and to increase the productivity of financing 
government functions. 
Keywords: Budget expenditure, economic growth, expenditure policy, expenditure multiplier, SVAR technique. 
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ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր 

Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

ՏԻԳՐԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ 

«Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ» ՍՊԸ-ի աուդիտի ավագ մենեջեր 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հարկային հարաբերությունների ամբողջությունն իր տնտեսական բովանադակությամբ 
բարդ համակարգ է, որի, ինչպես և ցանկացած համակարգի, ուսումնասիրության ժամանակ այն 
պետք է բաժանել փոխկապակցված և փոխպայմանավորված լիակատար մասերի (ենթահամա-
կարգերի), քանի որ դրանց միաժամանակյա ու ամբողջական հետազոտությունն, առավել ևս դի-
տարկվող համակարգի վերաբերյալ գնահատականների և օրինաչափությունների ձևավորումը, 
որպես կանոն, դառնում է գրեթե անհնար: Բնականաբար, ցանկացած երկիր և նրա տնտեսու-
թյան առանձին ոլորտներ ու հարաբերություններ օժտված են բարդ համակարգերին բնորոշ բոլոր 
առանձնահատկություններով, իրենց մեջ համախմբելով ներքին և արտաքին կապերով բազ-
մաթիվ տարրեր: 

Հարկ է նշել, որ բարդ համակարգերի ուսումնասիրության, դրանց զարգացման օրինաչա-
փությունների բացահայտման և գործունեության կառավարման ժամանակ լայնորեն կիրառվում 
են քանակական վերլուծության և մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդները: Տնտեսական 
հարաբերությունների համակարգում դրանց օգտագործումը պետք է սկսվի ուսումնասիրության 
ենթակա խնդրի պարամետրերի հստակ որոշմամբ, դրանով ենթադրվող կապերի մոդելավոր-
մամբ, կառուցված մոդելի վերլուծությամբ, սկզբնական տեղեկատվության նախապատրաստմամբ, 
հաշվարկների կատարմամբ, ինչպես նաև ստացված արդյունքների կիրառմամբ (տե՛ս գծապատ-
կեր 1): 

Գծապատկեր 1 

Տնտեսաչափական մոդելի կառուցման հաջորդականությունը1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1  Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем М.: Высшаяшкола, 2001 г., стр. 38 

Տնտեսական խնդրի որոշում 

Մաթեմատիկական մոդելի կառուցում 

Մոդելի մաթեմատիկական վերլուծություն 

Սկզբնական տեղեկատվության պատրաստում 

Հաշվարկների կատարում 

Հաշվարկային արդյունքների վերլուծություն 

Արդյունքների կիրառում 
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Տնտեսական ազատական հարաբերությունների ձևավորման անցած ժամանակահատվածում 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարողների մոտ հիմնականում գրանցվեց ակտիվների 

դանդաղ, սակայն կայուն աճ: Դա գլխավորապես պայմանավորված էր իրականացված հարկային 

քաղաքականությամբ, որը միաժամանակ կարող է հանդիսանալ տնտեսական կայուն աճի 

կարևոր գրավական: Այդ իսկ պատճառով, հարկային քաղաքականության հիմնական գործոնների 

ուսումնասիրությունը քանակական վերլուծության մեթոդներով կարող է դառնալ տնտեսական 

զարգացման տարբեր սցենարների մշակման և վերլուծության կարևորագույն գործիք1: 

Հարկ է նշել, որ տնտեսական աճի հիմնական գործոնները ձևավորվում են տնտեսության 

առանձին ոլորտների և կազմակերպությունների գործունեության ընթացքում, որոնց հիման վրա 

ներքին և արտաքին ազդակներով պայմանավորված կարող է ապահովվել տնտեսական զար-

գացում կամ հետընթաց: Այդ գործում առանձնահատուկ է հարկային քաղաքականության և 

հարկային հարաբերությունների կարգավորման դերը: Հետևաբար, նշված գործոնների բնույթը և 

կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության վրա դրանց ազդեցության չափերի և 

ուղղությունների ուսումնասիրությունն ունի սկզբունքային նշանակություն և, անկասկած, պետք 

է ներառվի տնտեսական զարգացման նպատակով մշակվող ցանկացած տնտեսաչափական մո-

դելի մեջ: 

Տնտեսական աճի վրա արտադրական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությունը և 

դրանց ընդգրկումը մոդելում բխում է նաև ընկերության գործունեության արդյունավետության 

ապահովման անհրաժեշտությունից: Այս պնդումը հիմնավորելու նպատակով Հայաստանի 30 

խոշոր հարկատուների կողմից 2000-2015 թվականների ընթացքում վճարված հարկերի և այդ 

ձեռնարկությունների եկամտաբերության ցուցանիշների հիման վրա մշակվել է համապա-

տասխան տնտեսաչափական մոդել: Վերջինիս փորձնական գնահատումների համար կիրառվել 
է պանելային վերլուծության մեթոդը, որը լայնորեն կիրառվում է խաչաձև սպեկտորալ վերլու-

ծությունների իրականացման ժամանակ: Պանելային տվյալների կիրառության առավելությունը 

տարածքային ընտրանքների և ժամանակային շարքերի համեմատությամբ կայանում է նրանում, 

որ պանելային վերլուծությունը թույլ է տալիս ապահովել մոդելում ներառված գործակիցների 

գնահատման բարձր արդյունավետություն, ինչպես նաև բացահայտել և թեստավորել ուսումնա-

սիրվող օբյեկտների անհամասեռությունը և նույնականացնել տարածքային ընտրանքներում և 

ժամանակային շարքերում հայտնաբերված էֆեկտները: 

Պանելային տվյալների ռեգրեսիոն վերլուծության ժամանակ որպես կախյալ փոփոխական է 

ընդունվել կազմակերպության զուտ շահույթը հարկումից հետո, իսկ որպես անկախ` ակտիվ-

ների և կապիտալի շահութաբերության գործակիցները: Հաշվարկների համար հիմք են հանդի-

սացել ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ցուցանիշները: Արդյունավե-

տության սկզբունքի ապահովման համար կիրառվել են տարբեր մոտեցումներ, կախված կազ-

մակերպության բաժնետերերի կողմից ներկայացված պայմաններից: Այդպիսի մոտեցմամբ 

ձևակերպված խնդիրները թույլ են տալիս կազմակերպության գործունեության շահութաբերու-

թյունն ուսումնասիրել տարբեր ուղղություններով: Տվյալ դեպքում, կազմակերպության շահու-

թաբերության մակարդակի գնահատման համար օգտագործվել են արդյունավետության գնա-

հատման ինդիկատորները, որոնք բնութագրում են կազմակերպության շահույթ ստանալու կա-

րողությունը: Վերջինս կարևոր է այնքանով, որ այդ դեպքում կազմակերպությունն ունենում է 

ավելի լայն հնարավորություններ պաշտպանվելու անսպասելի ֆինանսական կորուստներից, 

ընդլայնելու ֆինանսական բազան, ամրապնդելու գործարար կապերը և այլն: Ակնհայտ է, որ 

շահույթ ստանալու կարողությունն ունի նաև հոգեբանական նշանակություն, քանի որ այն կա-

րող է դառնալ ազդեցիկ գործոն շուկա մուտք գործելու և դրանում կայուն տեղ գրավելու համար: 

                                                            
1  Հարկային քաղաքականություն, տե՛ս «Հարկերի մասին» օրենք: 
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Կազմակերպության շահույթ ստանալու կարողությունը կախված է ներքին և արտաքին մի 

շարք գործոններից, որոնցից առավել կարևորներն են ընկերության չափերը, բաժնետերերի 

կազմը, բիզնեսի ծավալը, աշխատանքի արտադրողականությունը, շուկայի կարգավորվածու-

թյունը, մակրոտնտեսական ցուցանիշները, մրցակցության վիճակը և այլն: Կազմակերպության 

կողմից շահույթ ստանալու կարողության վերլուծության համար անհրաժեշտ է, առաջին հեր-

թին, ուշադրությունը կենտրոնացնել ներքին գործոնների վրա, որոնց կառավարման առումով 

կազմակերպություններն, անշուշտ, ունեն ավելի լայն հնարավորություններ: 

Տնտեսաչափական մոդելի կազմման և խոշոր հարկատուների շրջանում ընթացող գործըն-

թացների մոդելավորման համար ուսումնասիրվել են հանրապետության 30 առաջին խոշոր 

հարկատուների շահույթը (PROF), ակտիվների (ROA) և կապիտալի (ROE) շահութաբերության 

ցուցանիշները, որոնք ներկայացվել են  հետևյալ կախվածությունների միջոցով. 

 

Ln PROFt=a0+a1 LN ROAt+a2 LN ROEt+εt (1) 

Ln ROAt=b0+b1 LN ROAt-1+b2 LN ROEt-2+ηt (2) 
Ln ROEt=c0+c1 LN ROAt-1+c2 LN ROEt-2+βt (3) 

 

որտեղ՝ 
a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1, c2՝ տնտեսաչափական մոդելի ռեգրեսիայի գործակիցներն են, 

որոնք ցույց են տալիս անկախ փոփոխականների 1 տոկոսային կետի փոփոխության 

ազդեցությունը կախյալ փոփոխականների (Ln PROFt , Ln ROAt և Ln ROEt ) վրա: 

Ընտրված կախվածությունների առանձնահատկությունները կայանում են նրանում, որ 

ուսումնասիրվող օբյեկտների քանակի սահմանափակությունը և դրանց ոչ պատահական ընտ-

րությամբ պայմանավորված պայմանական էֆեկտները նկարագրող մոդելը կարող են չդի-

տարկվել, իսկ փոփոխականների լոգարիթմական արժեքներով ներկայացումը հանդիսանում է 

պանելային վերլուծության մեթոդաբանության պահանջ:  

Ամփոփելով, պետք է նշել, որ վերջին տարիների ընթացքում կազմակերպությունների գոր-

ծունեության արդյունավետության վերաբերյալ վերլուծություններն իրականացվել են տվյալ-
ների պարփակման մոդելների (DEA մոդելներ) միջոցով, որոնք հիմնված են միկրոտնտեսական 

գործոնների վրա, իսկ ներկայացված մոտեցմամբ հնարավոր է դառնում գնահատել ակտիվների 

և կապիտալի շահութաբերությունն, ինչպես նաև դրանց ազդեցությունները բաժնետերերի շա-

հաբաժինների և կազմակերպությունների շահույթի մեծության վրա: Հարկային հարաբերու-

թյունների կարգավորման ընթացքում վերլուծության ժամանակակից մեթոդների օգտագործմամբ 

հանդերձ հարկային վարչարարությունը կարող է լիարժեք բովանդակություն ստանալ միայն 

այն դեպքում, երբ մշակվում և իրագործվում է արդյունավետ հարկային քաղաքականություն: 

Այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է մշակել և ընդունել միասնական հարկային 

օրենսգիրք, որը թույլ կտա ապահովել հարկային քաղաքականության կարևորագույն սկզբունք-

ների պահպանումը և հարկատուների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման բարձր 

մակարդակ: 

Հարկային հարաբերությունների համակարգի արդյունավետությունը պահանջում է, որ հար-

կային օրենսգրքում լուծված լինեն հարկային բեռի արդարացի բաշխման խնդիրները: Ներկա-

յումս ուղղակի և անուղղակի հարկերի առումով հանրապետությունում առկա է դրանց հարաբե-

րակցության ոչ ցանկալի մակարդակ (տե՛ս գծապատկեր 2-ը և 3-ը): 
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Գծապատկեր 2 

Ուղղակի և անուղղակի հարկերի դինամիկան 2001-2014թթ. (ընթացիկ գներով մլն դրամ)1 

 
 

Գծապատկեր 3 

Ուղղակի և անուղղակի հարկերի տեսակարար կշիռները ՀՆԱ–ում և հարկային եկամուտներում  

2001-2014թթ. (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)2 

 
 
Հարկային օրենսգրքի կարևոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի այն, որ ԵԱՏՄ անդամ 

երկրներում ՀՀ հարկային օրենսգրքի դրույթները մեկնաբանվեն այնպես, ինչպես ՀՀ հարկային 
մարմինների և հարկատուների կողմից: Հարկային օրենսգրքի կարևոր սկզբունքներից մեկը 
պետք է լինի ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացմանն ու ներդրումների աճին նպաստող 
մոտեցումների ամրագրումը: Հարկային օրենսգրքում պետք է միավորվեն Հայաստանի Հանրա-
պետությունում գործող բոլոր հարկատեսակների մասին օրենքների դրույթները: Այն պետք է 
լինի պարզ շարադրված և բացառի տարընթերցումներն ու կամայականությունները, ինչպես նաև 
լինի համահունչ ՀՀ օրենսդրության հետ: Հարկային օրենսգրքով պետք է կրճատել հարկային 
արտոնություններն ու առավել հասցեական սուբսիդավորում իրականացնել պետբյուջեից: 

                                                            
1  Այս գծապատկերը կազմվել է ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի տվյալների` 

http://www.armstat.am 
2  Կազմվել է ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի տվյալների` http://www.armstat.am 
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Ամփոփելով, հարկ է նշել, որ հետազոտությունում մշակված մոտեցումներն ու առաջարկու-
թյունները կարող են հիմք հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային քաղա-
քականության արդյունավետության բարձրացմանը և հարկային վարչարարության կատարելա-
գործմանն ուղղված մշակումների և վերլուծությունների համար: Միևնույն ժամանակ, անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել մի շարք հանգամանքներ, որոնք կարող են էական նշանակություն ունենալ 
հարկաբյուջետային հարաբերությունների կարգավորմանը և հարկային քաղաքականության 
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մշակումներում: Մասնավորապես. 

1. Տնտեսության զարգացման և կարգավորման հարկային լծակների ձևավորման տեսական 
և մեթոդաբանական հիմքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հարկային քաղաքակա-
նության և հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացումը պահանջում է հարկային 
բարեփոխումների այնպիսի ռազմավարության մշակում և իրականացում, որը հաշվի առնելով 
տվյալ երկրի առանձնահատկություններն, ուղղված կլինի պետական գործառույթների իրակա-
նացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հավաքագրման և տնտեսվարող սուբ-
յեկտների գործունեության խթանման գործընթացների միջև հավասարակշռության ապահով-
մանը: ՀՀ-ում ներկայումս իրականացվող հարկային բարեփոխումները կրում են իրավիճա-
կային բնույթ և հիմնականում հետապնդում են բյուջետային մուտքերի ապահովման նպատակ: 
Այդպիսի մոտեցման պայմաններում փոքրանում է հարկային համակարգի դերը տնտեսական 
հարաբերությունների կարգավորման գործում, ընդլայնվում են ստվերային շրջանառության 
ծավալները, նվազում է տնտեսական ակտիվությունը և գործունեություն իրականացնելու ցան-
կությունը, և առաջանում են բացասական այլ երևույթներ: 

2. Կենտրոնացված կառավարման մոդելից շուկայական հարաբերություններին անցման 
փուլում պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունն ունի էական կախվածու-
թյուն հարկային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմից, հատկապես, դրա գոր-
ծադրման համար ձևավորվող հարկային համակարգի գործունեության ինստիտուցիոնալ և 
իրավական ապահովվածությունից: Ինչպես այդպիսի մեխանիզմի ստեղծումն, այնպես էլ դրա 
կիրառման իրավական հիմքերի ձևավորումը բարդ գործընթացներ են, որոնք երկրի տնտեսու-
թյան առանձնահատկությունների համակողմանի ուսումնասիրությունից բացի, ենթադրում են 
նաև տվյալ ասպարեզում առկա միջազգային փորձի խորը վերլուծություն և այդ երկրում վերջինիս 
տեղայնացման մեթոդների ու մոտեցումների մշակում և կիրառում, սակայն, ելնելով պետական 
գործառույթների իրականացման համար բյուջետային մուտքերի ավելացման անհրաժեշտու-
թյունից և պետության ֆիսկալ գործառույթի իրականացման հրամայականից, ՀՀ-ում հաճախ 
հաշվի չեն առնվում հանրապետությանը բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններ, և չի 
կիրառվում հարկային հարաբերությունների կարգավորման միջազգային առաջավոր փորձը:  

3. Անցումային փուլում գտնվող երկրներում իրականացված բարեփոխումների արդյունք-
ները ցույց են տալիս, որ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում հարկային քաղա-
քականության արդյունավետությունը հատկապես կախված է տնտեսության զարգացման և 
կարգավորման հարկային լծակների ձևավորման ու գործադրման մոտեցումներից, որոնց հիմ-
նավորվածության և համակարգվածության դեպքում միայն կարելի է հասնել կայուն տնտե-
սական աճի և մակրոտնտեսական հավասարակշռության: Այլ խոսքով, հարկային լծակները, 
մասնակցելով տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և հանդիսա-
նալով պետական կառավարման արդյունավետ գործիք, կարող են դառնալ տնտեսական աճի, 
մակրոտնտեսական հավասարակշռության, կայունության և առաջընթացի ապահովման կա-
րևորագույն երաշխիք: Հարկային լծակների ընտրությամբ է կարգավորվում նաև հարկային բեռի 
ծանրությունը, որի բարձր մակարդակը, որպես կանոն, հանգեցնում է համախառն պահան-
ջարկի և ներդրումների ծավալների կրճատման, իսկ ցածրը՝ տնտեսվարող սուբյեկտների և 
քաղաքացիների եկամուտների ու դրամական ազատ միջոցների ավելացման: Դրանք, իրենց 
հերթին, հանգեցնելով համախառն պահանջարկի և կապիտալ ներդրումների ծավալի մեծաց-
ման, միաժամանակ, ստեղծում են օբյեկտիվ նախադրյալներ տնտեսական աճի տեմպերի դան-
դաղեցման և ստվերային տնտեսության շրջանակի ընդլայնման համար: Նման դեպքերում հար-
կային բեռի թեթևացումը կարող է տեղի ունենալ հիմնականում պետական ծախսերի կրճատման 
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ճանապարհով: Միևնույն ժամանակ, այդ ուղղությամբ ցանկալի արդյունքների հասնելու, ինչ-
պես նաև հարկային հարաբերությունների կարգավորման հիմնավորված մոտեցումներ կիրա-
ռելու համար անհրաժեշտ է արդյունավետ հարկային համակարգի առկայություն:  

4. Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև անցումային փուլում գտնվող ցանկացած 
տնտեսության հարկային համակարգի ձևավորմանն ուղղված բարեփոխումների ռազմավարա-
կան խնդիրը պետք է դառնա.  
x ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարկային եկամուտների մակարդակի բարձրացումը,  
x ընդհանուր հարկային եկամուտներում ուղղակի հարկերի տեսակարար կշռի մեծացումը,  
x կապիտալ գործառնություններից գոյացող եկամուտների հարկումը,  
x հարկային եկամուտների օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորումը,  
x ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքերի արդյունավետ մակարդակի սահմանումը:  

5. Հարկային համակարգն, ընդհանուր առմամբ, համարվում է արդյունավետ, երբ ապա-
հովվում է հարկերի լրիվ հավաքագրելիություն, համակարգը նպաստում է ներդրումային գոր-
ծունեության ակտիվացմանը, զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև թո-
ղարկվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալի մեծացմանը և որակի բարե-
լավմանը: Տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հավասարակշռված և միասնական հարկային 
քաղաքականության իրականացումը ենթադրում է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, տնտեսու-
թյան պետական կարգավորման արդյունավետության բարձրացում և բարենպաստ մրցակցային 
միջավայրի ձևավորում, սակայն, Հայաստանում իրականացված հարկային բարեփոխումներով 
և դրանց արդյունքում ձևավորված հարկային համակարգով հանդերձ, հանրապետությունում 
դեռևս շարունակվում են կիրառվել այնպիսի հարկային լծակներ, որոնք ոչ միայն չեն նպաստում 
հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացմանն, այլև չեն ստեղծում նախա-
դրյալներ և անհրաժեշտ պայմաններ ստվերային գործունեության շրջանակների սահմանա-
փակման համար: Դրանով պայմանավորված բացասական երևույթները ստեղծում են բազմաթիվ 
խնդիրներ, որոնք չեն նպաստում հարկատուի և պետության միջև թափանցիկ ու կանոնա-
կարգված փոխհարաբերությունների ձևավորմանը և հանգեցնում են կոռուպցիոն ռիսկերի 
մեծացման: Նշված բացասական երևույթները բացառելու նպատակով, առաջին հերթին, պետք է 
բացահայտել հարկային հարաբերությունների կարգավորման և հարկային քաղաքականության 
իրականացման հիմնախնդիրները, գնահատելով ստվերային տնտեսության ծավալներն, ինչպես 
նաև ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցության նախընտրելի մակարդակի հասցման 
հնարավորությունները:  

6. Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման կարևորագույն չա-
փանիշներից մեկը հարկերի հավաքագրելիությունն է, որի մակարդակի վրա ուղղակի և անուղ-
ղակի ազդեցություն կարող են ունենալ հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականու-
թյունները: ՀՀ-ում վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված 
լինելով պետության ֆիսկալ նպատակների իրագործմանը, դրամավարկային քաղաքականու-
թյան հետ, մեր կարծիքով, չունի կոորդինացվածության անհրաժեշտ մակարդակ, ինչի հետևան-
քով շրջանառության մեջ գտնվող կանխիկ փողի չհիմնավորված ծավալը կարող է դառնալ 
տնտեսական գործընթացների ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության անկման, 
կոռուպցիոն ռիսկերի մեծացման, ինչպես նաև ստվերային գործունեության ընդլայնման պատ-
ճառ: Այս ուղղությամբ հավասարակշռված և կայուն վիճակի հասնելու համար անհրաժեշտ է 
հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացվածության բարձր 
մակարդակի ապահովում, որի դեպքում միայն հնարավոր կլինի արդյունավետ հարկային 
քաղաքականության իրականացումը:  

7. ՀՀ-ում հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման կարևորա-
գույն ուղղություններից մեկը, մեր կարծիքով, պետք է դառնա ուղղակի հարկատեսակների դերի 
մեծացումը: Ընդ որում, դրան կարելի է հասնել հիմնականում ուղղակի հարկատեսակներով 
ենթադրվող հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության, մասնավորապես, «Շահութա-
հարկի մասին» և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքներով ամրագրված դրույթների փոփո-
խությամբ: Դրա անհարժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ձեռնարկա-
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տիրական գործունեության խթանման նպատակով հանրապետությունում սահմանված շահու-
թահարկի ցածր միասնական դրույքաչափը մինչ օրս չի հանգեցրել գործարար ակտիվության և 
ներդրումների ծավալների աճի: Ավելին, այս մոտեցումն ունեցավ խիստ բացասական ազդեցու-
թյուն փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության վրա, քանի որ դրանց համար շահու-
թահարկի բեռի բարձրացումը դարձավ առանց այն էլ սուղ ներդրումային հնարավորությունների 
սահմանափակման պատճառ: ՓՄՁ-ները, լինելով ավելի զգայուն տնտեսական փոփոխություն-
ների նկատմամբ, հետճգնաժամային պայմաններում նման հարկային քաղաքականությամբ 
բախվեցին բազմաթիվ դժվարությունների և, նույնիսկ. հայտնվեցին սնանկացման եզրին: Այդ իսկ 
պատճառով, ՀՀ-ում գործարար ակտիվության մեծացման և, հատկապես, փոքր ու միջին ձեռ-
նարկատիրության խթանման, ինչպես նաև հանրապետությունում միջին խավի ձևավորման հա-
մար անհրաժեշտ է եկամուտների հիմնավորված բաշխում և ուղղակի հարկերի դերի բարձրացում:  

8. Հարկային բարեփոխումների փորձը ցույց է տալիս, որ հարկերի հավաքագրման ցածր 
մակարդակը, որպես կանոն, պայմանավորված է լինում հարկային մուտքերի ոչ օպտիմալ կա-
ռուցվածքով: Ընդ որում, ընդհանուր հարկային մուտքերում ՓՄՁ-ները, սովորաբար, ունենում 
են մեծ տեսակարար կշիռ, ինչը նշանակում է, որ հարկային քաղաքականության արդյունավե-
տության բարձրացման գործում դրանց դերը համարվում է կարևոր և սկզբունքային: Բնակա-
նաբար, հարկային մուտքերի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորումը հիմնականում կարող է պայ-
մանավորված լինել փոքր և միջին ձեռնարկությունների հարկման համակարգով: Այդ առումով, 
ՀՀ-ում պետք է համակողմանիորեն խթանել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը, 
նպաստելով հանրապետությունում հարկային մուտքերի ավելացմանը և միջին խավի ձևավորմանը:  

9. Հարկային քաղաքականության արդյունավետության տեսանկյունից սկզբունքային է 
հարկային բեռի արդարացի բաշխումը: ՀՀ-ում դրա համեմատաբար ցածր մակարդակը դեռևս չի 
նշանակում, որ հանրապետությունում ձևավորված է արդյունավետ հարկային համակարգ: Մի 
շարք երկրներում հարկային բեռը, լինելով բավական բարձր, միևնույն ժամանակ, չի դառնում 
դժգոհությունների պատճառ, քանի որ այն հավասարաչափ է բաշխված և չի ընկնում խոցելի 
խմբերի վրա: Ավելին, պետության միջոցով լուծվում են բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, 
ինչն էականորեն թեթևացնում է հարկատուների սոցիալական նպատակների իրագործմանն 
ուղղվող ծախսային ծանրաբեռնվածությունը: Հայաստանում հարկային բեռի արդարացի բաշխ-
ման նպատակով անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, ուժեղացնել պայքարը ստվերային շրջանա-
ռության դեմ, տեղափոխելով հարկային բեռի հիմնական ծանրությունն ավելի մեծ հնարավորու-
թյուններ ունեցող հարկատուների վրա: Ընդ որում, հարկային վարչարարության ռազմավարու-
թյունը պետք է ուղղվի հարկերի կամավոր վճարման սկզբունքի արմատավորմանը, հարկային 
մարմնի նկատմամբ հարկ վճարողների վստահության բարձրացմանը և կոռուպցիոն ռիսկերի 
նվազեցմանը: Արդյունքում, էականորեն կմեծանա բյուջեների հարկային մուտքերի ծավալը, և 
կկրճատվեն ստվերային տնտեսության չափերը, որոնք հանրապետության տնտեսության համար 
դեռևս մնում են չլուծված խնդիրներ: 

10. Հարկային հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն լծակներից են հար-
կային արտոնությունները, որոնք հանդիսանում են ինչպես տնտեսության, այնպես էլ առանձին 
սուբյեկտների գործունեության խթանման արդյունավետ միջոց, սակայն, սուբյեկտիվ գործոնները 
բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է դրանց տրամադրման համակողմանի հիմնավորում: Մաս-
նավորապես, հարկային արտոնությունների տրամադրման դեպքում պետք է նախապես համոզ-
վել բյուջետային ուղղակի ծախսային ծրագրերով կամ տնտեսության պետական կարգավորման 
միջոցառումներով իրականացման ենթակա նախագծերի նկատմամբ դրանց ավելի արդյունա-
վետ լինելու հանգամանքի մեջ: Միևնույն ժամանակ, նշված մոտեցումը զարգացած երկրներում 
չունի լայն տարածում և կարող է կիրառվել միայն հատուկ դեպքերում: Ատենախոսությունում 
իրականացված վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում հարկային արտոնություններ կարելի 
է տրամադրել միայն այն պետական ներդրումային ծրագրերին, որոնք կրում են անհետաձգելի 
բնույթ և բավարարում են որոշակի պահանջների:  

11. Հարկային քաղաքականության և հարկային համակարգի արդյունավետության բարձ-
րացման համար չափազանց կարևոր է ՀՀ հարկային ներուժի ճիշտ գնահատումը: Լինելով բա-
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վականին բարդ գործընթաց, միևնույն ժամանակ, դրա իրականացումը թույլ կտա կենսագործել 
հարկային հարաբերությունների կարգավորման այնպիսի ռազմավարություն, որի արդյունքում 
ոչ միայն կարելի է հետևողականորեն բարձրացնել հարկային քաղաքականության և հարկային 
վարչարարության արդյունավետությունն, այլև պետական գործառույթների իրականացման 
համար ապահովել հարկային մուտքերի առավելագույն ծավալ: Հարկային համակարգի արդյու-
նավետության բարձրացման մյուս կարևոր խնդիրը՝ «գործարար միջավայր – պետություն – 
հարկային մարմին» կապերի արդյունավետ մեխանիզմի ձևավորումն է: Այդ առումով, առաջին 
հերթին, պետք է բացառել պարբերական ու լայնածավալ ստուգումների անցկացումը, հատ-
կապես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում: Ակնհայտ է, որ անհարկի ստուգումները 
տնտեսվարող սուբյեկտների համար ստեղծում են լրացուցիչ անհարմարություններ և կտրուկ 
նվազեցնում դրանց արդյունավետությունը: Այդ առումով, կրճատելով ստուգումների պարբերա-
կանությունը, պարզապես, պետք է հիմնավորել դրանց կարևորությունը և օգտակարությունը, 
միաժամանակ, բարձրացնելով դրանց որակը: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է 
կիրառել ստուգումների իրականացման այնպիսի մոտեցում, որը հիմնված կլինի ռիսկի բարձր 
մակարդակ ունեցող հարկ վճարողների ընտրության վրա:  

12. Հարկային հարաբերությունների համակարգի արդյունավետությանն ուղղված բարե-
փոխումների կարևորագույն ուղղություններից մեկը պետք է դառնա ԱԱՀ-ի մասին իրավական 
ակտերում փոփոխությունների կատարումը: Ընդ որում, դրանք պետք է կայանան ոչ թե ԱԱՀ-ի 
դրույքաչափի նվազեցման, այլ դրա 10-30 տոկոսի սահմաններում դիֆերենցման մեջ: Նման մո-
տեցումը թույլ կտա հնարավորինս ընդլայնել ԱԱՀ-ի հարկման բազան և էականորեն ավելացնել 
պետական բյուջեի հարկային մուտքերը: Մասնավորապես, բնակչության համար առաջին 
անհրաժեշտության ապրանքատեսակների արտադրության և ծառայությունների մատուցման, 
ինչպես նաև տնտեսության գերակա ուղղությունների զարգացման ծրագրերի իրագործման 
նկատմամբ պետք է կիրառել ԱԱՀ-ի ցածր` 10-20 տոկոս, իսկ շքեղության, ոչ առաջին անհրա-
ժեշտության առարկաների և ծառայությունների համար բարձր՝ 30 տոկոս դրույքաչափ, ինչը 
կնպաստի նաև հարկային բեռի՝ ի օգուտ ցածր եկամուտ ստացողների բաշխմանը: 

13. Հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության վրա ազդող գործոնների պատճառահետևանքային 
կապերի ուսումնասիրության նպատակով աշխատանքում մշակված տնտեսաչափական մոդելի 
գործարկմամբ ստացված արդյունքների, ինչպես նաև հարկային պարտավորությունների կա-
տարման վիճակի գնահատման համար իրականացված ստուգումների տվյալների վերլուծու-
թյունը ցույց է տալիս, որ այդ ուղղություններով բացասական երևույթների առաջացման հիմնա-
կան պատճառներից մեկը հանրապետությունում կորպորատիվ կառավարման մշակույթի բա-
ցակայությունն է, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, կապիտալի շուկայի 
զարգացումը, բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ կառուցակարգերի 
ներդրումը, տնտեսական գործունեության թափանցիկության ապահովումը, ինչպես նաև հասա-
րակության առջև սոցիալական պարտավորությունների բարեխիղճ կատարումը:  

14. Հարկային համակարգի արդյունավետությունը պահանջում է, նախ և առաջ, հարկային 
բեռի արդարացի բաշխում: Ներկայումս հանրապետությունում ուղղակի և անուղղակի հարկերի 
հարաբերակցությունը չունի բավարար տնտեսագիտական հիմնավորվածություն: Հետևաբար, 
հարկային բարեփոխումների կարևոր ուղղություններից մեկն առաջիկա տարիներին պետք է 
դառնա դրանց օպտիմալ հարաբերակցության սահմանումը: Ընդ որում, երկրի հարկային հա-
մակարգը պետք է ուղղված լինի ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացմանն ու ներդրում-
ների աճի խթանմանը: Այս խնդիրների լուծմանը պետք է նպաստի հարկային օրենսգրքի մշա-
կումը, որը կսահմանի համապատասխան կառուցակարգեր հարկային հարաբերությունների 
արդյունավետ կարգավորման համար:  
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Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է հարկային հարաբերությունների համակարգի ձևավորման, դրա ուսումնասի-
րության և այդ հարաբերությունների միջև քանակական կախվածության գնահատման հիմնախնդիրներին: 
Վերջիններիս ուսումնասիրությունը իրականացվել է քանակական վերլուծության ժամանակակից մեթոդ-
ների և տնտեսաչափական մոդելների միջոցով, ինչը թույլ է տալիս ապահովել հարկաբյուջետային հարա-
բերությունների կարգավորման, հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման և 
հարկային վարչարարության կատարելագործման մեխանիզմների  մշակման բարձր մակարդակ: 
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ԱԶԱՏ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի  
կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ հայցորդ  

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 

Ցանկացած տնտեսական համակարգում տնտեսական աճի նյութական հիմքը կապիտալ 
ներդրումները կամ ինվեստիցիաներն են: Ներդրումային գործընթացների հետազոտումը թույլ է 

տալիս բացահայտել ոչ միայն լրացուցիչ կապիտալային ռեսուրսների ներգրավման աղբյուրներն 

ու հնարավորությունները, այլև դրանց առավել արդյունավետ օգտագործման եղանակները:  

Ներդրումների և դրանց խթանման հիմնախնդիրները տարբեր մեկնություններ է ստացել 
տնտեսագիտության մտքի ուղղություններում: 

Դեռևս 17-18-րդ դարերում գոյություն ունեին որոշակի մոտեցումներ «կապիտալի կուտա-

կում», «ներդրում» հասկացությունների վերաբերյալ:  
Հայտնի մերկանտիլիստ Թ. Մենը «Անգլիայի հարստությունը արտաքին առևտրի մեջ է» 

աշխատությունում այն միտքն է հայտնում, որ ազգի հարստությունը կարելի է մեծացնել երկիր 

մուտք գործող ոսկին հասարակական արտադրության մեջ օգտագործելով1: 

Դասական տնտեսագիտության հիմնադիր Ադամ Սմիթը հասարակական հարստությունը 

մեծացնող ներդրումները, անհատ մարդկանց հարստության մեծացման երևույթները, դիտում էր 

որպես հարստության վերաբաշխում, որն ի վերջո նպաստում է հասարակական հարստության 

մեծացմանը: Քեյնսից առաջ նա է ընդգծել այն միտքը, թե խնայողություններ և ներդրումներ կա-

տարող սուբյեկտները տարբեր են, հետևաբար՝ ունեն տարբեր շահեր, և տարվա ընթացքում կա-

տարված խնայողությունները օգտագործվում են նույն տարում նույնպիսի կանոնավորությամբ՝ 
այլ սուբյեկտների կողմից որպես ներդրումներ2: 

Ներդրումների հարցը քննության առարկա է դարձել նաև Կ. Մարքսի «Կապիտալ»-ում: Նրա 

կարծիքով ներդրումների միակ աղբյուրը հավելյալ արժեքը կամ շահույթն է: Ձեռնարկատերը, 

ելնելով շահույթը մեծացնելու շարժառիթից, իր եկամուտի՝ շահույթի մի մասն օգտագործում է 

հաստատուն և փոփոխուն կապիտալի որոշակի քանակական համամասնությամբ լրացուցիչ 
տարրեր գնելու և արտադրության մեջ ներդնելու նպատակով: Սա կուտակում կամ ներդրում է 

միկրոմակարդակով: Ներդրումային գործընթացի մակրոտնտեսական հարցերը Մարքսը քննար-

կում է կապված հասարակական արդյունքի պարզ և ընդլայնված վերարտադրության հետ՝ 
վերլուծելով հասարակության մասշտաբով եկամուտների, սպառման, խնայողությունների և 

ներդրումների հավասարակշռության ապահովման հարցերը: 

Ներդրման և դրա հետ կապված գործընթացների էության հետազոտման ասպարեզում 

ծանրակշիռ ավանդ ունեն նոր դասականները և հատկապես Ա. Մարշալը: Նա ներդրում է 

համարում ապագայում շահույթ խոստացող և կապիտալի մեծացման ուղղությամբ կատարվող 

բոլոր ծախսերը: Քննարկելով կապիտալի շուկայում պահանջարկի և առաջարկի փոխհարաբե-

րությունները, նա գտնում է, որ դրանց միջև հավասարակշռություն հաստատվում է ներդրված 

կապիտալի դիմաց ստացվող շահույթի նորմայով, որը սուբյեկտիվ բնույթ ունի և կախված է 

ձեռներեցի հաշվարկներից3: Ներդրումների հիմնախնդիրը հետազոտելու գործում նշանակալից 

է անգլիացի տնտեսագետ Ջ. Քեյնսի դերը: Ի տարբերություն դասական տնտեսագիտության, 

                                                            
1  Меркантелизм п/р И.С. Плотникова, М., 1995, стр. 35. 
2  А. Смит Исследование о природе и причинах богатства народов. кн. 1, М., 1935, стр 285. 
3  Маршал. А. Принципы экономической науки, т. 2, М., 1993, стр. 35-38. 
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ըստ որի խնայողությունները և ներդրումները ֆունկցիոնալ, քանակական կախվածության մեջ 

են գտնվում տոկոսի նորմայից կամ տոկոսադրույքից, Քեյնսը հիմնավորեց, որ ներդրումները 

ֆունկցիոնալ կախվածություն ունեն տոկոսադրույքից, մինչդեռ խնայողությունները՝ տնօրինվող 

եկամտից: 

Համաձայն դասական տնտեսագիտության խնայողության և ներդրումների միջև հավասա-

րակշռությունը (I = S) ձևավորվում է տոկոսադրույքի միջոցով, սակայն ըստ Քեյնսի այս 

հավասարակշռությանն ինքնաբերաբար ձևավորվելու հավանականությունն այնքան էլ մեծ չէ, 

քանի որ խնայողությունների և ներդրումների բնույթն ու շարժառիթները տարբեր են: Խնայո-

ղությունների և ներդրումների անհամապատասխանության քեյնսյան հիմնավորումը հիմնվում 

է հետևյալ հանգամանքների վրա1. 

x Խնայողությունների և ներդրումների որոշումներն ընդունվում են հասարակության տարբեր 

խմբերի կողմից: Եթե խնայում են հասարակության բոլոր անդամները, ապա ներդրումներն 

իրականացնում են գործարանները: Խնայող և ներդրող սուբյեկտներն իրենց ծրագրերը 

մշակում ու կանխատեսումներ են անում միմյանցից անկախ ու անտեղյակ:  

x Եթե դասական տնտեսագիտությունը ներդրումների միակ աղբյուրը համարում է ընթացիկ 

խնայողությունները, ապա ըստ Քեյնսի ներդրումների աղբյուր են ոչ միայն ընթացիկ խնայո-

ղությունները, այլև նախկինում կուտակված եկամուտները, վարկային փոխատվությունները 

և այլն: Այստեղից հետևում է, որ ներդրումները կարող են գերազանցել խնայողություն-

ներին: Մյուս կողմից էլ, ոչ բոլոր խնայողություններն է, որ ներդրումների են վերածվում: 

Մասնավորապես, դրանց մի մասը կարող է օգտագործվել պարտքերի մարման նպատակով: 

Այլ կերպ ասած, ոչ միայն ներդրումները կարող են գերազանցել խնայողությանը, այլև 

խնայողությունը կարող է գերազանցել ներդրումներին: 

x Խնայողությունների և ներդրումների շարժառիթները տարբեր են, իսկ դրանց վրա ազդող 

գործոնները՝ բազմազան ու բազմաբնույթ: Ներդրումների վրա ազդող հիմնական գործոններ 

են տոկոսադրույքը և սպասվելիք շահույթը կամ ըստ Քեյնսի բնորոշման, կապիտալի սահ-

մանային արտադրողականությունը կամ եկամտաբերությունը, որոնք, ըստ էության, ներդրում-

ների խթանման հիմքն են հանդիսանում: Խնայողությունների վրա ազդող կարևոր գործոն-

ներից է Քեյնսի բացահայտած հասարակության հիմնական հոգեբանական օրենքը, որը 

դրսևորվում է սպառման և խնայողության սահմանային հակումների փոխհարաբերությամբ: 

x Խնայողությունների և ներդրումների միջև գոյություն ունի ժամանակային տարանջատ-

վածություն կամ լագ, որովհետև այսօրվա խնայողությունները իրական ներդրումների են 

վերածվում ապագայում, ուստի այդ ժամանակահատվածում տնտեսական իրավիճակների 

փոփոխությունը որոշակիորեն կազդի դրանց հարաբերակցության վրա: 

Վերը բերված փաստարկները հիմք են տալիս եզրակացնել, ինչպես նկատում է Հ, Աղա-

ջանյանը, որ խնայողությունների ու ներդրումների միջև I=S հավասարակշռության ձևավորված 

գործնական հնարավորությունը բավականին վիճարկելի հարց է2: 

Տնտեսագիտության ժամանակակից տեսություններում առանձին հեղինակներ «կուտակում», 

«կապիտալ ներդրում», «ներդրում» հասկացություններն ավելի շատ նույնացնում են, քան թե 

փորձում դրանց միջև գտնել էական տարբերություններ: Մակմիլլանի ժամանակակից տնտե-

սագիտական բառարանում տրվում է հետևյալ մեկնությունը. «Ներդրում» (կապիտալ ներդրում) 

տերմինը սովորաբար օգտագործվում է կամ որպես հիմնական կապիտալի մեծացման, դրա 

պահպանման ուղղությամբ կատարվող ծախսերի հոսքի, կամ էլ ոչ թե անմիջական սպառման, 

                                                            
1  Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег, М., 2002. С. 8. 
2  Հ. Աղաջանյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Մաս II, Երևան, 2015 , էջ 85: 
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այլ բարիքների արտադրության համար նախատեսվող ծախսերի հոսքի իմաստով»1: Ներդրումը, 

որպես կանոն, իրենից ներկայացնում է հիմնական կապիտալի վերարտադրության նպատակով 

կատարվող ծախսեր2: Ըստ Ո. Բարդի, «կապիտալ ներդրում» հասկացությունը՝ իր իմաստային 

բովանդակությամբ հավասարազոր է «ներդրում» հասկացությանը, եթե դրանք դիտարկում ենք 

որպես գործընթացներ և դրանց միջև տարբերությունը փնտրում լեզվագիտական տեսանկյունից:  

Կա նաև այլ տեսակետ, որ այդ երկու հասկացությունների իմաստները կարելի է տարան-

ջատել՝ ելնելով տնտեսությունը միկրո և մակրո մակարդակների բաժանման հանգամանքից: 

Տնտեսական համակարգերի արդյունավետ զարգացման հիմնախնդիրների ուսումնասիրման 

ժամանակ «կապիտալ ներդրումներ» հասկացությունը ուղղակի վերագրվում է միկրոմակարդա-

կին, այսինքն՝ ձեռնարկությունների էկոնոմիկային, իսկ «ներդրում» հասկացությունը՝ մակրո-

մակարդակին, այսինքն՝ ներդրումը ավելի ընդգրկուն հասկացություն է, քան կապիտալ 
ներդրումները3:  

Ինչ վերաբերում է «կուտակում» հասկացությանը, ապա սովորաբար դրա տնտեսագիտական 

բովանդակությունը հանգում է ազգային եկամտի, ստացված նյութական արդյունքների որոշակի 

բաժնի օգտագործմանը՝ արտադրության ընդլայնման ու կատարելագործման նպատակով, ինչը 

ֆիզիկական իմաստով նշանակում է հիմնական կապիտալի և շրջանառու միջոցների ծավալ-
ների աճ: Նման մեկնաբանությունն ամբողջությամբ բխում է Մարքսի կողմից կապիտալի կու-

տակման պրոցեսի բնութագրումից4: 

Ներդրումը որպես տնտեսական հասկացություն արտահայտում է լայն և համակարգված 

տնտեսական հարաբերությունների որոշակի համակարգ, ունի դրան համապատասխան բո-

վանդակություն և ներառում է ապագայում եկամուտ ստանալու նպատակով միջոցների այլընտ-

րանքային օգտագործման հնարավոր բոլոր ձևերի ամբողջությունը՝ այդ միջոցները ընթացիկ 

սպառման վրա ծախսելուց հրաժարվելու պարագայում: Ներդրումային որոշումների շարժա-

ռիթների բարդությունը նկատի ունենալով տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունի 

որոշումների իրացման միկրո և մակրո տնտեսական հայեցակետերը: 

Մասնավոր ներդրումներ կատարելու որոշումների իրացման միկրոտնտեսական հայե-

ցակետը հանգում է, նախ՝ այլընտրանքային լայն հնարավորության դաշտում ինվեստավորման 

օբյեկտ ընտրելուն, և հետո՝ ռիսկի, ենթադրվող օգուտի և դրա ստացման ժամանակի գործոնի 

համաչափմանը: Մասնավոր ներդրումների մակրոտնտեսական խնդիրն է որոշել ներդրումները 

հասարակական արտադրության մեջ օգտագործելու ուղղությունները՝ վերջին հաշվով հնարա-

վոր մակարդակով տնտեսական աճ ապահովելու համար: Մասնավոր ներդրումների միկրո և 

մակրո մակարդակներով իրացման հայեցակետերի փոխազդեցության և փոխլրացման բարդ 

գործընթացի ուսումնասիրությունը առաջնահերթ խնդիր է անցումային երկրներում՝ տնտեսա-

կան աճի հնարավոր գործոնների հավաքագրման ու ակտիվացման համար: 

Ներդրումների հիմնախնդրի հետ կապված անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ 
«կապիտալ» հասկացության ժամանակակից մեկնաբանումներին և ներդրումների կամ ինվես-

տիցիաների հետ առնչությանը: 

«Կապիտալ» հասկացությունն իր բնորոշումներում բավականին փոխակերպումների է 

ենթարկվել և որոշակիորեն տարբերվում է իր դասական սահմանումներից: Ժամանակակից 

տնտեսագիտության մեջ կապիտալը մեկնաբանվում է առավել լայն իմաստով, քանի որ դրա 

տակ նկատի է առնվում ոչ թե պարզապես ֆիզիկական կապիտալը կամ կապիտալային բարիք-

                                                            
1  Словарь современной экономической теории Макмиллана, п/р Д. У. Пирса, М., 1997, стр. 258. 
2  Куренков Ю. В. Два типа воспроизводства основного капитала /Материальное накопление в условиях рыночной 

экономики/ , Нучное издание, М., 1991, стр. 6. 
3  Хонко Я., Планирование и контроль капитальных вложений./пер/ с англ./, М., 1980, стр. 19. 
4  Մարքս Կ., Կապիտալ, Առաջին հատոր, գլ. 22, Եր., 1954: 
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ները (արտադրական և ոչ արտադրական շինություններն ու կառույցները, մեքենա-սարքա-

վորումները, արտադրական ենթակառուցվածքները, ապրանքանյութական պաշարները), այլ 
այն բոլոր արժողություններն ու ակտիվները, որոնք եկամտային հոսք են ապահովում1: Այսպիսի 

բնորոշումը ավելի ընդգրկուն է և ներառում է ոչ միայն ֆիզիկական կապիտալը, այլև ֆինան-

սական և մարդկային կապիտալները, որոնց մեջ ներդրումները նույնպես եկամտային հոսք են 

ապահովում: 

Կապիտալի և ներդրումների փոխկապվածության հարցի հետ կապված անհրաժեշտ ենք 

համարում անդրադառնալ նաև «կապիտալի պաշար» և «կապիտալային հոսք» հասկացություն-

ներին: Կապիտալը որպես պաշար իրենից ներկայացնում է կուտակված արտադրական նշա-

նակության բարիքները, իսկ ինվեստիցիաներն այն ներդրումային հոսքերն են, որոնց շնորհիվ 

տեղի է ունենում գոյություն ունեցող կապիտալային բարիքների պաշարի ավելացում: Այլ կերպ 

ասած, ինվեստիցիաներն այն կապիտալ ներդրումներն են, որոնք նպաստում են կապիտալային 

պաշարի ավելացմանը ու եկամտային հոսքերի մեծացմանը2: Այստեղից կարող ենք եզրահան-

գել, որ ներդրումներն ավելի լայն իմաստ ունեցող հասկացություն է, քան ինվեստիցիաները, 

չնայած հայերենում այս երկու հասկացությունները նույնացվում են: Ըստ էության, ինվեստի-

ցիաներին կարելի է վերագրել այն ներդրումները, որոնք եկամտային հոսքեր են ապահովում3: 

Ինվեստիցիաները համարվում են ներդրումներ ինչպես դրամական, այնպես էլ իրական 

կապիտալի մեջ: Դրանք իրականացվում են դրամական միջոցների, վարկերի, արժեթղթերի, ինչ-
պես նաև շարժական և անշարժ գույքի, ինտելեկտուալ սեփականության և այլ արժողություն-

ների մեջ ներդրումների տեսքով: Այսպիսի բնութագրումը կարելի է անվանել հաշվապահական, 

քանի որ այն ընդգրկում է բոլոր ակտիվներում, այսինքն՝ ներդրումները դրամական և իրական 

կապիտալներում: Իրական կապիտալում ներդրումները, որոնք կոչվում են կապիտալագոյաց-

նող ներդրումներ կամ ներդրումներ ոչ ֆինանսական ակտիվներում, հանգեցնում են հիմնական 

կապիտալի վերարտադրությանն ու նորացմանը: Ներդրումների այսպիսի բնորոշումն արտա-

հայտում է ներդրումների բովանդակությունը տնտեսական իմաստով: 

Այսպիսով, ներդրումների էությունը մեկնաբանվում է հաշվապահական և տնտեսական 

բովանդակության տեսանկյուններով4: Հաշվապահական բնորոշման համաձայն ինվեստիցիա-

ներ են համարվում ներդրումները բոլոր ակտիվներում: Տնտեսական բնորոշման համաձայն 

ինվեստիցիաներ են համարվում այն ներդրումները, որոնք ուղղվում են հիմնական կապիտալի 

վերարտադրությանը, ստեղծմանը և նորացմանը: Ընդ որում, դրամական կապիտալում կամ 

ֆինանսական ակտիվներում ներդրումների մի մասը (վարկեր, արժեթղթեր) իրական կապի-

տալում ոչ ֆինանսական ակտիվներում ապագա ներդրումների աղբյուր են հանդիսանում: 

Հետևապես անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ դրամական կապիտալում ինվեստիցիաները 

(ֆինանսական ակտիվներում ներդրումները) իրական կապիտալում (ոչ ֆինանսական 

ակտիվներում) ներդրումներին միավորելու, գումարելու դեպքում մի կողմից կրկնահաշվարկ է 

ստացվում, և մյուս կողմից՝ ոչ բոլոր ֆինանսական ներդրումներն են իրական կապիտալում 

փոխակերպվում ներդրումների: 

Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվներում կամ դրամական ու իրական կապիտալնե-

րում ներդրումների միջև հարաբերակցությունը կախված է փոխատվական տոկոսի մեծությու-

նից և տնտեսական աճի կանխատեսվող հեռանկարներից ու սպասվելիք շահույթի նորմայից: 

Սովորաբար բարձր տոկոսադրույքի պայմաններում աճում են ֆինանսական ներդրումները, 

                                                            
1  Курс Экономической теории. Под. Ред. М. Н. Чепурина, Киров, 2010, с. 282. 
2  Курс Экономической теории. Под. Ред. М. Н. Чепурина, Киров, 2010, с. 292-293. 
3  Большая Экономическая Энциклопедия. М. 2007, с. 243. 
4  Экономика, Под ред. А. С. Булатова, М., 2001, стр. 348. 
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իսկ ցածր տոկոսադրույքի պայմաններում՝ ոչ ֆինանսական ակտիվներում կամ իրական կապի-

տալում ներդրումները: Եթե ենթադրվող շահույթի նորման բարձր է փոխատվական տոկոսից, 

ապա իրական կապիտալում ներդրումներն աճում են, իսկ դրամական կապիտալում՝ պակա-

սում: Այսպես, եթե իրական կապիտալից ստացվելիք շահույթի նորման բարձր լինի գործող 

տոկոսի նորմայից, ապա տնային տնտեսությունները (խնայողությունների սեփականատերերը) 

ձգտելով մաքսիմալացնել իրենց եկամուտը, շահագրգռված կլինեն խնայողություններն առավե-

լապես ներդնել իրական կապիտալի մեջ: Նույն կերպ էլ, ֆիրմաները, սպասվելիք բարձր շահու-

թաբերության ակնկալիքով շահագրգռված են վարկեր վերցնել և դրանք ուղղել ներդրումների 

մեջ: Տնտեսագիտության մեջ խնայողությունները դիտում են որպես «ներդրումների» հիմք: 

Ներդնել լայն առումով նշանակում է «այսօր բաժանվել փողից՝ ապագայում ավելի մեծ գումար 

ստանալու համար»: 

Ներդրումների սուբյեկտներ են իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, այդ թվում 

օտարերկրյա, ինչպես նաև պետությունը և միջազգային կազմակերպությունները: Ներդրում-

ների օբյեկտներ են նոր գործարկվող, վերազինվող, վերակառուցվող և ընդլայնվող հիմնական 

միջոցները, արժեթղթերը, սեփականության այլ օբյեկտներ, գիտատեխնիկական արդյունքները, 

ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքները: 

Ներդրումների գործընթացի հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք էական են դրա 

կառավարման համար, երկուսն են՝ ժամանակը և ռիսկը: Առաջինը ներդրումների և դրանց 

հատուցման միջև ընկած ժամանակամիջոցն է, իսկ երկրորդը՝ սպասելիք եկամուտների հոսքի 

կորստի վտանգի հավանականությունը, որի մեծությունը պայմանավորում է ռիսկայնության 

աստիճանը: Այլ կերպ ասած, ներդրումային ռիսկը տնտեսական ռիսկի կարևոր բաղադրիչ է և 

էապես ազդում է հասարակության գործարար ակտիվության վրա:  

Ներդրումներն, ըստ էության, ավանսավորվող ծախսեր են, որոնք կարճատև ժամանակա-

հատվածում հանգեցնում են ներդրումային ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի 

ավելացմանը: Նշենք, որ ներդրումները հակադիր են խնայողություններին այն առումով, որ 

դրանք, փաստորեն կրճատում են ընթացիկ սպառողական պահանջարկը: Այդ իսկ պատճառով, 

կարճաժամկետ հեռանկարում ներդրումային քաղաքականությունը կոչված է փոխհատուցելու 

ոչ բավարար սպառողական պահանջարկը ներդրումային պահանջարկի ավելացման ճանա-

պարհով: Ներդրողները տնտեսական գործունեությունն սկսելուց առաջ, որպես կանոն, հաշ-

վարկում են դրա սահմանային արդյունավետությունը, այսինքն՝ առկա կապիտալի ավելացմանն 

ուղղվող ծախսերի և ակնկալվող արդյունքի հարաբերությունը՝ հաշվի առնելով ներդրումային 

ռիսկը: Ներդրողին, առաջին հերթին, հետաքրքրում է ներդրումների ետգնման ժամկետը, սպասվող 

դրամական հոսքերը, ռիսկերի նվազեցման հնարավորությունները և դրանց ապահովագրման 

գինը: Ներդրումների ծավալի ավելացումը հանգեցնում է դրանց սահմանային արդյունավետության 

նվազեցմանը: Սակայն, եթե այդ արդյունավետությունը մոտենում է փոխատվական տոկոսա-

դրույքի նորմային, ապա արտարժույթի և արժեթղթերի մեջ ներդրումները դառնում են ավելի 

շահավետ և քիչ ռիսկային, քան ներդրումները տնտեսության իրական հատվածի ճյուղերում: 
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ԱԶԱՏ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի  
կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ հայցորդ  

Համառոտագիր 

Ցանկացած տնտեսական համակարգում տնտեսական աճի նյութական հիմքը ներդրումները կամ 
ինվեստիցիաներն են: Ներդրումային գործընթացների հետազոտումը հնարավորություն է տալիս բացա-
հայտել ոչ միայն լրացուցիչ կապիտալային ռեսուրսների ներգրավման աղբյուրներն ու հնարավորու-
թյունները, այլև դրանց առավել արդյունավետ օգտագործման եղանակները:  

Ներդրումների հիմնախնդրին անդրադարձել են տնտեսագիտության շատ ուղղությունների ներկա-
յացուցիչներ, այդուհանդերձ այն չի կարելի լուծված համարել: Ներդրումների բովանդակության ճշգրտում-
ները կարևորություն են ներկայացնում հանրապետության արդի տնտեսական փոխակերպությունների 
բնութագրությունների տեսակից: 

 

Բանալի բառեր. ներդրում, իրական կապիտալ, ֆինանսական ներդրումներ, ոչ ֆինանսական ներդրումներ, 
տոկոսադրույք, շահույթի նորմա, խնայողություններ: 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ 

АЗАТ САМВЕЛОВИЧ ГРИГОРЯН 

младший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 
соискатель Армянского государственного экономического университета 

Аннотация 

Материальную основу развития любой экономической системы составляют вложения или инвестиции. 
Исследование процессов вложений дает возможность выявить не только источники и возможности привле-
чения дополнительных ресурсов вложений, но и обосновать методы их наиболее эффективного использования. 

Хотя к проблемам инвестиций обращались представители многих направлений экономической науки, тем 
не менее, их нельзя считать решенными. Уточнения содержания инвестиций представляются весьма актуальными 
с точки зрения характеристики нынешних экономических преобразований в республике. 
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Abstract 

In any economic system, investments are the real foundation for ensuring an economic growth. The research of 
investment processes enables to identify not the sources and opportunities for attracting additional capital resources, but 
also the methods of their best use. The issue of investments has been studied by many representatives of various 
economic schools; however this topic still requiresaddressing. The importance of clarifying the meaning of investments 
is associated with the type of characteristics of contemporary economic transformations.  
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THE EFFECTS OF DATA-SNOOPING BIAS ON MUTUAL FUND PERFORMANCE 

Introduction 
The performance of mutual funds has been one of the main issues in the financial academia and in the 

financial industry. The investment decisions are often made by comparing the main fund performance 
evaluation measures such as raw returns, Sharpe ratios or the intercepts, obtained from factors models, to the 
benchmark performance measures. The crucial question is whether statistical inferences made from large-
scale number of methods are correct. Often, due to the limitations in the financial data sets, in fact there are 
only few available financial data sets, researchers are facing different obstacles when conducting empirical 
analysis. Lo and MacKinlay (1990) and Brock, Lakonishok, and LeBaron (1992) were one of the first to 
document the data-snooping bias in financial studies1,2. Lo and MacKinlay write: “The reliance of economic 
science upon non-experimental inference is, at once, one of the most challenging and most nettlesome 
aspects of the discipline”3. The constant reuse of the same financial data by the researchers leads to the data-
snooping or data mining4. As same data set is tested for different models and assets, individual statistics 
generated from the same data set are related to each other, yielding misleading inferences. 

In the context of evaluating mutual fund performance, the re-examination of different models and 
different performance measures using the same data set, might end up with some funds showing superior 
managerial abilities, yet such superior performance may simply be an outcome of luck. 

This paper quantifies possible data-snooping biases for the actively managed equity mutual funds and 
tests whether the performance of these funds is truly superior relative to given benchmarks, such as S&P 
500. For this purpose, we use powerful testing methods, specifically, White’s (2000)’s “Reality Check” and 
its stepwise extension by Romano and Wolf (2005) the “Step-RC”56.  

The results of our tests suggest that, when data snooping-bias is not considered, the performance of 
mutual funds under given performance criterion might be highly statistically significant relative to their 
benchmarks. However, once we control for the effects of data-snooping, the number of outperforming 
mutual funds decreases dramatically. The results are robust relative to all included benchmarks. The 
inference made from the results is that the performance of most of the funds is simply due to luck and only 
few funds possess real superior ability to outperform the market indices. 

 
Data 
We use daily data from CRSP Survivor-Bias-Free U.S. Mutual Fund database to build the sample of 

actively managed U.S. equity funds. As we are interested only in actively managed equity mutual funds we 
drop any funds that is identified as index funds, ETF’s, fixed-income funds, sector funds, international funds, 
money-market funds and balanced funds or have terms in their name not associated with active management 
or equity investment7.  Specifically, we remove funds whose names contain strings, such as,  “Index”, “Idx”, 
“Ix”, “Indx”, “Nasdaq”, “Dow”, “Mkt”, “DJ”, “S&P”,  “Barra”,  “100”, “400”,  “500”,  “1000”,  “ETF”, 
                                                            
1  Lo A. W., and MacKinlay A. C. 1990. Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models. The Review of Financial 

Studies, Vol. 3, No. 3, pp.431-467. (Publisher: Oxford University press for the Society for Financial Studies, Oxford, United 
Kingdom). 

2  Brock W., Lakonishok J., and LeBaron B. 1992.Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. The 
Journal of Finance, Vol.47, No. 5, 1731-1764. (Publisher: Wiley-Blackwell for the American Finance Association, Hoboken, New 
Jersey, United States). 

3  Lo A. W., and MacKinlay A. C. 1990. Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models. The Review of Financial 
Studies, Vol. 3, No. 3, p. 431 (431-467). (Publisher: Oxford University press for the Society for Financial Studies, Oxford, United 
Kingdom). 

4  “Data-snooping statistics” term was first used by Aldous (1989, p.252). Source: Aldous D. 1989. Probability approximations via 
the Poisson clumping heuristic. Springer-Verlag, New York. p.252 (269). 

5  White H. 2000. A reality check for data snooping. Econometrica, Vol. 68, No.5, pp.1097-1126. (Publisher: Wiley-Blackwell for 
the Econometric Society, Hoboken, New Jersey, United States). 

6  Romano P. J., and Wolf M. 2005. Stepwise multiple testing as formalized data snooping. Econometrica, Vol. 73, No. 4, pp.1237-
1282. (Publisher: Wiley-Blackwell for the Econometric Society, Hoboken, New Jersey, United States). 

7  CRSP is missing information from 1998 through 2002 for most funds, so we check the information using the period from 1997 to 
determine the sample in 1999 through 2003. 
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“Exchange”, “Balanced”. Also we follow Jordan and Riley (2015) and exclude funds with the following 
strings in their names; “bond”, “cash”, “convertible”, “cycle”, “fixed”, “government”, ”ishare”, “lifestyle”, 
“maturity”, “money”, “mortgage”, “municipal”, “powershare”, “principal protection”, “profund”, “proshare”, 
“rate”, “real estate”, “realty”, ”tax”, “term”, “treasury”, “variable”, “2005”, “2010”, “2015”, “2020”, “2025”, 
“2030”, “2035”, “2040”, “2045”, “2050”, “2055”, “529”. We select the funds based on the following Lipper 
codes EIEI, G, LCCE, LCGE, LCVE, MCCE, MCGE, MCVE, MLCE, MLGE, MLVE, SCCE, SCGE, and 
SCVE.12  

Next, we require that a fund have at least 80% of its assets invested in equity during the previous year3. 
The daily data file provides fund grouping variable (crsp_cl_grp), therefore we use this variable to combine 
multiple share classes of the same fund into a single fund. The assets of the combined fund are the sum of the 
assets held across all share classes. We weight fund returns by their assets held in each share class.  

After the data treatment we are left with the sample that has 1843198 fund-day observations, contains 
517 distinct funds that existed from January 2000 to December 2014.   

 
Methodology 
As we are investigating the performance of mutual funds, a robust methodology is needed to avoid 

misleading statistical inference due to data-snooping. To solve this problem we employ the “Reality Check” 
(RC) test introduced by White (2000) and its stepwise extension Step-RC test by Romano and Wolf (2005). 
The procedures allow us for intensive search for best performing mutual funds, while ensuring that the 
results are robust and do not result from mere luck. In this section, we briefly present all testing procedures. 

We start by describing the RC test. Let 𝜑𝑘 = 𝔼(𝑓𝑘), (𝑘 = 1, … , 𝑀), denote the performance measure of 
k-th model relative to the benchmark. 𝑓𝑘 can be the mean return, Sharpe ratio or certainty equivalent return 
(CEQ) of the k-th mutual fund. The null hypothesis is that the best performing mutual fund does not have 
superior ability over the benchmark  
 𝐻0: max

𝑘=1,…,𝑀
𝜑𝑘 ≤ 0 (1) 

The rejection of the null hypothesis would imply existence of at least one fund that outperforms the 
benchmark. White (2000) bases a test of the null hypothesis on the maximum of the normalized sample 
average of 𝑓𝑘,𝑡; 
 𝑉𝑅𝐶 = max

𝑘=1,…,𝑀
√𝑛�̅�𝑘, (2) 

where 𝑓�̅� = 1
𝑛

∑ 𝑓𝑘.𝑡
𝑇
𝑡=𝑅  , 𝑓𝑘.𝑡 is the t-th observation of 𝑓𝑘 and 𝑛 is the number of prediction periods 

indexed from R to T, such that 𝑇 = 𝑅 + 𝑛 − 1. To compute the p-values of 𝑉𝑅𝐶  White (2000) suggests using 
stationary bootstrap technique introduced by Politis and Romano (1994)4. Let 𝑓𝑘

∗(𝑏) be the b-th bootstrapped 
sample of 𝑓𝑘 and 𝑓�̅�

∗(𝑏) = 1
𝑛

∑ 𝑓𝑘,𝑡
∗ (𝑏)𝑇

𝑡=𝑅  be its sample average. The empirical distribution of 𝑉𝑅𝐶
∗  would be  

 
 𝑉𝑅𝐶

∗ (𝑏) = max
𝑘=1,..,𝑀

√𝑛 (�̅�𝑘
∗(𝑏) − 𝑓�̅�),     𝑏 = 1, … , 𝐵 (3) 

Then the Reality check p-values are obtained by comparing 𝑉𝑅𝐶  with the quantile of the empirical 
distribution of 𝑉𝑅𝐶

∗   
 

𝑝𝑅𝐶 = ∑
1{𝑉𝑅𝐶

∗ (𝑏)−𝑉𝑅𝐶}

𝐵

𝐵

𝑏=1

, (4) 

                                                            
1  Bradford D. J., and Riley B. T. 2015. Volatility and mutual fund manager skill. Journal of Financial Economics, Vol.118, No.2, 

pp.289–298. (Publisher: Elsevier, Amsterdam Netherlands). 
2  We repeat the screening procedure using CRSP (crsp_obj_cd), but the final sample of funds is unchanged. 
3 We use variable defined as “Per_com” in CRSP Survivorship- Bias- Free Mutual Fund Database. 
4 Politis D. N., and Romano P. J. 1994. The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, Vol.89, No. 428, 

pp.1303-1313. (Publisher: A Taylor & Francis for American Statistical Association, Milton Park, Abingdon, United Kingdom). 
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where 1{∙} is indicator the function. The null hypothesis is rejected whenever the p-values are less than 
the specified significance level.  

The test has a drawback that is the tests do not identify all models that reject the hypothesis. Rejecting 
the null hypothesis by the RC test only suggests that there exists at least one model that significantly 
surpasses the benchmark returns. Based on this drawback, Romano and Wolf (2005) construct stepwise RC 
test, which they call Step-RC test, that uses stepwise procedure to identify as many models with 𝜑𝑘 > 0 as 
possible. This test is practically more useful than the RC test, because investors are interested in as many 
outperforming funds as possible. The Step-RC test procedure consists of four steps;  

1. Re-arrange 𝑓�̅� in descending order.  
2. A top performance measure model would be rejected if √𝑛𝑓�̅� is greater than the bootstrapped critical 

value, where bootstrapping is computed as in the RC test using the complete sample. If no rejection of 
null hypothesis is detected the process stops; otherwise we move to the next step. 

3. Next, remove 𝑓�̅� of the rejected models from the data and do the bootstrap procedure using the 
remaining data. In the new sample, a top model would be rejected if √𝑛𝑓�̅� is greater than the 
bootstrapped critical value from the sub-sample. If no rejection of null hypothesis is detected the process 
stops; otherwise we move to the next step. 

4. Repeat the 3rd step until no more rejections are detected.  
 
Performance Measures 
In this paper we use three performance measures criteria to evaluate mutual fund performance: Mean 

return criterion, Sharpe ratio criterion and certainty equivalent (CEQ) return criterion. Specifically let 𝑟𝑘.𝑡 
denote fund 𝑘’s excess net return in month t, 𝑟𝑗.𝑡 be the benchmark 𝑗’s excess return and 𝑟𝑡

𝑓 be the risk free 
rate. We first denote 𝑟𝑘,𝑡

𝑒 = 𝑟𝑘,𝑡 −  𝑟𝑡
𝑓 and 𝑟𝑗,𝑡

𝑒 = 𝑟𝑗,𝑡 −  𝑟𝑡
𝑓as the excess return for each fund and each 

benchmark. Then, the mean return criterion used in our test is calculated as follows;   
 

 
𝑓𝑘

(1) =
1
𝑛

∑(𝑟𝑘,𝑡
𝑒 )

𝑇

𝑡=𝑅

−
1
𝑛

∑(𝑟𝑗,𝑡
𝑒 )

𝑇

𝑡=𝑅

 (2.1) 

Second performance measure used in our analysis is Sharpe Ratio criterion.  
 

𝑓𝑘
(2) =

1
𝑛 ∑ 𝑟𝑘,𝑡

𝑒𝑇
𝑡=𝑅

�̂�𝑘
−

1
𝑛 ∑ 𝑟𝑗,𝑡

𝑒𝑇
𝑡=𝑅

�̂�𝑗
, (2.2) 

Where �̂�𝑘
2 is the fund 𝑘’s estimated standard deviation and �̂�𝑗

2 is benchmark 𝑗’s estimated standard 
deviation.  

Next, we use certainty-equivalent (CEQ) returns as a performance measure. The certainty equivalent 
rate of return for a risky portfolio is the return such that the investor is indifferent between that portfolio and 
earning a certain return. We compute the CEQ return as follows;   
 
 

𝑟𝑘
𝐶𝐸𝑄 =

1
𝑛

∑ 𝑟𝑘,𝑡
𝑒

𝑇

𝑡=𝑅

−
𝛾
2

�̂�𝑘
2 (2.3) 

           𝑟𝑘
𝐶𝐸𝑄 depends on the characteristics of the portfolio and the investor’s risk tolerance. In our analysis 

we set the risk aversion coefficient 𝛾 = 1. Then the certainty-equivalent (CEQ) performance measure would 
be difference between CEQ return of the fund k and the benchmark j:  
  
 𝑓𝑘

(3) = 𝑟𝑘
𝐶𝐸𝑄 − 𝑟𝑗

𝐶𝐸𝑄 (2.4) 
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Benchmarks 
We start by providing an overall view of the performance of the mutual funds over the January 2000 to 

December 2014 period. We follow Wermers (2000) and compare the equal and value weighted daily returns 
of mutual funds to the daily returns on two market indices during the same period: S&P 500 index and the 
CRSP NYSE/AMEX/Nasdaq value weighted portfolio1.  We also compare the performance of the mutual 
funds in the sample to one of the biggest index funds, Vanguard Index 500 fund. Wermers (2000) notices 
that it is often claimed by Vanguard 500 fund managers that the fund outperforms the average mutual fund 
due to the low costs and low trading activity of the fund and that the money managers who actively chase 
stocks do not have the ability to find stocks that outperform the market portfolio by enough to recover their 
expenses and trading costs. Therefore we find interesting to compare the mutual funds included in the sample 
to the biggest Index fund that closely tracks the market indices. 

Table 1 shows that mutual funds included in our sample have higher daily returns and Sharpe ratios, 
however, they are more volatile having the highest standard deviation, the highest decline and highest incline 
during a day, which is not surprising as our sample includes growth oriented and aggressive funds. CRSP 
value weighted index has the highest level of returns among benchmarks, but has higher standard deviation. 
It is noteworthy that Vanguard 500 index fund closely tracks the S&P500 index having slightly higher 
returns on daily basis. Overall three benchmarks have similar skewness and kurtosis. 

Table 1 
 Summary Statistics of Mutual Fund and Benchmark Portfolios 

 
EW Fund 
Portfolio 

VW Fund 
Portfolio S&P500 CRSP VW 

Portfolio VAN500 

Mean (bps) 2.1 3.8 0.21 1.3 0.86 
Std Dev (bps) 135 932 127 128 127 
Sharpe Ratio 0.0154 0.0041 0.0017 0.0103 0.0068 

Max (bps) 2440 2435 1156 1151 1158 
Min (bps) -1480 -1477 -903.9 -899.9 -902.9 
Skewness -0.011 -0.012 0.131 0.040 0.131 
Kurtosis 6.547 6.552 8.250 7.395 8.239 

 

Note: This table presents the mean (bps), standard deviation (bps), Sharpe Ratio, Maximum, Minimum values and Skewness and 
Kurtosis for benchmark returns; S&P500, CRSP VW Portfolio, Vanguard 500 Index Fund and for the equally weighted (EW) and 
value weighted (VW) mutual fund portfolio. The sample period is from January 2000 to December 2014. 
 

Empirical Results 
In this section we identify the best-performing mutual funds using three performance measures against 

three benchmarks. We start by showing the results that do not account for data snooping. Table 2 presents 
the number and the percentage of the funds in the sample that outperform S&P 500 , CRSP VW Portfolio 
and Vanguard 500 Index fund benchmarks under mean return, Sharpe ratio and certainty-equivalent return 
(CEQ) criteria without considering the data-snooping bias. The sample of mutual funds includes 517 distinct 
funds spanning the period from January 2000 to December 2014. From the table it is obvious that most of the 
funds outperform the given benchmarks, except when the performance measure is CEQ. For example, out of 
513 funds 499 funds outperform S&P500 index under mean return criterion, which accounts for 96% of the 
funds included in our sample. Also, 72% and 86% of the funds included in the sample outperform CRSP 
NYSE/AMEX/Nasdaq index and Vangurad 500 index respectively. When we use Sharpe ratio as a criterion 
there are 497 funds that outperform S&P 500 index, 365 funds have superior Sharpe Ratio over the one of 
NYSE/AMEX/Nasdaq portfolio and 444 funds that outperform the Vanguard 500 index fund. In the end, 
when the Certainty-Equivalent Return criterion is used the number of the funds that outperform the 
benchmarks almost halves. Now only 43%, 37% and 39% of funds included in the sample outperform 
S&P500, CRSP VW portfolio and Vanguard500 index fund respectively. Now only 43%, 37% and 39% of 
funds included in the sample outperform S&P 500, CRSP VW portfolio and Vanguard 500 index fund 
respectively. Overall, results show that most of the funds are able to outperform given benchmarks, when the 
data-snooping is not controlled. Therefore the inference made from these results might be misleading.   

                                                            
1 Wermers R. 2000. Mutual fund performance: An empirical decomposition into stock picking talent, style, transaction costs, and 

expenses. The Journal of Finance, Vol. 55, No 4, pp.1655-1695. (Publisher: Wiley-Blackwell for the American Finance 
Association, Hoboken, New Jersey, United States). 
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Table 2 
Mutual fund performance without controlling for data-snooping 

 S&P 500  CRSP VW  VAN 500 

 Number Percentage (%)  Number Percentage (%)  Number Percentage (%) 
Mean 499 96%  375 72%  448 86% 

Sharpe Ratio 497 96%  365 70%  444 85% 
CEQ 224 43%  192 37%  206 39% 

 

Note: This table presents the number and the percentage of the funds in the sample that outperform S&P500 , CRSP VW Portfolio 
and Vanguard500 Index benchmarks under Mean Return, Sharpe Ratio and Certainty-Equivalent Return (CEQ) criteria without 
considering the data snooping bias. The sample of mutual funds includes 517 distinct funds spanning the period from January 2000 to 
December 2014. 
 

Next, we show the results of empirical analysis which accounts for the data-snooping. Table 3 reports 
the results for the performance of the best performing mutual fund under the mean return criterion (Panel A), 
Sharpe ratio criterion (Panel B) and certainty-equivalent return criterion (Panel C). For each benchmark, the 
RC p-values and the corresponding nominal p-values are reported.  

 Table 3 
Mutual Fund Performance After Controlling for Data Snooping 

  Panel A : Mean Return Criterion 
  Reality Check 
  Benchmark  Nominal RC Step-RC 

S&P500  0.014 0.099 - 
VAN500  0.041 0.184 - 

NYSE/AMEX/Nasdaq  0.049 0.213 - 
 

  Panel B : Sharpe Ratio Criterion 

  Reality Check 
  

Benchmark  Nominal RC Step-RC 
S&P500  0 0.01 10 
VAN500  0.003 0.02 3 

NYSE/AMEX/Nasdaq  0.001 0.028 1 
 

  Panel C : Certainty-Equivalent Return (CEQ) Criterion 

  Reality Check 
  

Benchmark  Nominal RC Step-RC 
S&P500  0 0.16 - 
VAN500  0.001 0.271 - 

NYSE/AMEX/Nasdaq  0 0.033 - 
 
Note: This table presents the performance of the best mutual fund under the Mean Return criterion (Panel A), the Sharpe ratio 
criterion (Panel B) and Certainty-Equivalent Return criterion (Panel C) using a daily return from January 2000 to December 2014. 
For each benchmark the table shows the “Reality Check” (RC) p-values along with the corresponding nominal p-values. The nominal 
p-values are obtained by applying the RC to the best mutual fund only, without correcting for data-snooping biases. In addition, 
(whenever the RC p-values are significant), the numbers of outperforming rules identified by the stepwise procedure are listed in the 
column Step-RC. 
 

The nominal p-values are obtained by applying the RC testing procedure to the best mutual fund only, 
without correcting for data-snooping biases. Also, when the RC p-values are significant at 5% significance 
level we report the number of these significant mutual funds obtained from stepwise RC. The p-values are 
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calculated using stationary bootstrap procedure of Politis and Romano (1994), where the number of 
bootstraps is set to 1000 (𝐵 = 1000) and the smoothing parameter 𝑞 is equal to 1.   

Under the mean return criterion, the nominal p-values for all three benchmarks are below 5% 
significance level; hence we can reject the null hypothesis of no outperformance by the best mutual funds 
relative to the benchmarks. This result might not be entirely unexpected, as we saw previously that there is 
large number of funds that outperform benchmark returns without controlling for the data snooping bias. In 
sharp contrast, the data-snooping corrected RC p-values are very high for all three benchmarks, which means 
that there is no single fund performance that can reject the null hypothesis.  

The results for the best performing mutual fund under Sharpe Ratio are depicted in Panel B. Again the 
nominal p-values are well below 0.05 level. The RC test also shows significant p-values, so we reject the null 
hypothesis. The stepwise counterpart of the RC test detect 10 funds outperforming S&P 500 index, 3 funds 
that outperform Vanguard 500 index fund and only 1 fund that was able outperform CRSP VW portfolio. 

In the end we show the results for the best performing mutual fund under the certainty-equivalent return 
(CEQ) performance measure. As in the previous cases nominal p-values are close to zero. Reality Check test 
fails to reject the hypothesis that there exists at least one fund that can outperform any chosen benchmark. 
Therefore the Step-RC detects no outperforming funds.  

These results are strikingly different relative to the results without controlling for the data snooping. In 
summary, we find that most mutual funds, when considered in isolation, produce superior performance 
relative to the benchmarks. This finding is consistent with the hypothesis that the mutual funds possess 
superior skills. However, once we control for effects of data snooping, we no longer observe superiority. 
These findings illustrate the effect of data-snooping on statistical inference and underline the importance of 
correcting for data-snooping biases. 

 
Conclusion 
This article examines the performance of the mutual funds while controlling for potential effects of the 

data snooping. We examine a sample of U.S. actively managed equity mutual funds by applying White’s 
(2002) “Reality Check” (RC) test. We extend the analysis to detect the all outperforming mutual funds using 
the stepwise extensions of RC test developed by Romano and Wolf (2008). 

We find that when the data snooping is not controlled, most of the actively managed mutual funds 
outperform their counterpart benchmarks, hence supporting the existence of managerial skill. After applying 
the RC test to adjust for the effects of data snooping, the number of outperforming mutual funds decreases 
dramatically. This means that the superior performance of many mutual funds relative to the benchmarks is 
simply an outcome of luck and not the real managerial skill. However, tests detect few mutual funds that 
have superior ability to constantly beat the markets. The results are robust relative to all included 
benchmarks. These findings illustrate the effect of data snooping on statistical inference and underline the 
importance of correcting for data snooping biases. 
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ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿՈՂՄՆԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՅԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Շանհայի ֆինանսների և տնտեսագիտության համալսարանի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Այս հոդվածում փորձ է արվում քանակական արտահայտությամբ ներկայացնել տվյալների մշակման 
(Data Mining) հնարավոր կողմնակալության ազդեցությունն ԱՄՆ-ի ակտիվ կառավարվող փոխադարձ 
ֆոնդերի կատարողականի վրա: Այս նպատակով հոդվածում օգտագործվում են փորձարկման մեթոդներ, 
մասնավորապես՝ Ուայթի (2000) «Իրականության ստուգում» և Ռոմանո և Վոլֆի (2005) «Իրականության 
ստուգում» թեստի փուլային ընդլայնման մեթոդը: Թեստերի արդյունքները վկայում են, որ, երբ տվյալների 
ուսումնասիրության հնարավոր կողմնակալությունը հաշվի չի առնվում, փոխադարձ ֆոնդերի գործու-
նեությունը կարող է վիճակագրորեն նշանակալի լինել համապատասխան ուղենիշների նկատմամբ: Սա-
կայն, երբ մենք ձերբազատվում ենք տվյալների ուսումնասիրության հնարավոր կողմնակալության ազդե-
ցությունից, գերազանց կատարողականով աշխատող փոխադարձ ֆոնդերի թվաքանակը կտրուկ նվազում 
է արձանագրում, իսկ սա մատնանշում է, որ փոխադարձ ֆոնդերի մեծ մասի բարձր արդյունավետու-
թյունը լոկ պատահականության արդյունք է, և միայն փոքր թվով ֆոնդեր են տիրապետում իրական 
հմտության՝ շուկայում առաջատար դիրքեր գրավելու տեսանկյունից: Արդյունքները փաստում են 
կողմնակալության ճշգրտման կարևորության մասին: 

 

Բանալի բառեր. փոխադարձ հիմնադրամներ, կատարողական, տվյալների ուսումնասիրության կողմնակալություն, 
արդյունավետության ցուցանիշներ, ուղենշային ցուցիչներ, «իրականության ստուգում» թեստ, 
«փուլային իրականության ստուգում» թեստ: 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВИЗМА В ПРОЦЕССЕ ДАТАМАЙНИНГА НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

ГЕВОРГ АЙКОВИЧ ГРИГОРЯН  
аспирант Шанхайского университета финансов и экономики 

Аннотация  

В статье автор попытался представить в количественном выражении воздействие возможного субъекти-
визма на производительность активно управляемых паевых инвестиционных фондов США в процессе датамай-
нинга. С этой целью в статье использованы тесты Уайта «Проверка реальности («Reality Check» (RC) 2000), а 
также его ступенчатая модификация - тест Романа и Вульфа (2005). Результаты тестов свидетельствуют о том, 
что без коррекции датамайнинга большое количество фондов способно превзойти эталонные показатели. 
Однако, после коррекции датамайнинга количество фондов, превосходящих эталонные показатели, резко 
уменьшается.Это указывает на то, что производительность большинства паевых фондов - результат чистой 
случайности, и лишь небольшое количество фондов обладает достаточным опытом для занятия лидирующих 
позиций на рынке. Результаты свидетельствуют о важности корректировки субъективизма. 

 
Ключевые слова: паевые фонды, производительность, субъективизм при исследовании данных, показатели эффективности, 

эталонные индикаторы, тест «проверка реальности», тест « поэтапная проверка реальности».  

THE EFFECTS OF DATA-SNOOPING BIAS ON MUTUAL FUND PERFORMANCE 

GEVORG HAYK GRIGORYAN 

Ph.D. Student, Shanghai University of Finance and Economics 

Abstract 

In this article we examine the performance of mutual funds while controlling for the data snooping bias. We 
use White’s (2000) “Reality Check” (RC) and its stepwise extension Romano and Wolf’s (2008) Step-RC tests. We 
find that without controlling for data snooping bias large number of actively managed equity funds are able to 
outperform benchmark indices. After controlling for data snooping bias the number of outperforming mutual 
funds dramatically decreases, indicating that only few mutual funds have superior ability to beat the markets. The 
results underline the importance of correcting for the data-snooping biases. 

 

Keywords: Mutual funds, performance, data snooping, performance measures, benchmark indices, “Reality Check” test, “Step-RC” test. 
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АРМАН АКОПОВИЧ ДАНИЕЛЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В настоящее время, когда наряду с рыночной экономикой возникли новые экономические 
отношения, происходит также пересмотр многих сложившихся взаимоотношений между различ-
ными слоями населения, которые были и остаются по-прежнему сложными. Наблюдаемая в мире 
устойчивая тенденция старения населения, по своей проблематичности настолько серьезна, что 
не учитывать ее в ближайшем будущем станет невозможно. 

Пенсионное обеспечение – основная и одна из самых важных социальных гарантий стабильного 
развития общества, так как оно непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населе-
ния любой страны, а косвенно - фактически все трудоспособное население. Большое значение пен-
сионное обеспечение приобретает в период экономических реформ, структурных изменений и 
кризисов.  

Гарантия прав отдельных категорий граждан на пенсионное обеспечение по достижении 
соответствующего пенсионного возраста обеспечивается их конституционными правами. Каждому 
члену общества гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, на воспитание детей и в иных случаях, установленных законом. Государствен-
ные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. В условиях рыночных отношений 
все чаще поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм со-
циального обеспечения и благотворительность. 

Современная пенсионная система государства играет значительную роль как в социальной, так 
и общественно-политической жизни государства, а также в финансово-бюджетной системе страны, 
оказывая существенное влияние на формирование и перераспределение денежных ресурсов.  

Определенное влияние современная пенсионная система оказывает на стабильность всей 
финансовой системы государства, а также на сбалансированность государственного бюджета, на 
бюджеты местных органов управления и др. 

С первых дней независимости главной целью реформирования экономики и общества Респуб-
лики Армения было создание рыночной экономики, ориентированной на социальные нужды 
населения при проведении социальной политики.  

Пенсионные преобразования в стране начались в 2010-ом году посредством принятия закона 
РА «О накопительных пенсиях», где отмечается, что «В обязательной накопительной состав-
ляющей в обязательном порядке участвуют родившиеся 1 января 1974 года и позднее: а) наемные 
работники и лица, находящиеся на общественной службе, за исключением военнослужащих и 
приравненных к ним лиц; б) нотариусы; в) индивидуальные предприниматели».1  

Для эффективного использования государственных средств, направленных на социальную 
защиту и пенсионное обеспечение, Правительством РА было принято решение о реализации 
основательных преобразований в сфере пенсионной системы страны. Это позволило государству, 
несмотря на катастрофическую нехватку финансовых средств, стабилизировать экономическое 
положение Пенсионного фонда и добиться слаженной работы системы пенсионного обеспечения. 
В эти же годы принятые меры способствовали осуществлению экономических реформ и преду-
преждению социальных катаклизмов (переворотов, переломов) в обществе в условиях стабильной 
социальной ситуации. Так, согласно Закону РА «О государственных пенсиях» отмечается. что 
«Трудовая пенсия по возрасту назначается лицу по достижению 63 лет также при наличии трудо-

                                                            
1  Закон «О накопительных пенсиях» принят 22.12.2010г., гл.5, статья 5. 



 82 

вого стажа не превышающего 25 лет, если у него имеется не менее 10 календарных лет трудового 
стажа».1  

Следует отметить, что именно первые годы независимости, характеризовавшиеся падением 
производства, уменьшением реальных доходов населения, ростом инфляции и отсутствием ры-
ночных форм распределения и перераспределения доходов в обществе, стали решающими в пе-
реоценке принципов организации и управления пенсионным обеспечением населения, поскольку 
рыночные отношения выявили пороки централизованной государственной системы социального 
и пенсионного страхования обусловленные: отсутствием научно обоснованной оценки финан-
совой нагрузки на плательщиков, оценок и взаимосвязи профессиональных, социальных рисков и 
размеров страховых взносов; отчислением страхователей от участия в управлении фондами; 
существующих необоснованно широких льгот и надбавок по отношению к отдельным категориям 
пенсионеров. 

Между тем рыночные отношения по мере развития порождают свою противоположность – 
гарантированную социальную защиту нетрудоспособных категорий населения. Неустойчивость 
рыночных отношений предъявляет требование стабильности; дифференциация доходов – более 
объективное перераспределение доходов; инфляция – регулирование цен; безработица – социаль-
ные гарантии и т. д. Поэтому пенсионная система является необходимым механизмом рыночных 
отношений, гарантирующим постоянное поддержание социального баланса в обществе, 
способствующим стабильному экономическому развитию государства. 

В экономической литературе неоднозначно трактуются понятия, определяющие сущность 
пенсии, пенсионного обеспечения, пенсионной системы. Во многих случаях они рассматриваются 
как идентичные по содержанию, и что пенсионное обеспечение - это денежная форма мате-
риального обеспечения для людей, которые становятся нетрудоспособными в силу различных 
причин. Существует также мнение о том, что пенсия - это сумма денежных выплат, получаемая 
индивидуумом после прекращения им трудовой деятельности. Фактически, описывая пенсионную 
систему, квалифицируют ее как механизм, обеспечивающий сбор, учет взносов и выплат пенсий 
выгодно получателям. С этим нельзя согласиться, поскольку материальная поддержка в денежной 
форме может быть предоставлена потерявшему трудоспособность индивиду другим лицом. Но это 
уже не пенсионное обеспечение, а разовая, гуманитарная или спонсорская материальная под-
держка. Пенсионное обеспечение - это непосредственно связанный с трудовой деятельностью 
индивида процесс материальной поддержки, размеры, сроки и условия которой являются произ-
водными от размера заработной платы, условий труда, стажа работы и др. Помимо этого, пенсион-
ное обеспечение базируется на экономических интересах разных поколений с разными уровнями 
доходов и экономического развития. 

В «Большой Советской Энциклопедии» дается следующее определение: «Пенсия (от лат. pensio – 
платеж), - денежное обеспечение, получаемое гражданами из общественных фондов потребления в 
старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. Выплачиваются также пенсии за 
выслугу лет и по случаю потери кормильца. Назначаются за прошлый труд или общественно- полез-
ную деятельность и служат, как правило, постоянным и основным источником средств к 
существованию. Пенсии по случаю потери кормильца назначаются семье за труд и иную общест-
венно-полезную деятельность кормильца».2  

Итак, пенсия - это определенная часть заработной платы работника, которая в период его 
трудовой деятельности в обязательном (или добровольном) порядке отчислялась в виде страховых 
взносов в Пенсионный фонд для резервирования будущих пенсионных выплат при наступлении 
нетрудоспособности по старости, инвалидности или другим причинам, предусмотренным законом. 

Следовательно, исходя из этого представления, можно определить сущность понятий «пенсионная 
система» и «пенсионное обеспечение», которые не являются тождественными по значению. Под 
понятием «пенсионная система» имеется в виду система, которая функционирует в том или ином 

                                                            
1  Закон РА «О государственных пенсиях», принят 22.12.2010г., гл.2, статья 9. 
2  «Большая Советская Энциклопедия» с.987. 
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государстве. Отсюда следует, что при определении понятия «пенсионная система» необходимо 
учесть и включить «государство, где функционирует такая система». 

Итак, пенсионная система государства – это социально- экономический механизм страхования 
гарантированного и стабильного жизненного уровня населения пожилого возраста и лиц, потеряв-
ших трудоспособность. 

Основа функционирования этой системы базируется на государственном механизме регули-
рования. Поэтому было бы целесообразно представить более точное определение понятия «пен-
сионное обеспечение», которое не идентично понятию «пенсионная система». «Пенсионное обес-
печение» - это государственная система правовых, экономических и организационно-администра-
тивных мер по защите лиц от материальной необеспеченности вследствие наступления старости, 
инвалидности или потери кормильца. Посредством государственной системы обеспечиваются 
размеры пенсий (а не устанавливаются выплаты), условия их исчисления в зависимости от полу-
ченных в период трудовой деятельности отчислений обязательных или добровольных пенсион-
ных взносов. А в накопительных пенсионных системах могут учитываться еще и условия продол-
жительности страхового стажа, то есть продолжительность периода накоплений страховых взно-
сов, которые также существенно влияют на размер пенсий.  

Средства пенсионного обеспечения государства, в отличие от других государственных рас-
ходов, накапливаются за счет создаваемых специальных внебюджетных фондов, которые органи-
зуют сбор и финансирование выплат пенсий. Если пенсионные фонды в зависимости от своих 
финансовых возможностей обеспечивают стабильное финансирование пенсионных выплат, то это 
происходит из внутреннего финансового обеспечения пенсионного фонда, а если же для выплат 
пенсий привлекаются дополнительные средства госбюджета, то это внешнее или «смешанное 
финансирование» пенсионных выплат.  

Основная проблема пенсионного обеспечения страны в условиях рынка, как и во всех других 
странах, - это обеспечение стабильной финансовой прочности и повышение эффективности его 
использования. Пенсионная система Армении постоянно испытывала финансовые трудности в 
своевременной выплате пенсий. Объективным фактором, обусловливающим сложность этой проб-
лемы, является большая продолжительность пенсионного цикла, который охватывает значительный 
период и равна средней продолжительности жизни человека. 

Этот период пенсионного цикла состоит из двух взаимосвязанных частей – периода уплаты 
взносов и периода получения пенсионных выплат. 

Приведем некоторые данные: в 2014 году общая численность пенсионеров в РА составила 
512.505 тыс. человек, из которых женщины составили 59,9%, а мужчины – 40,1%.Из них трудовую 
(страховую) пенсию получили 88,6%, а социальную пенсию – 11,4%. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом число пенсионеров сократилось на 54,6 тысяч.1  

При оценке пенсионной системы конкретного государства особое значение имеет коэффи-
циент зависимости. Коэффициент зависимости или количественный показатель, определяющий 
качество пенсионной системы, отражает число пенсионеров, приходящихся на одного плательщи-
ка в процентах. По коэффициенту зависимости пенсионная система страны имеет положительную 
перспективу, однако при исчислении этого показателя, исходя из количества реально вносящих 
пенсионный взнос, оказывается, что показатель коэффициента зависимости находится в угрожаю-
щей ситуации. 

Структурная и функциональная характеристика пенсионного обеспечения государства прин-
ципиально отличаются друг от друга только источниками финансирования. В этом аспекте соли-
дарная система, являющаяся государственной, имеет три основных источника: отчисления работ-
ников, обязательное отчисление от фонда заработной платы и государственные дотации. 

В накопительной системе два источника: обязательные или добровольные взносы работников 
и проценты от инвестиции накоплений. 

                                                            
1  http://www.mlsa.am/home/index.php?menu_id=110&child_id=119&code_id=608 
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Важен вопрос организации выплат пенсий. В солидарной системе государство формирует и 
контролирует условия, размеры и сроки выплат пенсий. В других системах выплаты пенсий, их 
размеры, сроки и условия определяются в конкретном договоре между работниками и страховым 
агентством. 

Процесс организации и управления системой пенсионного обеспечения является важнейшей 
частью социальной функции государства. Эта функция, выражающаяся в сборе пенсионных взносов 
и аккумуляции денежных средств в руках государства или компаний и своевременном их распре-
делении между пенсионерами, является основной функцией государства при перераспределении 
национального дохода, а, следовательно, и является объектом экономических отношений. Хотя, 
функции пенсионного обеспечения, конечно, не затрагиваются, но это важный элемент теорети-
ческого анализа данной категории экономических отношений.  

Пенсионное обеспечение государства выполняет две основные функции: распределительную 
и воспроизводственную, которые характеризуют общие черты пенсионного обеспечения. Помимо 
того, пенсионное обеспечение имеет еще и внутренние скрытые функции, которые не всегда раскры-
ваются и оцениваются (к примеру, функция учета продолжительности трудового стажа, учета и 
распределения накопительных взносов, оформления и выплат пенсий, доставки и хранения 
денежных средств и др.). Перечисленные функции являются специфическими и присущи только 
пенсионному обеспечению.  

Однако, существует еще и одна важная функция пенсионного обеспечения, которая недоста-
точно полно раскрыта. Это функция пенсионного регулирования в обществе как форма разре-
шения противоречий между работающими и неработающими членами общества, с одной стороны, 
молодыми и пожилыми поколениями, с другой.  

Исходя из этого суждения функций пенсионного обеспечения, государство должно вносить и 
принимать законодательные акты, справедливо регулирующие организационно - экономический 
механизм пенсионного обеспечения, реализовывать эффективную социальную политику в целях 
сохранения экономической стабильности страны. 

Рассматривая сущность пенсионного обеспечения, как экономической категории, можно ква-
лифицировать его как обособленную часть национального дохода, которая имеет свою специфику, 
обособленную необходимостью создания нормальных жизненных условий для нетрудоспособных 
членов общества. Субъектами экономических отношений в этом процессе являются: пенсионеры, 
работающие члены общества, предприятия, отчисляющие пенсионные взносы, а объектом отно-
шений между ними является часть созданного продукта, которая выделяется из общей структуры 
национального дохода и направляется на покрытие нужд нетрудоспособных. На эту часть нацио-
нального дохода, именуемого финансовым активом Пенсионного фонда, претендуют различные 
категории нетрудоспособных, которых по их трудовому вкладу можно разделить на следующие 
группы населения: отработавшие требуемый трудовой стаж и дожившие до пенсионного возраста. 
Это лица, которые работали на протяжении всей трудовой деятельности в материальной (или 
другой) сфере и могут продолжить свою деятельность по прежней специальности, одновременно 
получая и пенсионные выплаты; работники, потерявшие трудоспособность в процессе трудовой 
деятельности. Существуют виновники, из-за которых они стали инвалидами. Это предприятия и 
организации, которые за счет общества должны компенсировать определенную долю пенсии, чтобы 
инвалиды труда могли получать за счет этих средств лекарства, санаторное лечение, протези-
рование и другие привилегии; не работавшие по различным причинам (инвалиды с детства, дети, 
потерявшие кормильцев). Субъекты этой группы, как лица, не занимавшиеся трудовой деятель-
ностью, никакого отношения к пенсионному обеспечению не имеют. Размеры их пенсионных 
выплат определены на уровне минимальных пособий, которые регулярно меняются в зависимости 
от уровня изменений заработной платы и пенсии. И поэтому, эти лица должны быть материально 
поддержаны не по системе пенсионного обеспечения, которое формируется отчислениями пен-
сионных взносов работающих, а по системе социального обеспечения, источником которого 
являются средства государственного бюджета. Так будет справедливо разрешено противоречие 
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между потребностями субъектов, не имеющих отношения к трудовой пенсии, но получающих 
пенсию из пенсионных источников, и работниками, формирующими пенсионный фонд. 

Отмеченные выше группы населения объединяет то, что все они нуждаются в пенсионном 
обеспечении и являются субъектами этого вида экономических отношений. Различия между 
ними проявляются в следующем: представители каждой группы имеют разные доли в общем 
объеме пенсионного обеспечения, которое предопределяется долей их участия в создании нацио-
нального продукта. Это противоречие между различными субъектами разрешается путем диффе-
ренциации пенсионных выплат, распределение которых осуществляется при пенсионном обеспе-
чении. Причем каждая группа субъектов пенсионного обеспечения получает от общества то, что 
предопределяется в общем объеме средств.  

Следует отметить, что в условиях плановой и административной экономики такая организа-
ция материальной поддержки этих категорий населения имела прямой смысл, поскольку сама 
система пенсионного обеспечения полностью поддерживалась за счет дотаций государственного 
бюджета. Дифференциация нуждающихся лиц по видам материальной помощи, исходя из доли 
их трудового участия, считалась неэтичной. Однако развитие рыночных отношений требует более 
четкого порядка организации и осуществления мер по пенсионному и социальному обеспечению 
нуждающихся субъектов. Совокупность сложившихся экономических отношений обязывает по-
новому оценить социальное положение нуждающихся и поискать новые, более совершенные формы 
разрешения противоречий между этими категориями населения в зависимости от экономических 
возможностей государства. 

При исследовании пенсионного обеспечения необходимо рассмотреть также проблему его  
распределения, которое изучается по двум направлениям когда: пенсионное обеспечение осу-
ществляется на трудовой основе, то есть условия пенсий полностью являются производными от 
заработной платы будущего пенсионера; пенсионное обеспечение строится на потребностях 
нетрудоспособных лиц. В этом проявляется двойственность характера пенсионного обеспечения, 
которая состоит в том, что наряду со свойствами продукта, распределяемого в соответствии с коли-
чеством и качеством прошлого труда, оно обладает и свойствами продукта, распределенного в 
соответствии с потребностями трудоспособных лиц. Поэтому пенсионное обеспечение, базируясь 
на законе о труде, несет в себе характер распределения по затратам за прошлый труд. 

Предоставление пенсии по инвалидности носит характер страхования возможных потерь и 
должно исходить из того, сколько мог бы получать работник, если бы он не потерял трудоспо-
собность. И эту часть страховой возможности должно платить не общество, а конкретный винов-
ный (предприятие или лицо). А пенсии для лиц, не имеющих трудового стажа, являются той 
частью общественного продукта, который имеет характер обеспечения минимальных потреб-
ностей нетрудоспособных, и поэтому они должны расти по мере роста экономических возмож-
ностей государства. 

Таким образом, с учетом двойственного характера пенсионного обеспечения, можно сделать 
вывод об особенностях пенсий, которые существенно отличают их от других выплат социального 
характера: пенсии предусматриваются исключительно для нетрудоспособных лиц и устанавли-
ваются строго при наступлении условий, дающих право им получать пенсию; базируются на тру-
довом вкладе будущего пенсионера и строго регламентируются, исходя из объема и качества этого 
вклада; назначаются только в денежной форме, что свидетельствует о том, что пенсия - это часть 
отложенной заработной платы, выплачиваемая для индивидуальных целей конкретному пенсио-
неру; выплачивается пожизненно и носит постоянный характер. Она может пересматриваться 
только в тех случаях, когда появляется основание или дополнительные сведения об участии или 
неучастии в трудовой деятельности пенсионера. 

Итак, пенсионное обеспечение – как экономическая категория – это совокупность экономи-
ческих отношений, которые складываются по поводу производства и распределения в денежной 
форме части вновь созданного продукта, необходимого для удовлетворения потребностей 
нетрудоспособных категорий населения. 
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Համառոտագիր 

Հոդվածումդիտարկվել ենկենսաթոշակի, կենսաթոշակային ապահովման, ինչպես նաև կեսնաթոշա-
կային համակարգը սահմանող հասկացությունների տեսական ներկայացման հարցեր:  Ներկայացվել է, որ 
«կենսաթոշակային ապահովում» և «կենսաթոշակային համակարգ» հասկացությունները միևնույն իմաստը 
չեն արտահայտում:  Թվարկվել են այն գործառույթները, որոնք սպեցիֆիկ և հատուկ են կենսաթոշակային 
ապահովմանը: Հաշվի առնելով կենսաթոշակային ապահովման երկակի բնույթը, եզրակացություններ են 
արվել կենսաթոշակի առանձնահատկությունների վերաբերյալ, որոնք էապես տարբերվում են սոցիալա-
կան բնույթի այլ վճարներից: Վերլուծվել են կենսաթոշակայինապահովման առանձնահատկությունները 
Հայաստանի Հանրապետությունում և դիտարկվել են  վերջինիս զարգացման հեռանկարները շուկայական 
տնտեսության կատարելագործման պայմաններում: 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы теоретического представления о понятиях, определяющих сущность 
пенсии, пенсионного обеспечения, а также пенсионной системы. Представляется, что понятия пенсионное обес-
печение и пенсионная система не являются тождественными по смыслу. Перечислены специфические функции, 
присущие только пенсионному обеспечению. Исходя из двойственного характера пенсионного обеспечения, 
сделаны выводы об особенностях пенсии, которая существенно отличается от других выплат социального 
характера. Анализируются особенности пенсионного обеспечения в Республике Армения и рассматриваются 
перспективы его развития в условиях совершенствования рыночной экономики. 
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Abstract 

The article discusses the issues on how the economic theory presents those terms that determine and/or define the 
meaning of a pension, pension provision, and pension systems. The authors state that “pension provision” and “pension 
system” are not two terms with the same meaning. They mention various functions that are specific and unique to only 
pension provision. By taking into account the dual nature of pension provision, the authors conclude that the 
characteristics of pensions significantly differ from other type of social payments. The characteristics of pension 
provision in the Republic of Armenia are analyzed and development prospects are discussed along with growth of 
market-oriented economy. 
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ԱՆԱՀԻՏ ԳԱԳԻԿԻ ԴՐԱՄԲՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան  
տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ 

ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Հարկային օրենսդրությամբ կիրառվում են հարկ վճարողներին խրախուսելու միջոցներ` 
հարկային արտոնություններ: Մասնավորապես` հարկային օրենսդրությամբ կարող են սահ-
մանվել հարկային արտոնությունների հետևյալ տեսակները1`  

1. հարկվող օբյեկտի նվազեցում,  
2. հարկի դրույքաչափի նվազեցում,  
3. հարկի նվազեցում,  
4. հարկի հաշվարկման ժամկետի հետաձգում,  
5. հարկի վճարման ժամկետի հետաձգում,  
6. հարկային օրենսդրությունը և Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հարաբերու-

թյունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերը խախտելու համար հաշվարկված հար-
կային օրենսդրությամբ սահմանված տույժերից և տուգանքներից ազատում, նվազեցում, 
վճարման ժամկետների հետաձգում,  

7. բանկի կամ վարկային կազմակերպության կողմից հարկային պարտավորությունները չկա-
տարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար տուժանքների և այլ ֆինանսական պատ-
ժամիջոցների վճարման պարտավորության հետաձգում` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 
բանկի կամ վարկային կազմակերպության պարտատերերի պահանջների սառեցման 
(մորատորիումի) ժամանակահատվածում:  
Հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով հարկ վճարողներին փոխ-

հատուցվում է վճարված հարկի գումարը: Հարկային արտոնությունները սահմանվում են օրեն-
քով, եթե առանձին հարկատեսակների մասին օրենքներով այլ բան նախատեսված չէ: Գործող 
հարկային արտոնության դադարեցման կամ փոփոխման դեպքում սահմանվում է տվյալ ար-
տոնությունից օգտվող հարկ վճարողների նկատմամբ դրա կիրառման կարգը:  

Օրինակ, հարկային արտոնությունների մասով 2014-2015թթ. ընդունվել են «Սահմանամերձ 
գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» և 
«Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքները: Համաձայն 
վերջինիս սահմանամերձ համայնքի բնակչության ռեգիստրում հաշվառված և սահմանամերձ 
համայնքում մշտական բնակություն ունեցող անձանց սպառած բնական գազի, էլեկտրական 
էներգիայի, ոռոգման ջրի վարձավճարները մասամբ փոխհատուցվում են Հայաստանի Հանրա-
պետության պետական բյուջեի միջոցներից2: Բացի այդ նույն օրենքի հոդված 3-ի համաձայն, 
սահմանամերձ համայնքների վարչական տարածքում գտնվող, մարտական գործողությունների 
հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր 
ունեցող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների (ներառյալ` բնակավայրերում 
բնակշինարարության համար հատկացված, տնամերձ և այգեգործական, ամառանոցային, հո-
ղամասերը) համար վճարման ենթակա հողի հարկի և այդ հողերի վրա ունեցած անշարժ գույքի 
գույքահարկի տարեկան գումարը հարկ վճարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
անունից, նրանց փոխարեն համապատասխան համայնքի բյուջե վճարվում է ՀՀ տարեկան պե-

                                                            
1  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 12: Ընդունվել է 14.04.1997: ՀՀՊՏ 1997.05.20/11  

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1837#2  
2  «Սահմանամերձ համայքների սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 2: Կ-665-15.11.2014-ՏՏ-010/0 
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տական բյուջեով այդ նպատակի համար նախատեսված գումարներից, ՀՀ կառավարության կողմից 
սահմանված կարգով1: 

«Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի ստեղծման 
նախադրյալը սահմանամերձ գյուղերում տնտեսական գործունեության խթանումն ու նոր աշ-
խատատեղերի ստեղծումն է՝ այդ բնակավայրերում գործազրկության խնդիրները լուծելու համար:  

«Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը՝ հարկերից 
ազատելու մասին» ՀՀ օրենքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած 
ցանկում ներառված սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկե-
րից ազատելու արտոնությունների կիրառությունը նշանակում է, որ` այդ համայնքների վարչա-
կան սահմաններում գտնվող առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերում վաճա-
ռատեղերի միջոցով բնակչությանը մանրածախ վաճառքի (առք ու վաճառքի) իրականացման 
գործունեությունից եկամուտներն ազատվում են շրջանառության հարկից, իսկ այդ գործունեու-
թյունն իրականացնող և շրջանառության հարկ վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերն 
ազատվում են ձեռնարկատիրական գործունեության համար օրենքով նախատեսված եկամտային 
հարկից, ինչպես նաև տնտեսական գործունեության շրջանակներում արտադրության (բացա-
ռությամբ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների արտադրության) կազմակերպ-
ման արդյունքում ստացված արտադրանքի` իրացումից եկամուտներն ազատվում են շրջանա-
ռության հարկից, օտարման գործարքներն ազատվում են ավելացված արժեքի հարկից, եթե 
ցանկում ներառված սահմանամերձ համայնքներում գործունեություն իրականացնող կազմա-
կերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով 
իրենց գրանցման վայրի հարկային մարմին չեն ներկայացրել սույն ենթակետով նախատեսված 
արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարություն, իրացումից ստացման ենթակա 
եկամուտներն ազատվում են շահութահարկից կամ եկամտային հարկից: 

Մեկ այլ հարկային արտոնություն կիրառվում է ՓՄՁ-ների ոլորտում: Այսպես, ՓՄՁ-ներին 
խրախուսելու նպատակով հանրապետությունում կիրառվում են բազմաթիվ գործիքներ, այդ 
թվում՝ հարկային արտոնություններ: Դրանց նպատակը գործարար միջավայրի բարելավումն է՝ 
հատկապես ՓՄՁ-ների համար: Պետք է հաշվի առնել, որ գրեթե բոլոր երկրներում, այդ թվում նաև՝ 
ՀՀ-ում հարկային եկամուտներն ապահովում են պետական բյուջե հիմնականում ՓՄՁ-ները: 
Հարկային բեռի թեթևացումն, ինչ խոսք գործարարության զարգացման երաշխիքներից է, ինչը 
կարող է նպաստել բիզնեսի կայացմանն, այդ թվում նաև` նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը2: 

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 
գործունեությունը, բացառությամբ թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման գործու-
նեության, ազատվում է արտոնագրային վճարից, իսկ այդ գործունեությունն իրականացնող ան-
հատ ձեռնարկատերերն ազատվում են ձեռնարկատիրական գործունեության համար օրենքով 
նախատեսված եկամտային հարկից. կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերն 
ազատվում են ցանկում ներառված սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեու-
թյան մասով Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում, որպես 
հարկային գործակալ, հարկը հաշվարկելու, պահելու և պետական բյուջե փոխանցելու պարտա-
վորությունից, բացառությամբ հարկային գործակալի կողմից վճարվող` աշխատանքի վարձատ-
րությանն ուղղվող միջոցներից և դրանց հավասարեցված եկամուտներից օրենքով սահմանված 
ընդհանուր կարգով հաշվարկվող եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի3: 

ՓՄՁ-ների հարկային դաշտում հարկային բարեփոխումներ են տեղի ունեցել ընտանեկան 
բիզնես ունեցող ձեռնարկատիրություններում: Արտադրությամբ և ծառայությունների մատուց-
մամբ զբաղվող ՓՄՁ-ների և ընտանեկան ձեռներեցների համար գործում են հարկման առավել 
բարենպաստ պայմաններ:  

                                                            
1  «Սահմանամերձ համայքների սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3: Կ-665-15.11.2014-ՏՏ-010/0 
2  http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=6673&Reading=0# 
3  «Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենք: ՀՀՊՏ 

2014.12.17/69(1082) 
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«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ են կատարվել, որոնք վե-
րաբերում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկմանը1: Համաձայն վերջինիս, ընտանե-
կան ձեռներեցները ազատվում են գրեթե բոլոր պետական հարկերից: Նույն օրենքի հոդված 13-ի 
10-րդ կետի համաձայն ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը շահույթ ստանալու նպատակով 
ընտանիքի մեկից ավելի անդամների կողմից համատեղ իրականացվող գործունեությունն է, որի 
սուբյեկտներ կարող են համարվել, ինչպես անհատ ձեռնարկատերերը, այնպես էլ՝ առևտրային 
կազմակերպությունները: Սակայն երկուսի դեպքում էլ գործունեությունը պետք է իրականացվի 
բացառապես ընտանիքի անդամների անմիջական մասնակցությամբ: Իսկ առևտրային կազ-
մակերպության դեպքում կանոնադրական կապիտալը ամբողջությամբ պետք է պատկանի 
ընտանիքի մեկ կամ մի քանի անդամների, եթե կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրա-
կանացնում է բացառապես կազմակերպության բաժնետերերի ընտանիքի անդամների միջոցով: 

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներն այն անձինք են, որոնց կողմից նախորդ 
օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված 
ապրանքների և մատուցված ծառայությունների իրացումից հասույթը՝ առանց ԱԱՀ-ի չի գերա-
զանցի 18.0 մլն դրամը: Այսինքն` Հայաստանում ներդրվում է «ընտանեկան բիզնես կարգավի-
ճակը», և տարեկան մինչև 18 մլն դրամ շրջանառություն ունեցողները ազատվելու են հարկերից: 

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն դիտարկվի ակցիզային հարկով հարկ-
ման ենթակա ապրանքներ արտադրող և ներմուծող ձեռնարկատիրությունները, առևտրային 
կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը, եթե առևտրային կազմակերպությանը 
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը պատկանում է այլ ռեզիդենտ համարվող առևտրային 
կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի 20 տոկոս և ավելի բաժնեմասը: 

Քանի որ շրջանառության հարկատեսակի դեպքում շրջանառության հարկ վճարողների 
կողմից կատարվող ձեռքբերումները չփաստաթղթավորելու գործընթացը նպաստում է ստվե-
րային շրջանառությունների ավելացմանը, ուստի հարկային ոլորտը կարգավորող մարմինների 
տեսակետից, դա էլ սահմանափակում է շրջանառության հարկ վճարողներին ապրանքներ մա-
տակարարող խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների լիարժեք հարկման հնարավորությունները: 
Իսկ դա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է խստացնել փաստաթղթերով հիմնավորելու պարտադիր 
պահանջը խախտելու դեպքերում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները՝ նպաստելով 
ՀՀ տնտեսությունում կատարվող գործարքների փաստաթղթավորմանը ու տնտեսվարող սուբ-
յեկտների լիարժեք հարկմանը:  

2015թ.-ից հարկային արտոնություններ են սահմանվել նաև ՀՀ արտահանող գործարարների 
համար, մասնավորապես, հաշվի առնելով ԵԱՏՄ երկրների հետ անդամակցության խնդիրը: 
Այսպես, ՀՀ արտահանողներին հնարավորություններ են տրվում ստանալ մեծ եկամտաբերություն 
ապրանքների արտահանման դեպքում դեպի ԵԱՏՄ երկրներ՝ վճարելով ավելի քիչ շահութա-
հարկ: Քանի որ ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել «Շահութահարկի մասին» օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու նախագծին2, վերջինիս ընդունման դեպքում հար-
կային լրացուցիչ խթաններ կտրամադրվեն ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած 
արտահանման ծրագրով ՀՀ տարածքից արտահանում իրականացնող ռեզիդենտ հարկ վճարող-
ներին՝ 

x Հարկ վճարողների խմբում չկան մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահան-
ման և (կամ) վերամշակման, թանկարժեք քարերի մշակման և (կամ) իրացման, ոսկերչական 
իրերի արտադրության և (կամ) իրացման, թանկարժեք մետաղների արտադրության և (կամ) 
իրացման, ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների արտադրության և (կամ) 
իրացման ոլորտներից որևէ մեկում գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողներ: 

x Հարկ վճարողների խմբի կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում ՀՀ տարածքից «Արտա-

                                                            
1  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին: Գլուխ 2: ՀՀՊՏ 2014.07.30/41(1054) 

Հոդ. 660: ՀՕ-134-Ն 
2  «Շահութահարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու նախագիծ: 

http://www.mineconomy.am/uploades/glxavor_1_Razmavarutyun_ardyunaberutyun.pdf և 
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=6428&Reading=0 

http://www.mineconomy.am/uploades/glxavor_1_Razmavarutyun_ardyunaberutyun.pdf
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հանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված և (կամ) Եվրասիական Տնտեսական Միու-
թյան անդամ պետություններ տեղափոխված՝ ՀՀ-ում արտադրված ապրանքների մաքսային 
արժեքի, ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին ՀՀ տարածքից դուրս մատուցված ծառայու-
թյունների և (կամ) ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար ՀՀ տարածքից դուրս կա-
տարված աշխատանքների արժեքի հանրագումարը կազմում է առնվազն 40 մլրդ. դրամ: Ընդ 
որում` արտահանման ծրագրի իրականացման տվյալ հաշվետու տարվա ընթացքում հարկ վճա-
րողների խումբն ապահովում է ՀՀ տարածքից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ար-
տահանված և (կամ) ԵԱՏՄ անդամ պետություններ տեղափոխված՝ ՀՀ-ում արտադրված ապ-
րանքների մաքսային արժեքի՝ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանվող նվազագույն մեծու-
թյունը: 

x Հաշվետու տարվա ընթացքում հարկ վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողների՝ 
ՀՀ ռեզիդենտ բանկերում բացված բանկային հաշիվներին արտահանման ծրագրին վերաբերող 
գործունեությունից հանրագումարային հաշվարկով մուտքագրվել է առնվազն 40 մլրդ դրամին 
համարժեք արտարժույթ: 

x Հարկ վճարողների խմբի մեջ մտնող հարկ վճարողները հաշվետու տարվա ընթացքում 
չունեն ՀՀ տարածքում ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների կատարումից կամ 
ծառայությունների մատուցումից ստացման ենթակա եկամուտներ: 

x Նշված բոլոր պայմանները միաժամանակ բավարարող հարկ վճարողների խմբի մեջ 
մտնող հարկ վճարողի շահութահարկի գումարը հարկվող շահույթի նկատմամբ հաշվարկվում է. 

x 5% դրույքաչափով, եթե հարկ վճարողների խմբի կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում 
ՀՀ տարածքից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված և ԵԱՏՄ անդամ 
պետություններ տեղափոխված՝ ՀՀ-ում արտադրված ապրանքների մաքսային արժեքի, ոչ ռեզի-
դենտ կազմակերպություններին ՀՀ տարածքից դուրս մատուցված ծառայությունների և (կամ) ոչ 
ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար ՀՀ տարածքից դուրս կատարված աշխատանքների 
արժեքի հանրագումարը կազմում է առնվազն 40 մլրդ դրամ, 

x 2% դրույքաչափով, եթե հարկ վճարողների խմբի կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում 
ՀՀ տարածքից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված և (կամ) ԵԱՏՄ անդամ 
պետություններ տեղափոխված՝ ՀՀ-ում արտադրված ապրանքների մաքսային արժեքի, ոչ ռեզի-
դենտ կազմակերպություններին ՀՀ տարածքից դուրս մատուցված ծառայությունների և (կամ) ոչ 
ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար ՀՀ տարածքից դուրս կատարված աշխատանքների 
արժեքի հանրագումարը կազմում է առնվազն 50 մլրդ դրամ: 

Նախատեսված՝ արտահանման ծրագրերի հավանության արժանացման կարգը սահմանում 
է ՀՀ կառավարությունը: 

Այսինքն՝ այս նախաձեռնության արդյունքում շահութահարկի 20 տոկոս դրույքաչափը նվա-
զեցվում է 10 անգամ, որի նպատակը տնտեսական աճի տեմպերի ավելացումն ու ներդրումների 
աճն է, ինչպես նաև ներդրումների աճը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումն ու պետբյուջե 
լրացուցիչ եկամուտների ապահովումը:  

Ապրանք արտահանող տնտեսվարողների շահութահարկը առաջարկվում է նվազեցնել 10 
անգամ՝ ներկայիս 20 տոկոսի փոխարեն՝ սահմանելով 2 տոկոս: Այս արտոնությունից, սակայն 
կարող են օգտվել միայն արտահանմամբ զբաղվող և տարեկան 40 մլրդ. դրամի արտահանում 
ունեցող տնտեսվարողներն ու արտահանող ընկերությունները: 

Ստացվում է, որ ՀՀ-ում տարեկան 40 մլրդ դրամի արտահանում ունեցող տնտեսվարողները 
վճարում են շահութահարկի 2 տոկոս դրույքաչափ, իսկ մնացածը հարկվում են սովորական 
ռեժիմով: Հարց է առաջանում, թե ՀՀ տնտեսության որ ոլորտները կարող են ապահովել գերշա-
հույթներ: 

Կարծես, խնդիրը հանգուցալուծվում է հանքարդյունաբերության ոլորտով: Սակայն սույն 
օրենքի նախագծում նշվում է, որ հարկային աննախադեպ արտոնությունից չեն կարողանա 
օգտվել հանքարդյունաբերության և լեռնահանքային արդյունաբերության ձեռնարկությունները: 
Պետք է նշել, որ 40-50 մլրդ դրամի արտահանում ունեցող տնտեսվարողներ ներկայումս գոյու-
թյուն չունեն, իսկ նման ծավալի միակ արտահանողը պղնձամոլիբդենային ոլորտի ընկերու-
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թյուններն են, որոնք արտահանում են պղնձի խտանյութ: Սակայն տեսականորեն հետագայում 
և նաև գործնականում մի քանի ընկերությունների միավորման արդյունքում արտոնյալ հարկով 
հարկվող արտահանողներ կառաջանան, իսկ դա նշանակում է, որ օրենքում նույնպես սահման-
վել են սահմանափակումներ՝ կանխելու համար նման չարաշահումները: Իսկ դա նշանակում է, 
որ անհրաժեշտ է նաև բարեփոխումներ իրականացնել նաև «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի այն 
հոդվածներում1, որոնք վերաբերում են հարկային մարմնի կողմից անուղղակի եղանակով հար-
կերի հաշվարկման հիմքերին և մեթոդներին, հարկվող օբյեկտների գնահատման և հարկային 
պարտավորությունների հաշվարկման մեխանիզմներին: 

Օրինակ, գծապատկեր 1-ի տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ 2000-2014թթ. ՀՀ արտա-
հանման ծավալների միջին աճը կազմել է 859.02 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ հավելաճի տեմպը՝ 115.6%: 
Եվ, եթե միայն դիտարկենք 2014թ. արտահանումը, որը կազմել է 1547.3 մլն ԱՄՆ դոլար, ապա 
գիտական ապստրակցիայի մեթոդով կարելի է ասել, որ 1000 խոշոր արտահանողների համար 
վերջինս կազմել է 1.55 մլն ԱՄՆ դոլար, որը չի բավարարում շահութահարկի արտոնությունից 
օգտվելու պահանջը:  

Գծապատկեր 1 
ՀՀ արտահանման դինամիկան 2000-2014թթ.2 

 
 
Գործարար միջավայրի գործոնային վերլուծության ժամանակ անհրաժեշտ է հիմնավորել 

արտահանման ապրանքային բևեռացման մակարդակի ազդեցությունը և դրա հետ կապված 
գործոնների ազդեցությունը գործարար ակտիվության բարձրացման, տնտեսության զարգացման 
և գործարար միջավայրի բարելավման համար: Քանի որ արտահանման ապրանքային բևե-
ռացման մակարդակը հանդիսանում է նաև կարևոր մակրոտնտեսական գործոն, պետք է նշել, 
որ այն բավականին բարձր է մնացած հետխորհրդային երկրների համեմատ, բացառությամբ 
Ադրբեջանի, Ռուսաստանի Դաշնության (արտահանման կառուցվածքում հիմնականում գե-
րակշռում է վառելիքի արտահանումը) և որոշ չափով Ուկրաինայի (գերակշռում է քարածուխը և 
երկաթը): 

                                                            
1  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք գլուխներ 3-4: ՀՀՊՏ 1997.05.20/11: ՀՕ-107: 
2  http://armstat.am/am/?nid=126&id=10003 
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ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

ԱՆԱՀԻՏ ԳԱԳԻԿԻ ԴՐԱՄԲՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսաիգտության ինստիտուտի հայցորդ 

Համառոտագիր 

Հարկային բարեփոխումների հաջողության համար անհրաժեշտ է մշակել հարկային գործիքների և 
հարկային լծակների օպտիմալ հարաբերակցություն, որոնք կապահովեն հարկային եկամուտների հավա-

քագրություն ու գործարար միջավայրի զարգացումը: Առաջին հայացքից, այդ խնդիրը լուծվում է հարկա-

յին չեզոքության և հարկերի հավաքագրման դիվերսիֆիկացաման տեսանկյունից,, իսկ այդ գործում ակտիվ 
դերակատարում են ունենում հարկային արտոնությունները: Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է հիմնավորել 
հարկային արտոնությունների դերն ու նշանակությունը, իսկ դրանց վերանայման հրատապությունը կարող 
է բերել հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը և տնտեսության զարգացմանը: 

 

Բանալի բառեր. հարկային օրենսդրություն, հարկ վճարողներ, հարկային արտոնություններ, հարկվող օբյեկտ, հարկի 
դրույքաչափ, արտարժույթ, շահութահարկ:   

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА ЭКСПОРТ РА 

АНАИТ ГАГИКОВНА ДРАМБЯН  
соискатель Института экономики им. М.Котаняна НАН РА  

Аннотация 

Для успешного проведения налоговых реформ необходимо разработать оптимальное соотношение нало-
говых инструментов и налоговых рычагов, обеспечивающих сбор налоговых доходов и развитие бизнес-среды. 
В частности, эта проблема решается с точки зрения достижения налоговой нейтральности и диверсификации 
сбора налогов, а в этом деле активная роль принадлежит налоговым льготам. Поэтому необходимо обосновать 
роль и значение налоговых льгот, а своевременность их пересмотра может привести к повышению эффек-
тивности налоговой системы и развитию экономики. 

 
Ключевые слова: налоговое законодательство, налогоплательщик, налоговые льготы, объекты налогообложения, 

налоговая ставка, иностранная валюта, налог на прибыль. 

ON TAX INCENTIVES AFFECTING THE EXPORTS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

ANAHIT GAGIK DRAMBYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

To ensure the success of tax reforms, it is required to design the optimal structure of tax and fiscal tools and 
instruments that will result in the collection of taxes and promote the development business climate.  From a separate 
point of view, this issue is addressed with regard to tax neutrality and diversification of tax collection, and for this 
purpose tax incentives play a crucial role. Therefore, it is required to justify the role of tax incentives and meaning, and 
the urgent need for revising them could increase the effectiveness of the tax system and ensure the development of the 
economy. 

 
Keywords: Tax legislation, taxpayers, tax incentives, object of taxation, tax rate, foreign exchange, corporate tax. 
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ԱՐԱՐԱՏ ԵՂԻՇԵԻ ԶԱՔԱՐՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի վարիչ 
 

ԿԱՐԱՊԵՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի ասիստենտ 

ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Ցանկացած երկիր ժամանակ առ ժամանակ պարտավոր է վերանայել իր տնտեսական 

քաղաքականությունը, ոչ միայն ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի և տնտեսական համա-

կարգի փոփոխման պայմանների թելադրանքով կամ, նույնիսկ պարտադրանքով, այլ նաև 

պայմանավորված նման ֆորսմաժորային իրավիճակների բացակայությամբ: Քննարկվող հիմ-

նախնդրի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ ցանկացած երկրի կողմից իրականացվող 

արտադրական գործընթացներն ու ծառայությունները պետք է նպատակաուղղված լինեն առա-

ջին հերթին սեփական երկրի, այն է՝ ազգային շուկայի կարիքների առավելագույն բավարար-

մանը: Վերջինս կարող է ապահովվել արդյունաբերության կառուցվածքային համակարգի (ԱԿՀ) 

և ազգային շուկայի (ԱՇ) պահանջմունքների ու պահանջարկի հավասարակշռման միջոցով: 

Այնուամենայնիվ, հարկ ենք համարում նաև ընդգծել, որ հավասարակշռումը մենք չենք բացար-

ձակացնում կամ գերագնահատում, քանի որ այն իդեալական հավասարակշռված կարող է լինել 
միայն ու միայն տեսականորեն, իսկ գործնականում այդ հավասարակշռությունը կարող է 

մոտենալ հնարավորինս տեսականին: Այստեղ կարևոր է այն, որ հավասարակշռումը բացում է 

նաև սկզբունքորեն նոր հնարավորություններ բոլոր տեսակի ռեսուրսների ռացիոնալ օգտա-

գործման և արդյունաբերական արտադրանքի նկատմամբ ներքին շուկայի պահանջարկի 

բավարարման համար, իսկ լայն իմաստով սա ենթադրում է առաջատար տեխնիկայի, նոր տեխ-

նոլոգիաների ու նյութերի և արտադրության կազմակերպման նոր ձևերի, գիտատեխնիկական 

առաջընթացի էական արագացում, ինչպես նաև բնական, աշխատանքային և ֆինանսական 

ռեսուրսների նպատակային օգտագործում: Նշված հավասարակշռումը կարող է և պետք է 

ընդգրկի նաև հիմնարար ու կիրառական գիտական մշակումները, պատենտները, լիցենզիա-

ները, նորամուծությունները, ազգային մշակութային և հոգևոր ժառանգությունը, ինչպես նաև 

դրանց հետ առնչվող ամբողջական տեղեկատվությունը: Սակայն ուսումնասիրությունները 

վկայում են այն մասին, որ ինչպես Խորհրդային Միության փլուզման առաջին տարիներին, այն-

պես էլ այժմ շուկայական տնտեսության պայմաններում դեռևս ՀՀ արդյունաբերության կառուց-

վածքային վերափոխումները տեղի են ունենում տարերայնորեն, որոնք և հրատապ են 

դարձնում տնտեսության զարգացման այնպիսի կարգավորիչ մեխանիզմների ստեղծելը, որոնք 

թույլ կտան կանխել գոյություն ունեցող անհամաչափությունների ու անհամամասնությունների 

խորացումը: Հետևաբար, հարկ է ընդգծել, որ դա հնարավոր է միայն ակտիվ արդյունաբերական 

քաղաքականության մշակման և իրականացման միջոցով: Արդյունաբերության կառուցվածքային 

համակարգի և ազգային շուկայի հավասարակշռումը էապես կարող է նպաստել տնտեսության 

զարգացման համալիր ծրագրավորմանը և կառավարման գործընթացում դառնալ տնտեսության 

դիվերսիֆիկացված ու հեռանկարային զարգացման կանխատեսումների հիմնական միջոցը: 

Ելնելով այս հիմնադրույթից անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ երկրի տնտեսական աճի 

ապահովման համար կարևորագույն նախադրյալ ու խթանիչ գործոն է հանդիսանում արդյու-

նաբերության կառուցվածքային համակարգի և ազգային շուկայի սիստեմատիկ հավասա-

րակշռվածությունը, որը պահանջում է մի կողմից՝ հավասարակշռման գնահատում տնտեսու-
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թյան բոլոր մակարդակներով, մյուս կողմից՝ դրա ներդրման սկզբունքների և մոտեցումների 

մշակում: Տեղին է նշել, որ հավասարակշռումը ոչ միայն ապահովում է առաջարկի և պահան-

ջարկի տնտեսական փոխհարաբերությունները, այլև բնութագրվում է որպես այդ հարաբե-

րությունների, ինչպես նաև արտադրական ներուժի ու ռեսուրսների օգտագործման շուկայական 

կառուցվածքի և մրցակցության կարգավորման մեխանիզմ: Վերջինս առաջին հերթին արտա-

հայտում է տնտեսական գործընթացների արժեքային և բնաիրային զարգացման փոփոխության 

կողմերը, ինչպես նաև տեխնիկական ու տնտեսական զարգացման հիմնական ցուցանիշների 

մակարդակը, որն էապես կարող է նպաստել դրանց նպատակաուղղված և համաձայնեցված 

բարձրացմանը, բացահայտել տնտեսական ու շուկայական ցուցանիշների փոփոխության 

ազդեցությունը հասարակական ամբողջական արդյունքի աճի և նրա կառուցվածքի վրա: 

Որպես մակրոտնտեսական հարաբերությունների արտահայտման կատեգորիա, հավասա-

րակշռումը միաժամանակ թույլ է տալիս բացահայտել այն էական անհամամասնությունները, 

որոնք առաջանում են տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, ինչպես նաև ազգային ամբող-

ջական արդյունքի ծավալի, կառուցվածքի և դրա շուկայական պահանջարկի միջև: 

Հավասարակշռման այդ երկու բաղադրիչների միջև գոյություն ունի հակադարձ ֆունկցիո-

նալ կախվածություն, ընդ որում արտադրանքի շուկայական պահանջմունքները որպես կանոն 

պայմանավորում են արդյունաբերության և ներմուծվող արտադրանքի ծավալն ու դրանց 

հետագա աճի տեմպերը: Սակայն դա չի նշանակում, որ հավասարակշռման համակարգում 

առաջնայնությունը բոլոր դեպքերում պետք է տալ արտադրանքի շուկայական պահանջմունք-

ների խնդիրների լուծմանը: Ճիշտ է, արտադրության աճը և կառուցվածքը հիմնականում 

պայմանավորվում են շուկայական պահանջմունքներով, սակայն արդյունաբերության գիտա-

տեխնիկական նվաճումների արդյունքները ևս հանդիսանում են շուկայական նոր պահանջ-

մունքների առաջացման հիմքը: 

Հետևաբար, հաշվեկշռումը տնտեսության զարգացման և շուկայական պահանջմունքների 

համապատասխանեցման մի մակարդակից մյուսին անցման տնտեսական գործընթաց է, որի 

հիմնական նախադրյալն ու նախապայմանը ոչ միայն արտադրանքի ծավալն է, այլև գիտա-

տեխնիկական արտադրանքի յուրացումն ու թողարկումը: Այս դեպքում հավասարակշռման 

մակարդակի գնահատման չափանիշն արտադրանքի շուկայական պահանջարկի բավարար-

ման աստիճանն է, որը կախված է հավասարակշռման համակարգի կազմավորման և մասնա-

վոր բնութագրիչների ֆունկցիոնալ ու համալիր գործունեության առանձնահատկություններից: 

Այդ նպատակով մեր կողմից հավասարակշռման բնութագրիչները բաժանվել են երկու 

խմբի, ըստ շուկայական և արտադրական հատկանիշների: 

1. Հավասարակշռման շուկայական բաղադրիչներին վերաբերում են արտադրանքի. 

x որակը և տեխնիկական մակարդակը, 

x օգտակարությունը (նաև սահմանային) և փոխադարձ փոխարինման հնարավորությունները, 

x հիմնական տեխնիկական պարամետրերի համապատասխանությունը միջազգային լավա-

գույն նմուշների մակարդակին, 

x կյանքի ցիկլի (կենսացիկլի) տևողությունը՝ ըստ շահագործման ծախսերի, գնի և ստացված 

արդյունքի համեմատության գնահատման, 

x արդիականացման սահմանային ծախսերն ու եկամուտները, 

x շահագործման ռեսուրսատարության առավելագույն և նվազագույն ծախսերի չափը, 

x մրցունակության դիմակայման գլխավոր տնտեսական պարամետրերի պահպանման հնա-

րավորությունները: 

2. Հավասարակշռման արտադրական բնութագրիչներին վերաբերում են. 
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x արտադրության տեխնիկատեխնոլոգիական առաջադիմության և շահագործման տեխնի-

կական ճշգրտության աստիճանը, 

x նյութական ռեսուրսների և ներդրումների ապահովման կայունությունը, 

x արտադրության կազմակերպման նոր և ժամանակակից ձևերի, կոոպերացիաների առանձ-

նահատկությունն ու համատեղ արտադրությունները, 

x արտադրության տեխնիկական վերակառուցումն ու վերազինման սահմանային ծախսերը և 

եկամուտները: 

Նշված երկու խումբ բաղադրիչների փոխհամաձայնեցված կառավարման միջոցով կարող 

ենք միմյանց հետ չափակցել հավասարակշռման անհրաժեշտ համամասնությունները, մշակել 
դրա մի մակարդակից մյուսին անցնելու նորմերը, որոնք անհրաժեշտ են նաև նախատեսված 

համամասնությունների հիմնավորման և տնտեսական հետևանքների կայունացման համար: 

Այդ նորմերը պետք է լինեն ըստ արդյունաբերական ներուժի հնարավոր կառուցվածքի օգ-

տագործման, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման, աշխատողների որակավորման բարձ-

րացման և մասնագիտական կառուցվածքի կատարելագործման: Դրա համար անհրաժեշտ են 

նաև տվյալ հավասարակշռման ռեսուրսաապահովման գիտականորեն հիմնավորված նորմա-

տիվներ, որոնք թույլ կտան տնտեսական շրջապտույտից ազատել ավելորդ արտադրառեսուրս-

ները: 

Այդպիսի նորմերի հաստատումը վերաբերում է արտադրության և աշխատանքի տեխնիկա-

կան հագեցվածության, սարքավորումների ու արտադրանքի տեխնիկական մակարդակի, սար-

քավորումների տարբեր միավորների և հոսքային գծերի արտադրողականության ու արտադրու-

թյան տեխնոլոգիական վերափոխումների գնահատմանը: Հավասարակշռման նորմատիվային 

բազայի ստեղծման ժամանակ պետք է նկատի ունենալ բացահայտ փոխկապակցությունը՝ սար-

քավորումների, տեխնիկական մակարդակի և արտադրանքի միջև: Արդյունաբերության կա-

ռուցվածքային համակարգի և ազգային շուկայի բաղադրամասերի մակարդակը համալիր և 

նորմավորված փոփոխելու դեպքում էապես բարձրանում է ներուժի օգտագործման արդյունա-

վետությունը, արտադրության մրցունակությունը, զգալիորեն կրճատվում է արտադրամիջոց-

ների պահանջարկը` արտադրանքի ծավալի պահանջվող աճին հասնելու համար: Մինչդեռ, 

առանձին բաղադրամասերի աճը ոչ միշտ և ոչ բոլոր պայմաններում կարող է բերել արտադրանքի 

թողարկման աճի տեմպերի արագացմանը:  

Այդ կապակցությամբ հավասարակշռման որոշ մեթոդներ պետք է կառուցվեն այնպես, 

որպեսզի հաշվի առնվի. 

x արտադրության կոնկրետ պայմաններում նրա մակարդակի ձևավորման և պլանավորման 

առանձնահատկությունները,  

x հավասարակշռման ազդեցությունն արտադրանքի աճի բարձրացման վրա՝ նկատի ունե-

նալով ապրանքի տեխնիկատնտեսական պարամետրերը և սպառողական հատկություն-

ները,  

x տեխնիկայի վերարտադրության հնարավորությունը, որը հանդիսանում է նոր արտադրանքի 

ստեղծման հիմնական նախադրյալը 

x նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, արտադրական միջոցների նոր 

կառուցվածքի ստեղծումը և դրանց տեխնիկատնտեսական բնութագրերի բարելավումը: 

Որպես հիմնական տնտեսական գործընթացների համալիր հասկացություն ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի 

հավասարակշիռն արտահայտում է ոլորտի կազմակերպատնտեսական և շուկայական 

զարգացման տարբեր միտումները: Որքանով որ այդ հայեցակարգերը դրսևորվում են տարբեր 

տեխնիկատնտեսական և շուկայական ցուցանիշներով, որոնք օգտագործվում են ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի 

հավասարակշռման ու գնահատման համակարգի մեջ, այնքանով էլ նման հավասարակշիռը 
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որպես համալիր տնտեսական կատեգորիա ենթադրում է հետևյալ գործընթացները՝ բազմա-

ճյուղային արտադրության գործունեության գնահատման, հումքի և նյութերի մշակման ցիկլերի 

տևողության որոշման, արտադրական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձ-

րացման, արտադրության վերամասնագիտացման, արտադրության տեխնիկատնտեսական ցու-

ցանիշների գնահատման, անհրաժեշտ արտադրական ռեսուրսների ծավալի որոշման, արտա-

դրանքի իրացման և մրցունակության գնահատման: Սա նշանակում է, որ ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի հավա-

սարակշռումը կարելի է դիտարկել որպես այդ գործընթացների ընդհանրացում: Այսպիսով, հիմք 

ընդունելով վերոնշալները, հարկ ենք համարում նշել, որ ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի հավասարակշռման 

գնահատման մեթոդական ու մեթոդոլոգիական սկզբունքները հանդիսանում են երկու ելակե-

տային՝ «տեխնիկատնտեսական մակարդակ և արտադրական ապարատի կառուցվածք» և 

«արտադրության մրցունակություն» հասկացությունների բնորոշման հիմքերը: Առաջին հասկա-

ցությունը վերաբերում է ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի հավասարակշռման ավելի լայն իմաստին և տարածվում 

է արտադրության տեխնիկայի ու տեխնոլոգիայի վրա, իսկ երկրորդն իրենից՝ ներկայացնում է 

ընդհանրացված հասկացություն և տարածվում է արտադրության կառուցվածքի ու արտադրվող 

արտադրանքի շուկայական իրացման վրա: 

ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի մակարդակի որոշման ժամանակ պետք է ելնել նաև արտադրության 

կոնկրետ պայմաններից, շուկայի կազմակերպման միջոցներից և տնտեսական ներուժի մրցակ-

ցության հնարավորությունից: 

Հավասարակշռման գնահատման ժամանակ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև ելակե-

տային տեղեկատվության տվյալները՝ ոլորտի արտադրական ծրագիրը, հիմնական արտադրա-

տեսակների թողարկման ծավալը, արտադրական ցիկլի տևողությունը և արտադրական հզո-

րությունների օգտագործման աստիճանը, ինչպես նաև արտադրանքի ռեսուրսատարությունը: 

Ընդ որում, ծավալային ցուցանիշները պետք է որոշվեն ըստ արտադրության կոնկրետ 

պայմանների և արտադրանքի իրացման ուղղության: Այստեղից պետք է ենթադրել, որ ԱԿՀ-ի և 

ԱՇ-ի հավասարակշռման բաղադրիչների ու նրանց ներքին կապերի ուսումնասիրման անհրա-

ժեշտություն է առաջանում ըստ որի հնարավորություն է ընձեռվում` պարզաբանելու և ճանաչելու 
այն տեխնիկատնտեսական ու շուկայական հարաբերությունները, որոնք կարևոր են նրանց 

ձևավորման և հավասարակշռման ժամանակ:  

Դրա հետ կապված, բնականաբար, առաջանում են նաև տեսական և գործնական բնույթի 

հիմնախնդիրներ, որոնք ամբողջությամբ վերաբերում են ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի հավասարակշռման 

քանակական ու որակական բնութագրերին, դրա առանձին բաղադրիչների միջև փոխադարձ 

կապերի բնույթի պարզաբանմանը, որը պետք է դիտարկել որպես այդ կատեգորիայի հետա-

զոտման հիմնական խնդիրներից մեկը: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ ԱԿՀ-ի և ԱՇ-

ի միջև հավասարակշռման ձևավորման ճշգրտումը առավելապես անհրաժեշտ է դառնում 

մրցակցության բարձր մակարդակի պայմաններում և արդյունաբերության կառավարման 

համալիր մոտեցումների գնահատման դեպքում: ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի հավասարակշռման համա-

կարգում նշված հասկացությունների օգտագործումը հանդիսանում է հավասարակշռման տե-

սական և գործնական կարևորագույն հիմնախնդիրը: Դա ենթադրում է ոչ թե արդյունաբե-

րության արտադրանքի ծավալի և դրա շուկայական պահանջարկի բացարձակ հավասարեցում, 

այլ հանրապետության պահանջմունքների, ներմուծման և արտահանման ապահովում1: 

Միաժամանակ վերջնական արդյունքում, հիմնախնդիրների համալիր և ծրագրային լուծումը 

կնպաստի ինչպես արդյունաբերության կառուցվածքային քաղաքականության իրականացմանը, 

                                                            
1  Ա.Ե. Զաքարյան, ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային համակարգի և ազգային շուկայի հավասարակշռման 

հիմնախնդիրները, Երևան, 1996, էջ 23: 
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այնպես էլ նրա շուկայական տնտեսության փոխադարձ կապի կայունացմանը, դրանց միջև 

առաջացած էական անհամամասնությունների վերացմանը: Վերջինս ենթադրում է հավա-

սարակշռման մի մակարդակից մյուսին անցնելու նյութական նախադրյալների ստեղծումը, որը 

կապված է՝ արդյունաբերության ոլորտային կառուցվածքային փոփոխությունների, նոր ինֆրա-

կառուցվածքի, արտադրանքի անվանացանկի ընտրության, արտադրանքի տեխնիկական մա-

կարդակի և մրցունակության բարձրացման հետ: Այս համատեքստում ազգային շուկայի 

ձևավորման համար շատ կարևոր է տնտեսական բազմակողմ կապերի ստեղծումը, որը կարող է 

կրել ռեսուրսային կամ էլ վերջնական օգտագործման արտադրանքի արտահանման և ներմուծ-

ման բնույթ: Հետևաբար, կարող ենք ընդգծել, որ ցանկացած երկրի համար ներմուծումն ու 

արտահանումը, որպես հավասարակշռման պարամետրեր կարող են ազգային շուկայի ձևա-

վորման անհրաժեշտություն առաջացնել: 
Տնտեսական կապերի միջոցով շուկայի ձևավորումն ունի որոշակի քանակական և որա-

կական բնութագրիչներ, որոնք միաժամանակ հիմք են հանդիսանում նշված հավասարակշռման 

նոր մակարդակի ստեղծման համար: Ի դեպ, արտահանման և ներմուծման ծավալների ու 

կառուցվածքի փոփոխության միջոցով հավասարակշռումը ձևավորվում է ոչ թե որպես անփո-

փոխ մեծություն, այլ հարաբերական մակարդակ: 

Այսպիսի պայմաններում, եթե հավասարակշռման վրա արտահանման ազդեցությունը 

արտահայտվում է արտադրանքի մրցունակության միջոցով, ապա ներմուծման ազդեցությունը 

տեղի է ունենում երկու ձևով՝ մի դեպքում ներմուծվում են սպառման առարկաներ, որոնք 

համալրում են պահանջարկը և ապահովում հավասարակշռման որոշակի մակարդակ, իսկ 

մյուս դեպքում կարող են ներմուծվել ինվեստիցիաներ, որոնք նպաստում են արդյունաբե-

րության զարգացմանն ու տնտեսական աճին, դրանով իսկ ապահովելով հավասարակշռման 

բարձր մակարդակ: Ինչպես տեսնում ենք, հավասարակշռման հիմնախնդրի գնահատման ժա-

մանակ միահյուսվում են բազմաթիվ գործընթացներ, որոնք դուրս գալով այս կամ այն ոլորտի 

շրջանակներից տարածվում են ամբողջ տնտեսության զարգացման վրա: Քննարկված հավա-

սարակշռության ճշգրտությունը պետք է որոշել ելնելով արտադրական հզորությունների օգտա-

գործման աստիճանից, ինչպես նաև ոլորտի միասնական կառուցվածքային և շուկայական 

քաղաքականության առանձնահատկություններից: Այս մոտեցումների էության զուգակցումը 

թույլ է տալիս կատարելու հետևյալ եզրահանգումները. 

1. Գործնական, որին հնարավոր է ԱԿՀ-ն և ԱՇ-ն հաշվեկշռել, հաշվի առնելով տվյալ ար-

տադրանքի արտադրության, շուկաներում իրացման հնարավորությունները, արտադրու-

թյան տեխնոլոգիական առանձնահատոկությունները, նոր սարքավորումների և ավտոմա-

տացված հավաքագծերի ներդրման հնարավորությունները: 

2. Ոլորտի տեխնիկական անհրաժեշտ մակարդակի մրցակցության ապահովման տնտեսա-

կան հնարավորությունները: 

Այսպիսով, ընդհանրական առումով նշենք, որ որպես հավասարակշռման չափանիշ նպա-

տակահարմար է ընդունել արտադրանքի արտադրության ծավալը և դրա լրիվ իրացումը: Բացի 

այդ, կապված ոլորտի արտադրանքի պահանջմունքից և նյութական ռեսուրսների սահմանա-

փակման չափերից, որպես կարևոր չափանիշ կարելի է ընդունել նաև նյութերի ու ապրանքների 

ներմուծումը: Հետևաբար, ԱԿՀ-ի և ԱՇ-ի հավասարակշռումը հիմնականում կապված է ար-

տադրանքի իրացման ապահովման հետ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է կատարել նաև 

հավասարակշռման օբյեկտների ընտրություն, կառավարման մեթոդների մշակում և դրանց 

մակրոմակարդակով կիրառում: 
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Համառոտագիր 

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի ու տնտեսական համակարգերի փոփոխությունների ընթաց-
քում շատ հաճախ է խոսվում տնտեսական քաղաքականությունների վերանայման մասին, և դա շատ 
բնական է: Սակայն ցանկացած երկիր պարտավոր է վերանայել իր տնտեսական քաղաքականությունը 
նաև նման իրավիճակների բացակայության պայմաններում, որպեսզի կարողանա իր արտադրությամբ ու 
ծառայություններով առավելագույնս բավարարել ազգային շուկայի կարիքները: Դա հնարավոր է միայն 
արդյունաբերության կառուցվածքային համակարգի և ազգային շուկայի պահանջմունքների հավասա-
րակշռման միջոցով: Ներկայացված հոդվածում այս խնդիրները քննարկվել են ռեսուրսների ռացիոնալ 
օգտագործման տեսանկյունից և ներկայացվել են դրան ուղղված միջոցառումները: 

 

Բանալի բառեր.  արդյունաբերության կառուցվածքային համակարգ, ազգային շուկա, շուկայի հավասարակշռություն, 
ռեսուրսների օգտագործում, մրցունակություն, մրցակցություն, համալիր կառավարում: 

ПРОБЛЕМЫ РАВНОВЕСИЯ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ И 
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ассистент кафедры маркетинга Армянского государственного экономического университета 

Аннотация 

Во время экономических кризисов и изменений экономических систем часто упоминается о пересмотре 
экономической политики, что естественно. Но каждая страна обязана пересматривать свою экономическую 
политику и в отсутствии таких ситуаций, чтобы быть в состоянии максимально удовлетворить нужды нацио-
нального рынка в процессе собственного производства и оказания услуг. Это возможно только с помощью 
установления равновесия между структурой промышленной системы и потребностями национального рынка. В 
представленной статье данные проблемы обсуждаются с точки зрения рационального использования ресурсов и 
представлены мероприятия в этом направлении. 

 

Ключевые слова: структура промышленной системы, национальный рынок, равновесие рынка, использование ресурсов, 
конкурентоспособность, конкуренция, комплексное управление. 

ISSUES ON THE INDUSTRIAL STRUCTURAL SYSTEM TO MEET THE NEEDS OF THE 
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Abstract 

During financial and economic crises and shifts in economic systems, the need for revising the economic policy is 
often spoken about, and it is quite natural. However, any nation has to revise its economic policy, even when the 
economy is not reporting such developments in order to meet the needs of the domestic market the most, by providing 
domestically produced goods and rendering services. It could be possible only when theindustrial structural system 
meets the needs of the domestic market. The article discusses the stated issues from the aspect of rational utilization of 
resources and proposes measures to address these issues.  

 

Keywords: Industrial structural system, domestic market, market equilibrium, use of resources, competitiveness, competition, 
complex management. 
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ՆՎԱՐԴ ԿԱՐԵՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Վերջին տարիներին շատ է խոսվում միասնական հարկային օրենսգրքի ընդունման 
անհրաժեշտության մասին, ինչը պայմանվորված է մի շարք հանգամանքներով ու խնդիրներով: 
Նախ, հարկ է նշել, որ ՀՀ հարկային օրենսդրության գերակշիռ մասը կազմող հիմնական օրենք-
ներն ընդունվել են շուրջ 18 տարիների ընթացքում: Հարկային օրենսդրությունը մշտապես են-
թարկվել է փոփոխությունների, որոնց միջոցով փորձ է արվել լուծել հարկային համակարգի 
կատարելագործման, մրցունակության բարձրացման, գործարար միջավայրի բարելավման և 
պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ապահովման խնդիրները:  

Հարկային օրենսդրության հաճախակի փոփոխությունները հանգեցրել են հիմնական հար-
կատեսակների մասին գործող օրենքների ուռճացման, բարդացման, երկիմաստությունների ու 
տարընթերցումների առաջացման: Դրա մասին է վկայում ՀՀ հարկային մարմինների կողմից 
հրապարակված բավականին մեծ թվով պաշտոնական մեկնաբանությունների առկայությունը, 
որոնք, որպես այդպիսին, հստակ օրենսդրության պարագայում պետք է բացառվեին: Բացի այդ, 
էապես դժվարացել է հարկային օրենսդրությունից օգտվելը, քանի որ ստեղծվել է այնպիսի 
իրավիճակ, երբ նույն հասկացությունները տարբեր իրավական ակտերում կիրառվում են 
տարբեր եզրույթներով:  

Հարկ է արձանագրել, որ անգամ նշված փոփոխությունների արդյունքում լիովին հնարավոր 
չի եղել լուծել համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկա միտումներով ու մարտա-
հրավերներով պայմանավորված խնդիրները: Հարկային օրենսդրության հաճախակի փոփոխու-
թյունների պատճառով հնարավոր չի եղել ձևավորել միասնականության սկզբունքի վրա 
հիմնված հարկային քաղաքականություն: Արդյունքում էապես տուժել է ներդրումային և գոր-
ծարար միջավայրը: Այս ամենը հանգեցրել է նրան, որ էապես տուժել է երկրի ներքին ռեսուրս-
ների համախմբման միջոցով պետական բյուջեի լրացուցիչ հարկային եկամուտների ապահով-
ման հնարավորությունը, ինչը պետք է իրականացվեր երկարաժամկետ զարգացման համար 
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման ճանապարհով: 

Հետևաբար, վերոհիշյալ խնդիրների լուծման առումով վստահորեն կարելի է պնդել, որ հա-
սունացել է մեկ միասնական հարկային օրենսգրքի ստեղծման անհրաժեշտությունը, որը հնա-
րավորություն պետք է ընձեռի կենտրոնանալ երկարաժամկետ հեռանկարի վրա և խուսափել 
օրենսդրական հաճախակի փոփոխություններից: Հարկային նոր օրենսգիրքը պետք է լինի 
առավել համակարգված ու հստակեցված, հնարավորություն տա խուսափել հարկային հարաբե-
րությունները կարգավորող օրենսդրության տարընթերցումներից ու երկիմաստ մեկնաբանու-
թյուններից: Դրանում պետք է կանոնակարգվեն և կարգավորվեն բոլոր հարկատեսակների գծով 
հարկ վճարողների հարկային հաշվառման, հարկերի հաշվարկման ու վճարման, հարկ վճա-
րողների սպասարկման ու նրանց գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացման, 
հարկային պարտավորությունների ու գերավճարների հաշվառման, ինչպես նաև հարկային 
օրենսգրքի պահանջների խախտման համար պատասխանատվության միջոցների կիրառու-
թյան, բոլոր հարկատեսակների վերաբերյալ հարցերով վարչական վարույթի իրականացման, 
հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոցների կիրառության ու հար-
կային ծառայողների գործողությունների և անգործության բողոքարկման հետ կապված հարա-
բերությունները: 

2015թ. հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ Կառավարությունը հավանության արժանացրեց հարկային 
օրենսգրքի քննարկումների համար նախատեսված տարբերակը: Ըստ նախագծի հեղինակների` 
հարկային օրենսգրքի մշակման հիմքում դրվել են միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասի-
րության արդյունքները, ինչպես նաև գնահատվել են առաջարկվող փոփոխությունների ազդե-
ցությունը գործարար միջավայրի, մրցակցային միջավայրի գնաճային հնարավոր ճնշումների, 
պետական բյուջեի հարկային եկամուտների մեծության, ինչպես նաև հարկային վարչարարու-
թյան վրա: 



 100 

Հարկային օրենսգիրքը կազմված է 4 բաղկացուցիչ բաժիններից`  
x ընդհանուր, որտեղ ներկայացվում են ընդհանուր նշանակության հարկային հարաբերու-

թյունների կարգավորման հիմնահարցերը, 
x հատուկ, որի շրջանակներում կարգավորվում են առանձին հարկատեսակներին վերա-

բերող հարաբերությունները, 
x հարկային վարչարարության բաժին, որի շրջանակներում կարգավորվում են հարկային 

վարչարարության մեջ ընդգրկված բոլոր հարաբերությունները, 
x եզրափակիչ և անցումային մաս, որի շրջանակներում կարգավորվում են օրենսգիրքն 

ուժի մեջ մտցնելու հետ կապված անցումային հարկային հարաբերությունները: 
Հարկային օրենսգրքով պետք է վերանայվեն ու փոփոխությունների ենթարկվեն հարկային 

քաղաքականության հիմնարար ու սկզբունքային տարրերը` հարկման դրույքաչափերը, հար-
կային արտոնությունները, հարկի հաշվարկման ու վճարման կարգին վերաբերող մի շարք 
մոտեցումներ, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի հարկման տարբեր համակարգերում գործող 
տնտեսվարող սուբյեկտների համար սահմանել հավասարակշռված ու առավել արդարացի 
հարկային բեռ: Բացի այդ, ենթադրվում է, որ աստիճանաբար հնարավոր կլինի մշակել Եվրա-
սիական Տնտեսական Միությունում գործող հարկային քաղաքականության հետ ներդաշնակ 
հարկային համակարգ:  

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրությունում առկա հիմնախնդիրների, հաշվա-
պահական հաշվառման վարման և բիզնեսի կազմակերպման տեսանկյունից կարևոր ենք հա-
մարում հարկային օրենսգրքում լուծում տալ այնպիսի հարցադրումների, ինչպիսիք են. 

x հարկային արտոնությունների կարգավորման և հստակեցման հարցեր, 
x հարկերի հաշվարկման ու վճարման կարգի բարեփոխումներ, 
x առանձին հարկատեսակների դրույքաչափերի հստակեցում և նվազեցում և այլն: 
Հարկային օրենսգրքի առանցքային հարցերից մեկը հարկային արտոնությունների շրջանակի 

վերանայումն է, այսինքն, կկրճատվեն այն արտոնությունները, որոնց կիրառությունը չի հիմնա-
վորվում ծախսեր-օգուտներ վերլուծության արդյունքներով: Ենթադրվում է, որ տրամադրվող 
արտոնությունները կկրեն ավելի շատ նպատակային ուղղվածություն և կունենան հստակ ժամ-
կետային սահմանափակումներ: Հատկանշական է նաև հարկային արտոնություններից օգտվելու 
կամավորության սկզբունքի կիրառումը, քանի որ շատ անգամ նմանատիպ արտոնություններից 
օգտվողների համար այն հակառակ ազդեցություն է ունենում: 

Հարկերի հաշվարկման ու վճարման կարգի բարեփոխումները հիմնականում պայմանա-
վորված են լինելու դրանց պարզեցմամբ ու ազատականացմամբ, ինչը հիմնականում կկիրառվի 
ԱԱՀ–ի և ակցիզային հարկի գծով հաշվանցումների կատարման ու դեբետային մնացորդների 
օգտագործման ազատ իրավունքի տրամադրմամբ: Հիմնական փոփոխություններից է նաև շա-
հութահարկի գծով կանխավճարների հաշվարկման համակարգի ազատականացումը, ինչպես 
նաև շահութահարկով հարկվող բազայի որոշման նպատակով մի շարք նորմավորվող ծախսերի 
համար նախատեսված նորմաների վերացումը: Կկրճատվեն հարկերի հաշվարկման ու վճար-
ման, հարկային մարմիններին հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականությունը: Այս 
ամենի արդյունքում հաշվապահական հաշվառումը կհամապատասխանեցվի հարկային հաշ-
վառմանը: 

Նոր հարկային օրենսգրքով առանձին հարկատեսակների գծով նախատեսվող բարեփո-
խումներն ավելի շատ միտված կլինեն դեպի երկարաժամկետ հեռանկար: Օրինակ, ոչ ռեզի-
դենտներ կազմակերպությունների ստացած շահաբաժինները շահութահարկով հարկումից 
ազատումը թեև կարճաժամկետում կհանգեցնի պետական բյուջեի հարկային եկամուտների 
որոշակի կորստի, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում կապահովի տնտեսության ակտիվա-
ցում, ինչն էլ կհանգեցնի երկարաժամկետ ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների 
ընդլայնման: Ուշագրավ է նաև եկամտային հարկում առաջարկվող փոփոխութունը, որը հատ-
կապես վերաբերում է եկամտային հարկի միասնական 20 % դրույքաչափի կիրառմանը: Ուսում-
նասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ զարգացող երկրների համեմատությամբ 
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավարձից հաշվարկվող հարկային բեռը համեմա-
տաբար բարձր է: 
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Աղյուսակ 1 

Անձնական եկամտի հարկման դրույքաչափերը տարբեր երկրներում, 2015թ. դրությամբ1 

 Երկրներ 
Եկամտային հարկի դրույքաչափ  

(ներառյալ սոցիալական վճարները) 
1 Հայաստան 36 
2 Ավստրիա 50 
3 Բելառուս 13 
4 Բելգիա 50 
5 Բուլղարիա 10 
6 Էստոնիա 20 
7 Ֆրանսիա 45 
8 Վրաստան 20 
9 Գերմանիա 45 
10 ՄիացյալՆահանգներ 39.6 
11 ՄիացյալԹագավորություն 45 
12 Ղազախստան 10 
13 Լատվիա 23 
14 Լիտվա 15 
15 Մոլդովա 18 
16 Հոլանդիա 52 
17 Ռումինիա 16 
18 Ռուսաստան 13 
19 Իսպանիա 47 
20 Թուրքիա 35 
21 Ուկրաինա 20 
22 Միացյալ Թագավորություն 45 

 
Եկատմային հարկի դրույքաչափի իջեցումը հատկապես կարևոր է սպառման ընդլայնման, 

աղքատության մակարդակի կրճատման ու աշխատավարձերի իրական մեծությունների հայ-
տարարագրման տեսանկյունից: Սակայն, առաջարկվող միասնական դրույքաչափի կիրառումը 
հնարավոր կլինի ապահովել միայն նոր հարկային օրենսգրքով առաջարկվող անուղղակի հար-
կերի գծով առաջարկվող փոփոխությունների հետ զուգընթաց (օր` ԱԱՀ–ից ազատման արտո-
նությունների շրջանակի նեղացում, ԱԱՀ դրույքաչափի անփոփոխություն): Ընդհանրապես, նոր 
հարկային օրենսգրքով նախատեսվում է բոլոր հարկատեսակների գծով արտոնություններն 
առավել հասցեական դարձնել և դրանք հիմնականում կիրառել սոցիալապես անապահով 
խմբերի համար: Այսինքն, հարկային արտոնություններն առաջարկվում է փոխարինել կարի-
քավոր խմբերին սուբսիդիաների տրամադրմամբ: Մասնավորապես, առողջապահական ծառա-
յություններն ԱԱՀ-ով հարկելու պարագայում կարող է ընդլայնվել պետական պատվերի շրջա-
նակներում անվճար բժշկական օգնություն ստացող անձանց շրջանակը, պետական պատվերի 
շրջանակներում մատուցվող բժշկական ծառայությունների շրջանակը: Կրթական ծառայություն-
ներն ԱԱՀ-ով հարկելու դեպքում հնարավոր կլինի ընդլայնել պետական պատվերի շրջանակ-
ներում սովորող ուսանողներին տրամադրվող տեղերի քանակը: 

Ի հակադրություն եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազման նախատեսվում է բարձրաց-
նել ակցիզային հարկի դրույքաչափերը և ընդլայնել ակցիզով հարկման ենթակա ապրանքների 
շրջանակը (օր` սուրճը, օծանելիքը, սեղմված բնական գազը): Վերոհիշյալ հանգամանքը հիմնա-
վորվում է այն փաստով, որ մեր երկրում կիրառվող ակցիզային հարկի դրույքաչափերը մի քանի 
անգամ ցածր են ինչպես եվրոպական երկրներում, այնպես էլ Եվրասիական Տնտեսական Միու-
թյան անդամ երկրներում կիրառվող համապատասխան դրույքաչափերի համեմատությամբ: 
Բացի այդ, այս կերպ հնարավորություն կընձեռվի լրացնել եկամտային հարկի դրույքաչափի 
նվազմամբ պայմանավորված պետական բյուջե հավաքագրվող հարկային եկամուտների պակասը: 

Նոր հարկային օրենսգրքով նախատեսվում է նաև բարձրացնել բնապահպանական ու ճա-
նապարհային վճարների դրույքաչափերը, նեղացնել հարկման այլընտրանքային համակարգերի 

                                                            
1  https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/individual-income-tax-rates-

table.html 
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կիրառության շրջանակը (օր` վերացնել հաստատագրված վճարների համակարգը կամ էլ սահ-
մանափակել շրջանառության հարկի կիրառության շրջանակը): Այստեղ հարկ է նշել նաև այն 
հանգամանքը, որ շրջանառության հարկի շեմը, որը նոր հարկային օրենսգրքով սահմանվում է 
40 մլն դրամի չափով, պետք է կիրառվի բացառապես առևտրային կազմակերպությունների համար: 

Հարկային օրենսգրքի ընդունման թերևս ամենակարևոր առավելություններից կարելի է 
համարել այն փաստը, որ փորձ է արվելու հնարավորինս բացառել հարկային օրենսդրության 
հաճախակի փոփոխությունները, ինչը հիմնականում խոչընդոտում է կայուն և կանխատեսելի 
ներդրումային ու գործարար միջավայրի ապահովմանը: Թերևս հենց օտարերկրյա ներդրողների 
մոտ կմեծանա ներդրումային ու հարկային միջավայրի նկատմամբ վստահությունը, քանի որ 
նրանք ստիպված չեն անընդհատ հարմարվելու նոր փոփոխություններին: 

Այս համատեքստում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել մի շատ կարևոր հանգամանքի, 
այն է, որ հարկային օրենսգրքով նախատեսված մի շարք փոփոխություններ կարող են հակառակ 
ազդեցություն ունենալ, քանի դեռ չեն ապահովվել դրանց իրագործման անհրաժեշտ բոլոր պայ-
մանները: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է ԱԱՀ-ի շեմի 115,0 մլն-ից 40,0 մլն նվազեցումը: 
Սա թերևս օրենսգրքի առանցքային կետերից մեկն է, որը կարող է դժգոհությունների առարկա 
հանդիսանալ հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարող 
սուբյեկտների շրջանակում: Խնդիրն իրենից այնքան էլ մեծ վտանգ չի ներկայացնի, եթե երկրի 
տնտեսությունում ապրանքների ու ծառայությունների փաստաթղթավորման հետ խնդիրներ 
չլինեն: Այս պարագայում տնտեսվարողը գնորդ-մատակարար շղթայում չի կորցնում իրեն հա-
սանելիք ԱԱՀ-ի հաշվանցման իրավունքը, եթե այդ շղթայում բոլորը գնում կամ մատակա-
րարում են փաստաթղթավորված ապրանքներ: Գործընթացի մյուս խնդրահարույց կետերից է 
նաև նախագծով նախատեսված այն դրույթը, որով ԱԱՀ-ի հաշվանցման կամ պակասեցման հա-
մար միայն հիմք է հանդիսանում հարկային հաշիվը կամ մաքսային բեռնագիրը, այսինքն ՀԴՄ 
կտրոնով առանձնացված ԱԱՀ-ն այլևս հիմք չի ընդունվելու: Հարկ է նշել, որ շահութահարկի 
համար ծախս համարվող փաստաթղթերի ցանկից ՀԴՄ կտրոնը ևս հանվել է: Այսինքն հար-
կային օրենսգրքով սահմանվել են հաշվարկային փաստաթղթի նոր մոտեցումներ, որոնք ծախսի 
և եկամտի համար տարբեր են: 

Մյուս խնդիրներից է նաև այն, որ օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո գրեթե բոլոր ապ-
րանքները կդրոշմապիտակավորվեն:Այս կերպ տնտեսվարողի վրա դրվում են մի շարք լրա-
ցուցիչ գործառույթներ, այն է` դրոշմապիտակների ձեռքբերումը, դրանք փակցնումը, դրոշմա-
պիտակների համար վճարված գումարների հաշվանցումն այլ հարկային պարտավորություն-
ների հաշվին, ինչը շատ անգամ բավականին երկար ժամանակ է տևում: Ստացվում է, որ մաք-
սային մարմինները չեն կարողանում արդյունավետորեն վերահսկել ներմուծված ապրանքների 
փաստացի քանակությունը, և պարտադրված մտցվում է դրոշմապիտակավորման պահանջը: 
Այլ բան է, եթե դրոշմապիտակավորվեին երկրի ներսում արտադրված ապրանքները, ինչի 
ծավալների ու քանակի նկատմամբ վերահսկողությունն ավելի բարդ է: 

Օրենսգրքի մեկ այլ կետով նախատեսված է դրույթ, որով ՀՀ-ում որոշակի ապրանքների 
նկատմամբ կիրառվող ակցիզների դրույքաչափերը պետք է համապատասխանեն ԵՏՄ-ի հետ 
դրույքաչափերին: Այստեղ թերևս ամենաանընդունելի կետերից է գազի ու դիզելային վառելիքի 
հարկման դրույքաչափերին վերաբերող փոփոխությունները և վերջիններիս բարձրացումը, 
քանի որ ԵՏՄ տարածքում չկա մեկ այլ երկիր, որտեղ տրանսպորտային միջոցների զգալի մասը 
գազ է օգտագործում: Օրենսգրքի այս կետն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավոր չի լինի խուսափել 
տրանսպորտային ուղևորափոխադրումների սակագների բարձրացումից: Այն իր ազդեցությունը 
կթողնի նաև մատակարարվող ապրանքների ու ծառայությունների գների վրա: Վերոհիշյալ 
խնդրի հետևանքների մեղմացման համար կարելի է դիտարկել պետության կողմից գազի ծա-
վալների սպառման որոշակի սահմանաչափի համար տրամադրվող սուբսիդավորման հարցը:  

Ինչևիցե, հարկային օրենսգրքով սահմանված բարեփոխումները նախատեսվում է իրակա-
նացնել 3-5 տարվա ընթացքում, ինչը նշանակում է, որ հասարակության տարբեր խմբերը 
հնարավորություն կունենան աստիճանաբար ընտելանալ այդ փոփոխություններին, յուրացնել 
դրանք, ինչն էլ էական ցնցումներ չի առաջացնի ազգային տնտեսությունում: Վերջին հաշվով, 
վերոհիշյալ բարեփոխումներն ուղղված են երկարաժամկետ կայունության ապահովմանը, 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խթանմանը, գործարար միջավայրի բարելավմանը և հար-
կային վարչարարության արդյունավետության բարձրացմանը: 
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ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՆՎԱՐԴ ԿԱՐԵՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

ՀՀ-ում շրջանառության մեջ է դրվել հարկային միասնական օրենսգրքի նախագիծ, որը նպատակ 
ունի պարզեցնել հարկային օրենսդրության համակարգը, նվազեցնել դրա մաս կազմող իրավական ակ-
տերի թիվը և ապահովել նպատակային հարկային քաղաքականություն: Հետագա լրացումներից և փոփո-
խություններից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել այնպիսի 
խնդիրների, ինչպիսիք են եկամտային հարկի դրույքաչափի և ԱԱՀ շեմի նվազեցումը, ներմուծվող ապ-
րանքների պարտադիր դրոշմապիտակավորումը, ծախս հիմնավորող փաստաթղթերին ներկայացվող 
պահանջների փոփոխությունը, ԵՏՄ օրենսդրությանը համապատասխանությունը և այլն: 

 

Բանալի բառեր. հարկային օրենսգիրք, վարչարարություն, բարեփոխումներ, դրույքաչափ, ԵՏՄ, գործարար 
միջավայր, ԱԱՀ շեմ, ապրանքների դրոշմապիտակավորում, հարկման ռեժիմ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  
И ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ 

НВАРД КАРЕНОВНА ХАЧАТРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА  

Aннотация 

В Армении в обращение введен проект единого налогового кодекса, направленный на упрощение системы 
налогового законодательства, уменьшение числа составляющих ее правовых актов и обеспечение целевой на-
логовой политики. Во избежание дальнейших дополнений и изменений необходимо обратить особое внимание 
на такие вопросы, как снижение ставки подоходного налога и порога НДС, обязательная маркировка ввозимых 
товаров, изменение предъявляемых требований к документам, обосновывающим расходы, соблюдение зако-
нодательства ЕАЭС и так далее. 

 
Ключевые слова: налоговый кодекс, администрирование, реформы, ставка, ЕЭС, бизнес-среда, порог НДС, маркировка 

товаров, режим налогообложения. 

THE NECESSITY AND ISSUES OF THE NEW UNIFIED TAX CODE IN THE CONTEXT OF TAX 

REFORMS  

NVARD KAREN KHACHATRYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M.Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences Republic of Armenia 

Abstract 

The new draft unified tax code has been introduced in the Republic of Armenia, which is aimed at simplifying the 
system of tax legislation, reducing the quantity of its legislative acts, and to ensuring a targeted tax policy. In order to 
avoid further changes and additions it is required to pay a special attention to the issues such as reduction of the rate of 
the income tax and VAT threshold, compulsory stamping of imported goods, changes in requirements with respect to 
expenditure documents, compliance to the EAEU legislation, and etc. 

 

Keywords: Tax code, administration, reforms, rate, Eurasian Economic Union, business environment, VAT threshold, product 
stamping, tax regime. 
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ՆԱՐԵԿ ՄԻՅԱՍՆԻԿԻ ԿԵՍՈՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն  

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ  

ԸՍՏ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԻ 

Տնտեսական աճի կարևորագույն բաղադրիչներից, անշուշտ, տնտեսության իրական հատ-
վածի կառուցվածքն է: Հատկապես այժմյան պայմաններում իր ուրույն տեղն ունի Հայաստանի 
տնտեսական աճի ապահովման գուրծընթացում գյուղատնտեսության ոլորտը, որտեղ աշխա-
տունակ բնակչության զբաղվածության մեծ տեսակարար կշիռը, արդյո՞ք վկայությունը չէ 21-րդ 
դարին համահունչ տնտեսության իրական հատվածի բավարար չափով կառուցվածք ունենալու 
մասին: Իր պարզ բնույթով գյուղատնտեսությունն, անկասկած, ինքնաբավ ապրելու անհրաժեշտ 
միջոց է, սակայն հարցն այստեղ կայանում է նրանում, թե արդյոք մարդիկ զբաղվում են գյու-
ղատնտեսությամբ այն պատճառով, որ այն ավելի արդյունավետ և եկամտաբեր է այլ ճյուղերի 
համեմատությամբ, թե, պարզապես, այլ ոլորտներում աշխատելու ներուժն է բացակայում:  

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի տնտեսությունը բազմապիսի վերափոխումների է ենթարկվել 
ՀՆԱ-ի ձևավորմամբ, վերջին 20 տարիների (1994-2014թթ.) ընթացքում՝ կապված արդյունաբե-
րության, գյուղատնտեսության և ծառայությունների մատուցման ոլորտների հետ (տե՛ս գծա-
պատկեր 1-ը):  

Գծապատկեր 1 

Տնտեսության առանձին հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՆԱ-ում ըստ տարիների 

 (ըստ ավելացված արժեքի), 1994-2014թթ., % 

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային բանկի տվյալներ 2014 http://databank.worldbank.org 
/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 

 
Ինչպես նկատելի է գծապատկեր 1-ից տնտեսության առանձին հատվածների զարգացման  

հետագծերը համահունչ են առաջավոր երկրների տնտեսությունների զարգացման  էվոլյուցիային. 
այն է, տնտեսության առաջնային հատվածը՝ գյուղատնտեսությունը, որի մեջ ներառված է 
ինչպես բուն գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես` անասնաբուծությունը, այնպես էլ ան-
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տառային տնտեսությունը, ձկնորսությունը1, որոնք  անցումային ողջ ժամանակահատվածում 
դրսևորել են նվազման միտում: 1994-ին գյուղատնտեսության  մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կազմել է 
շուրջ 44.8 տոկոս, իսկ արդեն 2014-ին 20.8%, նվազելով շուրջ 53%-ով: Երկրորդային հատվածի՝ 
արդյունաբերության, որտեղ ներառված են հանքահումքային արդյունաբերությունը, արտադ-
րությունն ու վերամշակումը, ջրամատակարարումը, գազի մատակարարումը և այլն, ինչպես 
նաև շինարարությունը, զարգացման հետագիծն ունի յուրահատուկ տատանողական տեսք: 
Այստեղ ունենք հետևյալ պատկերը.  2005թ. արդյունաբերության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում հաս-
նում է ողջ հետագծի երկայնքով իր առավելագույնին՝ կազմելով 45.3%, որը շուրջ 23%-ով բարձր 
1994թ. ցուցանիշից՝ 37%, սակայն 2014թ.-ին ունենք արդեն  28.6% մասնաբաժին, այսինքն` առկա 
է շուրջ 23%-ով անկում: Եվ, վերջապես, երրորդային հատվածը, կամ այլ կերպ, ծառայություն-
ների մատուցման ոլորտը, որն իր մեջ ներառում է ինչպես շուկայական կողմնորոշում ունեցող 
ծառայության տեսակները՝ առևտուր, տրանսպորտ և այլն, այնպես էլ ոչ-շուկայական կողմնո-
րոշում ունեցող ծառայությունների տեսակները, ինչպիսիք են կրթությունը, առողջապահու-
թյունը, պետական հատվածը, ունեն մոնոտոն աճի դինամիկա: Այստեղ 20 տարվա կտրվածքով 
աճը կազմել է շուրջ 183 %: 

Կառուցվածքային վերափոխումների այս ուղին ժամանակին անցել են նաև զարգացած 
երկրները, սակայն, մեզ նրանցից բաժանող ժամանակային լագը կազմում է 50-70 տարի: Այս-
պես` օրինակ, եթե ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսության և ծառայությունների մատուցման ոլորտների 
միջև ճեղքվածքը սկսվում է 1930-ական  թվականներից կամ հետպատերազմյան Գերմանիայում 
1960-ականներից, ապա Հայաստանում այն սկսվում է 1996 թվից: 

Կառուցվածքային փոփոխությունները բնութագրող մեկ այլ մոտեցում է հանդիսանում 
տնտեսության հիմնական հատվածներում զբաղվածության տվյալների համեմատական տեղա-
շարժերը, և այս տեսանկյունից Հայաստանում պատկերը հետևյալն է:   

Գծապատկեր 2 

Տնտեսության տարբեր հատվածներում զբաղվածների տեսակարար կշիռների դինամիկան` 

 ըստ 2001-2014թթ. 

  

 Աղբյուրը՝ ԱՎԾ կայք, armstat.am տարբեր տարեթվերի հրապարակումներ 

 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների տեսա-

կարար կշիռը 2001թ.-ից նվազել է՝ 44.3%-ից հասնելով 2014թ. 36.2%-ի և ունեցել է նվազման 
միտում: Իսկ ծառայությունների ոլորտում գրանցվել է զբաղվածների թվի աճ, այսպես 2001 

                                                            
1  Հարկ ենք համարում նշել, որ որոշ հեղինակներ տնտեսության առաջնային հատվածի մեջ են ընդգրկում նաև 

հանքահումքային արդյունաբերությունը: Տե՛ս “Numerical Explorations of the Ngai-Pissarides Model of Growth and 
Structural Change” Andreas Dietrich and Jens J. Kruger October 13, 2010/ էջ 15:  
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թվականին սպասարկման ոլորտում զբաղվածների տեսակարար կշիռը կազմել է 38%, իսկ 
2014թ.-ին այն հասել է 47%-ի, այս դեպքում տեղի է ունեցել աճման միտում: Արդյունաբերության 
ոլորտում էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել 2014թ.-ին 2001թ.-ի համեմատությամբ 
փոփոխությունը կազմել է 1%:    

Զբաղվածության ոլորտում ևս փոփոխությունները ներդաշնակ են համաշխարհային մի-
տումներին, ավելին՝ նման տնտեսական կառուցվածքը բնորոշ է նաև նոր զարգացող արևելյան 
եվրոպական, հարավարևելյան ասիական երկրներին1: Այստեղ, արձանագրենք, որ, ի տարբե-
րություն վերջիններիս, մեր տնտեսությունը կառուցվածքային վերափոխումների այս փուլն 
անցել է առավել սեղմ ժամանակահատվածում: Այդուհանդերձ, մտահոգիչ է այն հանգամանքը, 
որ գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների տեսակարար կշիռը մնում է բարձր՝ զարգա-
ցած երկրների համեմատությամբ, իսկ թողարկումը՝ ցածր, վկայելով ոչ բավարար չափով զար-
գացման մակարդակի և անարդյունավետ գյուղատնտեսության մասին: Պատճառներն այստեղ 
բազմապիսի են, սկսած տնտեսական ոչ արդյունավետ կառավարման խնդիրներից, պայմանա-
վորված քաղաքական և աշխարհագրական հանգամանքներով ու տեխնիկական զինվածությունով:   

Բազմաթիվ հետազոտությունները ցույց են տալիս նաև, որ սպասարկման ոլորտը, տնտեսա-
կան զարգացման առումով, ունի առանցքային դերակատարում, սակայն պետք է հիշել, որ ար-
դյունաբերությունը դա ազգային բարեկեցության հիմքն է, այն առավել նկատելի է հատկապես 
եվրոպական երկրներում և այս իմաստով էլ մեզ մոտ լուրջ արդյունաբերական քաղաքակա-
նության իրականացման անհրաժեշտություն կա:  

Սույն աշխատանքում նպատակ ենք ունեցել գնահատել մակրոտնտեսական առանցքային 
(արդյունքային) ցուցանիշի՝ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի և դրա վրա գյուղատնտեսության, 
արդյունաբերության և ծառայությունների մատուցման ազդեցությունները:   

Հետազոտության համար հիմնվել ենք ռեգրեսիայի գծային լոգարիթմական հավասարման 
վրա2, որը կառուցվում է մուլտիպլիկատիվ ոչ գծային ֆունկցիաները համապատասխան տեսքի 
բերելու միջոցով. 

   HDHD D lnlnlnln �� o xayxy             (1) 

 
որտեղ` y-ը կախյալ փոփոխականն է, x-ը անկախ փոփոխականը, H-ը պատահական շեղումը 
կամ սխալը: Այստեղ ռեգրեսիայի գործակիցը՝ D-ն, հանդիսանում է որպես առաձգականության 
գործակից: Այսինքն, այն ցույց է տալիս, թե քանի տոկոսով կփոփոխվի կախյալ փոփոխականի 
արժեքը, եթե անկախ փոփոխականի արժեքը փոխվի 1 տոկոսով: 

Մինչ ռեգրեսիոն վերլուծության իրականացումը կատարվել է գյուղատնտեսության, արդյու-
նաբերության և սպասարկման ոլորտում զբաղվածների թվաքանակների ժամանակային շարքերի 
ստացիոնարության թեստ 1994-2014-ն ընկած ժամանակահատվածում: Նշենք, որ ստացիոնա-
րության  ստուգումը իրականացվել է միավոր արմատ թեստի օգնությամբ Դիկի-Ֆուլերի եղա-
նակով (Unit root test-Augmented Dickey-Fuller): Արդյունքում ժխտվել է ստացիոնարության 
վարկածը, սակայն ստացիոնար են ստացվել լոգարիթմված արժեքների առաջին կարգի տարբե-
րությունները: Այս փաստը մեզ հիմք է տվել ստուգել, արդյոք կոինտեգրված են դինամիկ շար-
քերը, թե՝ ոչ: Կոինտեգրացիայի փաստը ստուգվել է երեք առանձին ռեգրեսիաների համապա-
տասխան փոփոխականների զույգերի համար երկու եղանակով: Առաջին դեպքում իրակա-
նացվել է կատարված ռեգրեսիայի մնացորդների ստացիոնարության թեստ. այն ևս ստուգվել է 
Դիկի-Ֆուլերի մեթոդաբանությամբ, սակայն այս դեպքում վիճակագրական հավաստիությունը 
ստուգվել է Մաքկինոնի աղյուսակի օգնությամբ՝ (MacKinnon 1993): Երկրորդ դեպքում կատար-
վել է առանձին ռեգրեսիաների փոփոխականների զույգ առ զույգ կոինտեգրացիայի Յոհանսենի 
թեստ (Johansen cointegration test): Երկրորդ թեստը ևս վկայում է իրականացվող ռեգրեսիայի 
                                                            
1  Economic Growth Elasticity of Structural Changes: Case of Thailand wannaphong durongkaveroj Chiang Mai University 16. 

February 2014 
  Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53826/ MPRA Paper No. 53826, posted 21. February 2014 14:55 UTC/ էջ 3: 
2  Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Эконометрика: Учебник для вузов-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-301 стр. ISBN 5-238-00333-1, 

էջ 126-127. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53826/
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փոփոխականների կոինտեգրացիայի մասին և որին համահունչ հաջորդ փուլում իրականացվել 
է պարամետրերի գնահատումը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով: Գնահատվող ռեգրե-
սիաների հավասարումները հետևյալ երեքն են՝ 

x lngdppp=a+αlnempagr, 
x lngdppp=b+βlnempind, 
x lngdppp=c+γlnempserv, 

որտեղ, lngdppp-ն ըստ գնողունակության համարժեքության համաթվի մեկ շնչին բաժին ընկնող 
ՀՆԱ-ի բնական հիմքով լոգարիթմն է, lnempagr, lnempind, lnempserv-ը, համապատասխանաբար, 
գյուղատնտեսության արդյունաբերության և ծառայությունների մատուցման ոլորտում զբաղ-
վածների թվաքանակների բնական հիմքով լոգարիթմները, α, β, γ-ն ՀՆԱ-ի աճի համապա-
տասխան առաձգականության գործակիցներն են երեք ոլորտներում ըստ զբաղվածների թվի: 
Կատարված ռեգրեսիաների արդյունքները ամփոփ տեսքով ներկայացված են աղյուսակում: 

Աղյուսակ 

Կատարված ռեգրեսիայի արդյունքները 

անկախ փոփոխական 
կախյալ փոփոխական՝ ըստ ԳՀՀ-ի մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ–ի 

բնական հիմքով լոգարիթմ- lngdppp  

lnempagr 
-2.5 

(-2.5)* 
  

lnempind   
0.4 

(2.1) 
 

lnempserv   
1.1 

(2.9) 

հաստատուն 
23 

(6.3) 
5.7 

(3.7) 
1.7 

(2.8) 

2
adjR  0.51 0.3 0.27 

* փակագծերում նշված են t վիճակագրության արժեքները: 

 
Ըստ աղյուսակի տվյալների, իրականացված ռեգրեսիաների արդյունքները վիճակագրորեն 

նշանակալի են ստացվել: Այստեղ նշենք նաև, որ առաջին և երկրորդ ռեգրեսիաների ժամանակ 
մնացորդներում նկատվել է ավտոկորելյացիայի երևույթ, որը կարգավորվել է Կոհրեյն-Օրկատի 
իտերացիաների շնորհիվ: Ռեգրեսիոն վերլուծությունը կատարվել է EViews 7 ծրագրային 
փաթեթի օգնությամբ: 

Ինչպես երևում է ռեգրեսիայի արդյունքներից, գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվա-
ծության աճը հանգեցնում է մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի նվազմանը, այսինքն` 1 տոկոսով 
զբաղվածության տեսակարար կշռի ավելացումը բերում է  մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի 2.5 
տոկոսային կետով նվազմանը: Ծառայությունների մատուցման ոլորտում ունենք հակառակ 
պատկերը. այստեղ 1 տոկոսով զբաղվածության տեսակարար կշռի ավելացումը բերում է  մեկ 
շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի 1.1 տոկոսային կետով ավելացմանը: 

Ելնելով վերոնշյալներից հանգել ենք այն հետևության, որ պետական տնտեսական քաղա-
քականության էությունը կայանում է նրանում, որ կապված աշխարհաքաղաքական դիրքից, 
տրանսպորտային հանգույցների և ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունից պետք է 
բացառել ցանկացած միջոցառում, որը կխրախուսի գյուղատնտեսության ոլորտի էքստենսիվ 
ընդլայնմանը: Ինչը չի կարելի ասել ծառայությունների մատուցման ոլորտի մասին, որտեղ ցան-
կացած խրախուսում կարող է հանգեցնել բնակչության բարեկեցության աճին: Մասնավորապես 
նոր գիտատար ծառայությունների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների խթանումը, որը 
թեպետ հեշտ չէ, սակայն այլընտրանք չունի: 
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ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԻ 

ՆԱՐԵԿ ՄԻՅԱՍՆԻԿԻ ԿԵՍՈՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն 

Համառոտագիր 

Հայաստանի տնտեսությունն անցնում է իր ուրույն վերափոխման ուղին: Այն արտահայտվում  է 
տնտեսության տարբեր հատվածներում զբաղվածության փոփոխությամբ: Սույն հետազոտության մեջ 
էկոնոմետրիկ մոդելների օգնությամբ գնահատվել է տնտեսության առանձին հատվածներում զբաղվա-
ծության փոփոխության ազդեցությունը մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի վրա:  Արդյունքում ստացվել  է, որ 
գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածության աճը հագեցնում է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի նվազմանը, իսկ 
սպասարկման ոլորտում՝ աճին: Հետևաբար, տնտեսական քաղաքականությունը պետք է միտված լինի 
նոր գիտելիքահենք արտադրության և ծառայությունների ոլորտի խթանմանը: 

 

Բանալի բառեր. տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժ, զբաղվածություն, ՀՆԱ-ի աճ, մեկ  շնչին ընկնող ՀՆԱ, 
առաձգականություն: 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РА ПО СДВИГАМ В ЗАНЯТОСТИ 

НАРЕК МЯСНИКОВИЧ КЕСОЯН, к.э.н,  доцент  
Кафедрa экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета 

Аннотация 

Экономика Армении проходит свой уникальный путь трансформации. Это выражается в изменении 
занятости в различных секторах экономики. В настоящем исследовании с помощью эконометрических моделей 
дана оценка влияния изменения занятости в разных секторах экономики на ВВП в расчете на душу населения. 
В результате исследования оказалось, что рост занятости в сельском хозяйстве приводит к снижению ВВП на 
душу населения, а в сфере обслуживания – к увеличению. Следовательно, экономическая политика должна 
быть ориентирована на стимулирование новых наукоеемких сфер производства и услуг.  

 
Ключевые слова: структурные сдвиги экономики, занятость, рост ВВП, ВВП на душу населения, эластичность. 

GDP ELASTICITY WITH RESPECT TO EMPLOYMENT IN VARIOUS INDUSTRIES OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA  

NAREK MIYASNIK KESOYAN, Candidate of Sciences (Economics) 

Associate Professor, Chair of Mathematical Methods in Economics  
Armenian State University of Economics 

Abstract 

The Armenian economy is being uniquely transformed. This reflects the shifts in employment in various industries 
of economy. In the article the author estimates the impact of changes in employment in various industries of the 
economy on GDP per capita, by constructing various econometric models. The estimation results show that increase of 
employment in the agriculture could cause decrease in GDP per capita, while theincrease in employment in the services 
industry positively affects the growth of GDP per capita. Hence, the economic policy needs to promote new knowledge-
based production (goods) and services industry.    

 
Keywords: Structural change in economy, employment, GDP growth, GDP per capita, elasticity. 
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ԼԻԼԻԹ ԳԱՐԻԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ասպիրանտ 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԸ 

Պետության՝ տնտեսության վրա ազդելու էական լծակներից մեկի՝ հարկաբյուջետային քա-
ղաքականության1 նպատակներից է եկամուտների բաշխման այնպիսի մոդելի ձեռքբերումը, որը 
միաժամանակ ընդունելի կլինի հասարակության համար և ցանկալի՝ քաղաքական գործիչների 
տեսանկյունից2: Հատկապես զարգացող երկրների համար մեծ նշանակություն ունի, թե կառա-
վարությունը եկամուտների բաշխման վրա ազդելու ինչպիսի հարկաբյուջետային քաղաքակա-
նություն է կիրառում: Քանզի եկամուտների բաշխման ճիշտ մոդելի ընտրությունը նախապայման 
է հանդիսանում կայուն տնտեսական աճի և զբաղվածության բարձր մակարդակի ապահովման 
համար: Իսկ վերջիններս, իրենց հերթին, երկրի տնտեսության զարգացման հիմնասյուներ են: 

Աղքատության կրճատումը և եկամուտների բաշխման անհավասարության մեղմումը հան-
դիսանում է ՀՀ կառավարության որդեգրած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականութան կարևո-
րագույն ուղղություններից3: Ընդ որում, վերջինիս նպատակային լինելը մատնանշվում է և՛ 
կարճաժամկետ, և՛ միջնաժամկետ, և՛ երկարաժամկետ քաղաքականության փաստաթղթերում, 
որոնցում անհավասարության կրճատումը դիտվում է որպես մարդկային կապիտալի զարգաց-
ման գրավական. նպատակադրվում է վերացնել աղքատություն և անհավասարություն ծնող 
պատճառները՝ սոցիալապես խոցելի աշխատունակ խավերի համար կրթության և աշխատանքի 
հասանելիության ապահովման միջոցով4: Իսկ որպես անհավասարության մեղմմանը միտված 
սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության առանցքային մեխանիզմներ են դիտարկվում ստորև 
նշված հիմնական գործիքների կոմբինացիան. 
x Սոցիալական տրանսֆերտները, որոնք որպես եկամտի ու գոյատևման աղբյուր, հատկապես 

կարևոր են աղքատ բնակչության համար: Պետական քաղաքականությունը ուղղորդված է 
լինելու առանձին թիրախային խմբերի  (երեխաների, կենսաթոշակառուների և զբաղված-
ների) աղքատության մակարդակի կրճատմանը5: 

x Սոցիալական ուղղվածություն ունեցող բյուջետային ծախսերը: Պլանավորվում է, սոցիա-
լական ծախսերի շարունակական աճ ապահովելով, հասնել մատուցվող ծառայությունների 
որակի բարձրացմանը: 

x Հարկային բարեփոխումները: Հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերի եկամուտ-
ների արդարացի վերաբաշխման տեսանկյունից, հատկապես կարելի է առանձնացնել հար-
կային քաղաքականության իրագործման հետևյալ ուղղությունները՝ ակցիզային հարկով 
հարկման ենթակա ապրանքների շրջանակի ընդլայնումը և տեսանելի հարստության 
առավել մեծ չափերով հարկումը: 

x Նվազագույն աշխատավարձը, որի մեծությունը՝ շարունակական աճի պայմաններում, 
հետզհետե պետք է համաձայնեցվի նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի հետ: 
Վերջինիս հիմնական նպատակներից է լինելու զբաղված և միևնույն ժամանակ աղքատու-
թյան գծից ներքև գտնվող քաղաքացիների առկայության բացառումը: 
Հարկային համակարգը, հանդիսանալով պետության կողմից իրականացվող հարկաբյուջե-

տային քաղաքականության հիմքը, կարող է ուղղված լինել տարբեր նպատակների իրագործ-

                                                            
1  Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պետական բյուջեի ծախսային և/կամ եկամտային մասերի 

փոփոխություններին ուղղված միջոցառումների մի ամբողջություն է, որոնց իրականացմամբ 
պետությունը/կառավարությունը նպատակ ունի ապահովել տնտեսության կայունություն և/կամ որոշակի սոցիալ-
տնտեսական նպատակների իրագործում: 

2  Trade And Development Report 2012, United Nations, New York and Geneva, 2012, page 113. 
3  ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, էջ 109: 
4  ՀՀ կառավարության 2012-2017 թվականների ծրագիր, ՀՀ կառավարության N 730-Ա որոշում, 2012թ. հունիսի 18, էջ 6: 
5   ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, 106-115 էջեր: 
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մանը՝ եկամուտների վերաբաշխման գործընթացում ևս ունենալով էական դերակատարում: 
Հարկային համակարգի միջոցով մի կողմից հավաքագրվում են բնակչության եկամուտները, իսկ 
մյուս կողմից պետական տրանսֆերտների տեսքով և սոցիալական ծրագրերի միջոցով ուղղվում 
են ավելի խոցելի խմբերի եկամուտների ավելացմանը: Հետևաբար, եկամուտների վերաբաշխ-
ման գործընթացը ձևավորվում է՝ հիմքում ունենալով միաժամանակ և՛ հարկային համակարգը, 
և՛ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող պետական բյուջետային ծրագրերի համակարգը: 

Տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում Հայաստանում իրականացված ընդլայնողական հար-
կաբյուջետային քաղաքականությունը, որը եկամուտների կրճատման պայմաններում միտված 
էր պետական բյուջեի ծախսային ուղղությունների ֆինանսավորման կտրուկ նվազման կանխ-
մանը, նախապայման է հանդիսացել պետական պարտքի ավելացմանը: 2015 թվականին 
պետական համախառն պարտքը կազմել է 2.5 տրիլիոն դրամ, որը գերազանցում է նախաճգնա-
ժամային՝ 2008 թվականի մակարդակը 4.2 անգամ կամ 1.9 տրիլիոն դրամով: Նկատենք, որ թեև 
հետճգնաժամային տարում պետական բյուջեի եկամուտները կրճատվել են 12.1 տոկոսով, 
այնուամենայնիվ, հետագա տարիններին գրանցված ծախսերի նկատմամբ առաջանցիկ աճի 
միտումը թույլ է տվել աստիճանաբար կրճատել 2009-ին ձևավորված 239.1 մլրդ դրամ պետա-
կան բյուջեի դեֆիցիտի մակարդակը: Սակայն, արդեն 2015 թվականին ձևավորված բյուջեի 
դեֆիցիտը գերազանցում է նույնիսկ 2009 թվականի մակարդակը: Որպես հետևանք այս 
զարգացումներին՝ միջնաժամկետում հարկային քաղաքականությունը, նախ և առաջ միտված է 
լինելու պետական պարտքի կայունության ապահովմանը1: 

Գծապատկեր 1 

 ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշների և պետական պարտքի դինամիկան, 2008-2015 թվականներին, մլրդ դրամ 

 
 

Աղբյուր` ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ 2008-2015թթ. պետական բյուջեի կատարման 
հաշվետվություններ 

 
ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների գերազանց մեծամասնությունը ձևավորվում է հար-

կերից և տուրքերից, 2015 թվականին մոտ 93 տոկոսը: Իրենց հերթին հարկերի և տուրքերի  կա-
ռուցվածքում էական դերակատարում ունեն ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ) և եկամտային 
հարկը՝ 2015 թվականին համապատասխանաբար կազմելով 39.7 և 29.2 տոկոս: Այսպիսով, 
պետական եկամուտների մոտ 73 տոկոսը ձևավորվում է 3 հարկատեսակների շնորհիվ՝ ԱԱՀ-ի 
(37.0 տոկոս), եկամտային հարկի (27.2 տոկոս) և շահութահարկի (9.0 տոկոս): Ըստ այդմ, պլա-
նավորվում է հարկային եկամուտներն ավելացնել լրացուցիչ (դեռևս չօգտագործվող) հարկա-
տեսակների ընտրությամբ, ինչպես նաև գործող որոշ հարկատեսակների ընդլայնմամբ` հատ-
կապես ակցիզային հարկի: Նշենք, որ ներկայումս ակցիզային հարկից ստացված եկամուտները 
կազմում են պետական եկամուտների 4.3 տոկոսը: Հարկային եկամուտների ավելացման 
սկզբունքներից է լինելու նաև շքեղության ավելի մեծ չափերով հարկումը: 

                                                            
1  ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, էջ 31: 
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Գծապատկեր 2 

ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը 2015 թվականին, տոկոս 

 
 

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ և հեղինակի հաշվարկներ: 
 

Այսպիսով, եթե միջնաժամկետում ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ուղղված է 
լինելու արտաքին պարտքի կրճատմանը, ապա երկարաժամկետում նախատեսվում է ավելաց-
նել հարկային եկամուտների մակարդակը՝ տարեկան 0.3-0.4 տոկոսային կետով: Որի արդյունքում 
հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2025 թվականին պլանավորվում է հասցնել 
27.4 տոկոսի, այն պարագայում, երբ 2015 թվականին այս ցուցանիշը կազմում է 21.2 տոկոս: 

Աղյուսակ 1 

Պետական եկամուտների նպատակային ցուցանիշները, տոկոս 

 2015 2017 2021 2025 

Պետական եկամուտներ/ՀՆԱ 23.2 25.0 26.5 27.9 

Հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ 21.2 24.3 25.9 27.4 

Դրամաշնորհներ/ՀՆԱ 0.6 0.3 0.2 0.1 
 

Աղբյուր՝ ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն, ՀՀ ԱՎԾ,ՀՀ 2014-2025թթ. 
Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր և հեղինակի հաշվարկներ: 

 

Այժմ անդրադառնանք եկամուտների վերաբաշխման գործընթացի մյուս կողմին՝ սոցիալա-
կան ուղղվածություն ունեցող պետական ծախսերին: Վերջիններս 2015 թվականին կազմել են 
պետական բյուջեի ծախսերի 42.0 տոկոսը, ընդ որում, գերակշիռ մասը կազմում են սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտի ծախսերը՝ 27.2 տոկոս, իսկ առողջապահության և կրթության ոլորտի 
ծախսերը կազմում են համապատասխանաբար 6.1 և 8.7 տոկոս:  

Գծապատկեր 3 

Պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը 2008-2015 թվականներին, տոկոս 

 
Աղբյուր՝ ՀՀ 2008-2015թթ․ պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ և հեղինակի հաշվարկներ: 
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Ավելացված  
արժեքի հարկ 

Հարկեր և տուրքեր 
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Միայն սոցիալական տրանսֆերտների ֆինանսավորմանն ուղղվում է ընդամենը պետական 
բյուջեի ծախսերի 18.5 տոկոսը: Նշենք, որ որպես սոցիալական տրանսֆերտներ դիտարկվել են 
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող թոշակները և նպաստները: Կենսաթոշակների մեջ նե-
րառված են բոլոր տեսակի պետական թոշակները. 

x աշխատանքային, 
x ծերության, 
x հաշմանդամության,  
x կերակրողին կորցնելու,  
x սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքի անդամների,  
x շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների, 
x ՀՀ օրենքով նշանակված կենսաթոշակները: 
Իսկ նպաստների տեսքով պետական աջակցությունից դիտարկվել են. 
x ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստները, 
x մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը, 
x հղիության և ծննդաբերության նպաստը, 
x երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, 
x թաղման նպաստը: 
Սոցիալական տրանսֆերտների և եկամուտների բաշխման անհավասարության միջև առկա 

կապը խիստ բացասական է: Այլ խոսքերով, այն երկրները, որոնց պետական բյուջեից սոցիալա-
կան տրանսֆերտներին ուղղվող հատկացումներն ավելի մեծ են, հակված են ունենալ անհա-
վասարության ավելի ցածր մակարդակ: Բացառություն չէ նաև Հայաստանը: Ինչպես երևում է 
բերված գծապատկեր 4-ից՝ Հայաստանում սոցիալական տրանսֆերտների և Ջինի գործակցի միջև 
կապը բացասական է, թեև ավելի թույլ է, քան դեցիլային գործակցի և սոցիալական տրանս-
ֆերտների միջև առկա կապն է: 
 

Գծապատկեր 4 

Սոցիալական տրանսֆերտների  
և Ջինի գործակցի միջև առկա կապը 

Աղյուսակ 2 

Սոցիալական տրանսֆերտների և անհա-
վասարության ցուցանիշների միջև առկա 

կորելացիոն կապերը 

 

 Ջինի գործակից 
Դեցիլային 
գործակից 

Սոցիալական 
տրանսֆերտներ 

-0.34 -0.43 

Նպաստներ -0.15 -0.35 

Ընտանիքի  
կենսամակարդակի 
բարձրացմանն 
ուղղված  
նպաստներ 

-0.27 -0.20 

Կենսաթոշակներ -0.35 -0.43 
 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ 2004-2014 թվականների պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ, ՀՀ ԱՎԾ և հեղինակի  
հաշվարկներ: 

 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական նպաստներից անմիջապես աղքատու-

թյան, հետևաբար, նաև անհավասարության մակարդակի կրճատմանն ուղղված են ընտանիքի 
կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստները, ինչպես նաև վերջիններիս պետական 
ֆինանսավորումն անհամեմատ բարձր է մյուս նպաստներին հատկացվող ֆինանսավորումից՝ 
առանձին դիտարկվել է այս նպաստների և եկամուտների բաշխումը բնութագրող ցուցանիշների 
միջև առկա կապը: 
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Գծապատկեր 5 

 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
նպաստների և Ջինի գործակցի միջև առկա կապը 

Գծապատկեր 6 

 Կենսաթոշակների և Ջինի գործակցի միջև առկա կապը 

 
Աղբյուր՝ ՀՀ 2004-2014 թվականների պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ, ՀՀ ԱՎԾ, հեղինակի 
հաշվարկներ: 

 

ՀՀ-ում անհավասարության մեղմման տեսանկյունից կենսաթոշակների դերը շատ ավելի 
մեծ է, քան ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներինը: Եթե վերջի-
նիս և Ջինի գործակցի միջև կորելացիայի գործակիցը -0.27 է, ապա կենսաթոշակների պարա-
գայում՝ -0.35 է: Անհրաժեշտ է նկատել, որ սոցիալական տրանսֆերտների և, մասնավորապես, 
կենսաթոշակների դերը հատկապես մեծ է ամենաաղքատ և ամենահարուստ խմբերի եկամուտ-
ների մակարդակների միջև առկա ճեղքի մեղմման գործում: 

Սոցիալական տրանսֆերտների, որպես եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման մեղմ-
ման գործիքի, արդյունավետության մասին է վկայում վերջիններիս էական դերը աղքատության 
մակարդակի կրճատման գործում: Այս պարագայում ևս հատկապես էական դերակատարում 
ունեն կենսաթոշակները: 2008-2014 թվականների ընթացքում պետական տրանսֆերտները հնա-
րավորություն են տվել կրճատել աղքատության մակարդակը տարեկան միջինը 15.6 տոկոսային 
կետով, ընդ որում, միայն կենսաթոշակների ազդեցությունը 13.7 տոկոսային կետ է եղել: 

Գծապատկեր 7 

 Կենսաթոշակների և սոցիալական տրանսֆերտների ազդեցությունը աղքատության մակարդակի վրա 

 
 

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: 
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Սոցիալական տրանսֆերտների կարևորության մասին է վկայում նաև բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով եկամուտներում պետական աջակցության բավականին մեծ կշիռը. 2014-ին այն 

կազմել է 15.8 տոկոս: Պետական աջակցության դերը հատկապես ակնառու է ամենաաղքատ 

դեցիլային խմբերում. 2014-ին առաջին դեցիլային խմբի մեկ շնչի հաշվով եկամտի գրեթե կեսը՝ 
49.2 տոկոսը, կազմել են սոցիալական տրանսֆերտները, 2-րդ դեցիլային խմբում այն կազմել է 

37.7 տոկոս: Այսպիսով, սոցիալական տրանսֆերտները, կազմելով աղքատ դեցիլային խմբերի 

եկամտի նշանակալի մասը, հնարավորություն են տալիս ազդել բնակչության եկամուտների 

վերաբաշխման վրա՝ մեղմելով եկամտային խմբերի միջև առկա անհավասարությունը: 

 

Գծապատկեր 8 

Սոցիալական տրանսֆերտների կշիռը 
բնակչության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական 
եկամուտներում, 2004-2014 թվականներ, տոկոս 

Գծապատկեր 9  

Սոցիալական տրանսֆերտների կշիռը դրամական 

եկամուտներում ըստ դեցիլային խմբերի, բնակչության 

մեկ շնչի հաշվով, 2014 թվական, տոկոս 

      
 
Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը: 

 
Չնայած բյուջետային ծախսերից, բնակչության եկամուտների բաշխվածության վրա ունե-

ցած ուղղակի ազդեցությամբ, առանձնանում են սոցիալական տրանսֆերտները, այնուհանդերձ, 

մեծ է նաև սոցիալական ուղղվածություն ունեցող այլ ոլորտային ծախսերի անուղղակի ազդե-

ցությունը: Նշված ծախսային ուղղություններից կարելի է առանձնացնել կրթական և առողջա-

պահական ծախսերը: Ընդ որում, եթե սոցիալական տրանսֆերտների ազդեցությունը կարճա-

ժամկետ բնույթ ունի, ապա սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ոլորտների ծախսերը ավելի 

երկարաժամկետ են: Այսինքն, այս ոլորտներում ներդրումն իր ազդեցությունն է ունենում եկա-

մուտների բաշխման վրա ոչ թե անմիջապես, այլ որոշակի ժամանակահատված անց, սակայն, 

կրելով տևական բնույթ: 

Հայաստանում և՛ կրթական, և՛ առողջապահական ոլորտների պետական ֆինանսավորման և 

եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության միջև առկա կապը բացասական է: Ընդ 

որում, կրթական ծախսերի և Ջինի գործակցի միջև կապն ավելի ուժեղ է, քան առողջապահական 

ծախսերի դեպքում է: Միևնույն ժամանակ, բավականին ուժեղ է առողջապահական ծախսերի և 

դեցիլային գործակցի միջև փոխկապվածությունը: 
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Գծապատկեր 10 

 Առողջապահության և կրթության ոլորտների պետական ֆինանսավորման և անհավասարության 
ցուցանիշների փոխկապվածությունը 

 
 

 Ջինի գործակից Դեցիլային գործակից 

Առողջապահության ոլորտի ծախսեր -0.27 -0.61 

Կրթության ոլորտի ծախսեր -0.55 -0.46 
 

Աղբյուր՝  ՀՀ 2004-2014 թվականների պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ, ՀՀ ԱՎԾ և հեղինակի 
հաշվարկներ: 

 
ՀՀ կառավարության ծրագրերում նախատեսվում է ավելացնել սոցիալական ուղղվածու-

թյուն ունեցող ոլորտների պետական ֆինանսավորումը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով սո-
ցիալական աջակցության՝ աշխատանքային կենսաթոշակների և ընտանեկան կենսամակար-
դակի բարձրացման ուղղված նպաստների, ֆինանսավորման ավելացմանը: Միևնույն ժամանակ, 
մարդկային կապիտալի զարգացման համատեքստում նպատակադրվում է շարունակաբար 
ապահովել առողջապահական և կրթական ոլորտներն ուղղվող բյուջետային ֆինանսավորման 
ծավալների ավելացումը՝ զուգորդելով այն նշված ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների 
որակի բարձրացմամբ: 

Աղյուսակ 3 

 Սոցիալական ոլորտների ֆինանսավորման նպատակադրումները 

 
2015 2017 2021 2025 

փաստացի պլանային 
Սոցիալական ոլորտներ/ՀՆԱ, տոկոս 11.7 12.6 13.8 15.1 
Սոցիալական պաշտպանություն/ՀՆԱ, տոկոս 7.6 8.0 8.3 8.7 
Առողջապահություն/ՀՆԱ, տոկոս 1.7 1.8 2.2 2.7 
Կրթություն/ՀՆԱ, տոկոս 2.4 2.8 3.3 3.7 
Աշխատանքային կենսաթոշակներ,  
մլրդ դրամ 

222 296 464 767 

Ընտանեկան կենսամակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված նպաստներ,  
մլրդ դրամ 

36.6 37.1 56.1 84.3 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն, ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարական ծրագիր և հեղինակի հաշվարկներ: 

 
Եկամուտների բաշխման անհավասարության մեղմմանն ուղղված քաղաքականության մաս 

է կազմում նաև նվազագույն աշխատավարձը: Թեև վերջինս, նախ և առաջ, աշխատանքի շուկայի 
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Կրթության ոլորտի ծախսեր/ՀՆԱ, տոկոս 
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կարգավորման գործիք է հանդիսանում, այնուամենայնիվ, այն իր ազդեցությունն է ունենում 
նաև աղքատության մակարդակի և եկամուտների բաշխման վրա:  

Որպես եկամուտների անհավասարաչափ բաշխմանն ուղղված քաղաքականության մաս, 
նվազագույն աշխատավարձի հիմնական նպատակն է բարձրացնել աղքատ կամ ցածր եկամուտ 
ունեցող բնակչության եկամուտների մակարդակը: Քանզի ենթադրվում է, որ նվազագույն աշ-
խատավարձով աշխատողները մեծամասնություն են կազմում հատկապես ցածր եկամուտ 
ունեցող խմբերում: 

ՀՀ կառավարությունն ուղղորդվում է նվազագույն աշխատավարձի տարեցտարի բարձ-
րացման քաղաքականությամբ՝ նպատակ ունենալով բացառել աղքատ բնակչության շարքերում 
զբաղվածների առկայությունը: Մյուս կողմից, նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի բարձ-
րացումը թույլ է տալիս այն համադրելի դարձնել աղքատության մակարդակի հաշվարկման 
հիմքում ընկած նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի հետ՝ նվազագույն աշխատավարձ 
ստացող բնակչության համար հնարավորություն ստեղծելով նվազագույնս ապահովել իրենց 
կենսականորեն անհրաժեշտ պայմանները: Ինչպես երևում է գծապատկեր 11-ից, 2015 թվականի 
վերջի դրությամբ նվազագույն աշխատավարձն արդեն իսկ հավասարվել է նվազագույն սպառո-
ղական զամբյուղի1արժեքին:   

Գծապատկեր 11 

Նվազագույն աշխատավարձը և 1 շնչի հաշվով նվազագույն սպառողական զամբյուղը ՀՀ-ում, 

 2004-2014 թվականներին (եռամսյակային տվյալներ), դրամ 

 
 

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ օրենքը նվազագույն աշխատավարձի մասին և հեղինակի հաշվարկներ: 

 
Ամփոփելով, կարող ենք փաստել, որ ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող հարկա-

բյուջետային քաղաքականությունը, համակարգելով եկամուտների վերաբաշխման գործընթացը, 
նպատակաուղղված է նաև եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման մեղմմանը և աղքա-
տության կրճատմանը: Ընդ որում, այս նպատակի իրագործման համար կիրառվող հիմնական 
գործիքներից ուղղակի, սակայն, կարճաժամկետ ազդեցությամբ էական դերակատարում ունեն 
պետական տրանսֆերտները, մասնավորապես, կենսաթոշակները և ընտանեկան կենսամա-
կարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստները: Իսկ անուղղակի, սակայն երկարաժամկետ 
ազդեցությամբ առանձնանում են կրթական և առողջապահական ոլորտին ուղղվող պետական 
ծախսերը: Հարկ է նշել, որ այս տնտեսական ցուցանիշների նպատակային մակարդակների ձեռք-
բերումն երկարաժամկետում իր ազդեցությունը կարող է ունենալ եկամուտների անհավասա-
րաչափ բաշխման մեղմման գործում՝ ելնելով Հայաստանում եկամուտների բաշխման ցուցա-
նիշների և վերջիններիս միջև առկա փոխազդեցության մակարդակից: 

                                                            
1  Սպառողական զամբյուղի արժեքը բերված է ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակված 

սննդամթերքի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկայի: 
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Նվազագույն աշխատավրձ 

Նվազագույն սպառողական 
զամբյուղ, 1 շնչի հաշվով 
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ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԸ  

ԼԻԼԻԹ ԳԱՐԻԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ասպիրանտ  

Համառոտագիր 

Բնակչության եկամուտների բաշխման գործընթացի կարգավորումը երկրի սոցիալ-տնտեսական 
քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից է: Ըստ այդմ, ուսումնասիրվել և հոդվածում ներ-
կայացվել են ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխման գործընթացի կարգավորման համար կիրառվող 
հիմնական գործիքները, վերջիններիս միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակադրումները: Առան-
ձին վերլուծվել են յուրաքանչյուր գործիքի ազդեցության բնույթը, եկամուտների բաշխման գործընթացում 
ունեցած դերակատարությունը, ինչպես նաև՝ այդ գործոնների և եկամուտների բաշխման անհավասա-
րությունը բնութագրող ցուցանիշների միջև առկա կորելացիոն կապերը: 
 
Բանալի բառեր.  եկամուտների բաշխում, սոցիալական տրանսֆերտներ, հարկային համակարգ, պետական բյուջե, 

սոցիալական ծախսեր, նվազագույն աշխատավարձ, Ջինի գործակից, դեցիլային գործակից, 
կենսաթոշակներ, նպաստներ: 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 

ЛИЛИТ ГАРИКОВНА АКОПЯН 

аспирант Армянского государственного экономического университета 

Аннотация 

Регулирование распределения доходов населения является важнейшей составляющей социально-экономи-
ческой политики страны. В соответствии с этим в статье были изучены и представлены основные инструменты, 
применяемые для регулирования распределения доходов населения Республики Армения, их среднесрочные и 
долгосрочные цели. Отдельно проанализированы характер влияния каждого из инструментов и их роль в про-
цессе распределения доходов, а также существующие корреляционныес связи между показателями, характери-
зующими эти факторы и неравенство в распределении доходов. 

 
Ключевые слова: распределение доходов, социальные трансферты, налоговая система, государственный бюджет, 

социальные затраты, минимальная заработная плата, коэффициент Джини, децильный коэффициент, 
пенсии, пособия. 

THE TOOLKIT TO REGULATE THE DISTRIBUTION OF INCOME OF THE POPULATION IN THE 

REPUBLIC OF ARMENIA BOTTOM OF FORM 

LILIT GARIK HAKOBYAN 

Ph.D. Student, Armenian State University of Economics 

Abstract 

The regulation of the distribution of income of the population is one of the most important components of the 
socioeconomic policy of the nation. Therefore, the article studies and presents the main policy toolkit utilized in 
regulating the distribution of income of the population in the Republic of Armenia and medium-term and long-run 
targets with respect to the tools and mechanisms. The impact of each of tools and mechanisms and their role in the 
process of income distribution is analysed separately, and the correlation coefficients among these factors and indicators 
of the income inequality have been calculated as well. 

 
Keywords: Income distribution, social transfers, tax system, state budget, social expenditures, minimum wage, Gini coefficient, decile 

coefficient, pensions, benefits. 
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ԵՎԳԵՆՅԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՀԱՅՐԻՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Արցախի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Դրամավարկային քաղաքականության գործիքակազմում կարևոր դեր ունեն արտարժութա-

յին ինտերվենցիաները: Արտարժութային ինտերվենցիաները ազգային արժույթի փոխարժեքի 

կուրսի կայունության ապահովման նպատակով կենտրոնական բանկերի կողմից արժութային 

շուկայում միջամտությունն է` արտարժույթի և այլ թանկարժեք մետաղների առք ու վաճառքի 

միջոցով: Համաձայն Միջազգային արժութային հիմնադրամի տրված սահմանման` արտարժու-

թային ինտերվենցիաները կենտրոնական բանկի կողմից առևտրային բանկերի հետ արտար-

ժույթի առք ու վաճառքի հետ կապված գործարքներն են1: Արտարժութային ինտերվենցիաների 

իրականացման նպատակների դասակարգումը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 

Արտարժութային ինտերվենցիաների իրականացման նպատակները 

Ինտերվենցիաների նպատակ 

Դրամավարկային քաղաքականության նպատակներ 

Ներքին կայունու-
թյան ապահովում 

Արտաքին կայունու-
թյան ապահովում 

Ֆինանսական կայու-
նության ապահովում 

Փոխարժեքի կուրսի կառավարում(ֆիքսված 
փոխարժեքի դեպքում) 

Այո Այո Այո 

Փոխարժեքի կուրսի տատանումների 
կառավարում(լողացող փոխարժեքի դեպքում) 

Այո Այո Այո 

Սիմետրիկ փոփոխականության պահպանում ___ ___ Այո 

Կուրսի թռիչքի  կանխարգելում Այո Այո Այո 

Կուրսի արագ փոփոխությանը խոչընդոտում Այո Այո Այո 

Արժութային շուկայում իրացվելիության 
մակարդակի պահպանում 

___ ___ Այո 

Միջազգային պահուստների պահպանում ___ ___ Այո 

Աղբյուր` Moreno R. Motivies for intervation/Foreign exchange market intervation in emerging markets: motives tschniques 
and implications//BIS.2005. Papers N24. P.5. 

 
Սկզբունքորեն առանձնացնում են ինտերվենցիաների նկատմամբ երկու մոտեցում` փո-

խարժեքի կարգավորում և նրա փոփոխականության կառավարում: Ինտերվենցիաների նպա-

տակները կարող են լինել արժութային փոխարժեքի տատանումների կարգավորումը, տնտե-

սական աճի խթանումը և այլն: Դրամային իշխանությունները միշտ հետևում են անվանական 

փոխարժեքի կուրսի տատանումներին: Ինչպես նշել է Շվեդիայի Ռիկսբանկի կառավարիչ 
Ուրբան Բեքստրոմը, ինտերվենցիաները գնաճի կարգավորման համար կարող են հանդես գալ 
արդյունավետ միջոց. Արտարժութային ինտերվենցիաները իրենցից ներկայացնում են կենտրո-

նական բանկի տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից մեկը: Այն կենտրոնական բանկերի 

համար, որոնք գնաճի նպատակադրման ռազմավարություն են կիրառում, առաջնային գործիք է 

հանդիսանում տոկոսադրույքը: Միևնույն ժամանակ, եթե փոխարժեքի կուրսի տատանումները 

անցնում են թույլատրելի սահմանը, ինտերվենցիաները համարվում են գների կայունության 
                                                            
1  Ishil Sh. Kriljenko S., Ivan J., Guimaraes R., Cem K Official Forein Exchange Intervention// IMF. 2006. Occasional paper N249. 
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ապահովման համար արդյունավետ միջոց 1: Եթե կենտրոնական բանկերը իրենց տրամադ-

րության տակ ունենում են բավարար միջազգային պահուստներ, ապա կարելի է համարել, որ 

նրանք լրիվությամբ կարգավորում են փոխարժեքը: Այն պարագայում, երբ միջազգային պա-

հուստներն անբավարար են կամ երբ անցում է կատարվել լողացող փոխարժեքին, փոխարժեքի 

կուրսի տատանումները կրում են մոնետար բնույթ: Այս դեպքում փոխարժեքի կարգավորումը 

սահմանափակվում է միայն կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ինտերվենցիաներով: 

Օրինակ` Ճապոնիայի բանկի արժութային գործառնությունների ընդհանուր սկզբունքները  

պաշտոնական փաստաթղթում նշվում է, որ կենտրոնական բանկը կրճատում է արժութային 

փոխարժեքի տատանումների ամպլիտուդը երկարաժամկետ հատվածում: 1973թ. լողացող փո-

խարժեքի քաղաքականության ներդրումից սկսած ճապոնական տնտեսությունը արժութային 

փոխարժեքի էական տատանումների է հանդիպել: Տատանումների բացասական հետևանքները 

չեզոքացնելու նպատակով կենտրոնական բանկը ժամանակ առ ժամանակ արժութային շուկա-

յում ինտերվենցիաներ էր իրականացնում2: 

1977թ. Միջազգային արժութային հիմնադրամի կողմից հաստատված կանոնադրութան հա-

մաձայն Արժութային միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ) պատասխանատվություն է կրում մի-

ջազգային արժութային համակարգի և իր կազմում գտնվող պետությունների կողմից իրականց-

վող արժութային քաղաքականության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար: 

Վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով 2007 թվականին Միջազ-

գային արժութային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը հաստատեց նոր նորմ. Վերահսկողության 

իրականացում երկկողմանի հիմքի վրա : Վերահսկողության քաղաքականության փոփոխու-

թյան պատճառը հիմնադրամի գործունեության անբավարար գնարահատականն էր, որը տրվել 
է հիմնադրամի անկախ վարչության կողմից3: Այս որոշման արդյունքում անդամ երկրներին 

տրվում էին ավելի կոնկրետ խորհուրդներ` արժութային քաղաքականության իրականացման 

հարցում: Արժութային միջազգային հիմնադրամը պահանջեց անդամ երկրներից, որպեսզի վեր-

ջիններս արժութային քաղաքականության իրականացման ընթացքում հետևեն հետևյալ սկզբունք-

ներին4:  

1. Պետությունը չպետք է արժութային փոխարժեքը օգտագործի մյուս պետությունների նկատ-

մամբ բարենպաստ մրցակցային դաշտում հայտնվելու համար: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում պետությունը պետք է իրականացնի ինտերվենցիաներ` ազ-

գային արժույթի փոխարժեքի կարճաժամկետ տատանումներից խուսափելու համար: 

3. Ինտերվենցիաներ իրականացնելիս անդամ երկրները պետք է հաշվի առնեն մյուս անդամ 

երկրների շահերը, ինչպես նաև՝ այն երկրի շահերը, որի արժույթը օգտագործում են ինտեր-

վենցիաների ժամանակ: 

4. Պետությունը պետք է խուսափի այնպիսի արժութային քաղաքականությունից, որը կհան-

գեցնի արտաքին անկայունությանը: 

Եթե կենտրոնական բանկը կանոնավոր կերպով դիմում է արտարժութային ինտերվենցիա-

ների, ապա անհրաժեշտ է մշակել արտարժութային ինտերվենցիաների իրականացման քաղա-

քականություն, որը կսահմանի դրանց նպատակը, ժամկետները, ծավալները և այլն: Ֆիքսված 

փոխարժեքի կուրսի քաղաքականության դեպքում կենտրոնական բանկն ի վիճակի չի արժու-

թային շուկայում տեղի ունեցող գործարքների ծավալի նկատմամբ վերահսկողություն իրակա-

                                                            
1  Backstrom U. Currency interventions cannot be ruled out// Inter-Alphaʹs Treering Committee speech.2001. June 14. 
2  Outline of the Bank of Japanʹs Foreign Exchange Intervention Operations//Bank of Japan.2000. July. 
3  An IEO Evaluation of IMF Exchange Tare Policy Advice,2007, p12. 
4  Надзор. Осуществляемый МВФ. Решение 2007 года о надзоре на двухсторонней основе: МВФ, 2007, p6. 
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նացնել, քանի որ նա պետք է իսկույն արձագանքի արտասահմանյան արժույթի պահանջարկի 

փոփոխությանը: Լողացող փոխարժեքի պայմաններում ինտերվենցիաները իրականացվում են 

կենտրոնական բանկի հայեցողությամբ՝ արժութային փոխարժեքի փոփոխելիության ցածր 

մակարդակ ապահովելու համար: Մեքսիկայի, Չիլիի և Թուրքիայի փորձերը վկայում են, որ 

ինտերվենցիաները ոչ միշտ են համարվում արդյունավետ գործիք փոխարժեքի տատանումները 

վերացնելու համար: Հետազոտողների որոշ մասը գտնում են, որ պրակտիկայում ինտերվեն-

ցիաները հանգեցնում են փոխարժեքի տատանումների փոփոխականության ավելացմանը1: 

Չնայած դրան կենտրոնական բանկերը չեն համաձայնվում այս կարծիքի հետ, բացի այդ ԱՀՄ-ը 

պնդում է, որ ինտերվենցիաները պետք է չեզոքացնեն, այլ ոչ թե բարձրացնեն փոխարժեքի տա-

տանումների թույլատրելի մակարդակից շեղման աստիճանը: Կենտրոնական բանկերի կողմից 

ներկայացված հաշվետվությունները վկայում են, որ ինտերվենցիաների արդյունավետության 

վրա ազդող կարևոր գործոններն են հանդիսանում2.  

1. Այլ կենտրոնական բանկերի հետ համակարգված ինտերվենցիաների իրականացումը: 

2. Ինտերվենցիաների ծավալների համադրումը արժութային շուկայի հետ: 

3. Ինտերվենցիաների համադրումը ընթացիկ շուկայական միտումների հետ: 

4. Ինտերվենցիաների իրականացման հերթականությունն ըստ կարևորության: 

Սենտ Լուիսի ֆեդերալ պահուստային բանկին կենտրոնական բանկերի կողմից տրված 

հաշվետվություններից կարելի է տալ արտարժութային ինտերվենցիաներին բնորոշ գծեր3. ինտեր-

վենցիաների իրականացման նպատակով կենտրոնական բանկերը շուկայում գործառնություններ 

են իրականացնում տարվա աշխատանքային օրերի մոտ 0,5-40%-ը, ինտերվենցիաների իրակա-

նացման համար կենտրոնական բանկերը գործարքները կնքում են խոշոր առևտրային բանկերի 

հետ, գործառնությունների մեծ մասը իրականացվում է աշխատանքային օրվա ընթացքում, կենտ-

րոնական բանկերը բավականին արագ են արձագանքում արժութային շուկայում տեղի ունեցող ոչ 
ցանկալի իրավիճակներին և այլն: Ինտերվենցիաների իրականացման ադյունավետության 

տեսակետից կարելի է առանձանացնել որոշ թերություններ. 

x Իշխանությունների միջամտությունը արժութային շուկային առաջացնում է տարակարծու-

թյուններ դրամավարկային և այլ տնտեսական քաղաքականության նպատակների տեսանկ-

յունից: 

x Շատ դեպքերում ինտերվենցիաներն աննշան ազդեցություն են ունենում արժութային շու-

կայի վրա` հատկապես երկարաժամկետ հատվածում: 

x Իշխանությունների միջամտությունը խոչընդոտում է արժութային փոխարժեքի ձևավորման 

շուկայական մեխանիզմին: 

x Ինտերվենցիաները կարող են փոխարինել պետության կողմից իրականացվելիք ավելի կա-

րևոր միջոցառումներին: 

Կենտրոնական բանկերի ներկայացուցիչները չեն համաձայնվում վերը նշվածի հետ: Նրանք 

մասնավորապես համաձայնվում են այն մտքի հետ, որ ինտերվենցիաները չափազանց հեշտ ու 

պարզ տարբերակ են մակրոտնտեսական բարդ խնդիրներին լուծում տալու համար:  

                                                            
1  Fratzscher M. On the long-term effectiveness of exchange rate communication and interventions//Journal of International 

Money and Finance.2006. N25, P146-167: Edision H., Cashin P., Liang H. Foreign exchange intervention and the Australian 
dollar// Internatioanl Journal of Finance and Economics. 2006. N 11.P.155-171. 

2  Neely C. Central Bank Authorities Beliefs about Foreigh ExchangeIntervention// Federal reserve Bank of St. Lous.2007. 
working Paper N45. 

3  Foreign exchange market intervention in emerging markets:motives, techniques and implications//BIS papers.2005. N24. P. 5: 
Neely C. Central Bank Authorities Beliefs about Foreigh ExchangeIntervention// Federal reserve Bank of St. Lous.2007. 
working Paper N45: Neely C., The practiceof Central Bank Unternemtion. 2000.N2. P. 24-37. 
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Տնտեսագետները տարակարծիք են նաև ինտերվենցիաների վերաբերյալ տեղեկատվության 

թափանցելիության հարցի շուրջ: Տնտեսագետների մի խումբ կարծում է, որ տեղեկատվության 

գաղտնիությունը ավելի է բարձրացնում ինտերվենցիաների արդյունավետությունը, մինչդեռ 

մյուս խումբը արտահայտում է հակառակ կարծիքը: Ընդհանուր առմամբ, իրականացվելիք 

ինտերվենցիաների վերաբերյալ տեղեկատվության թափանցելիությունը պետք է բացառվի այն 

պատճառով, որ վերջիններս հիմնականում իրականացվում են տնտեսությունում ստեղծված 

անցանկալի երևույթները կանխելու նպատակով և այն դեպքում, եթե կենտրոնական բանկը 

ինտերվենցիաները իրականացնում է իր արժութային պորտֆելը ճշգրտելու նպատակով: Գոր-

ծառնությունների իրականացումից հետո, բնականաբար պետք է ապահովվի վերջիններիս վե-

րաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը, ինչպես և ներկայումս կատարում են կենտրոնական բանկերի 

մեծամասնությունը:  

Արտարժութային ինտերվենցիաներ իրականացվում են աշխարհի ինչպես զարգացած, այն-

պես էլ զարգացող երկրներում: ԵՏՄ անդամ պետությունների (բացի ՀՀ-ից) կողմից 2014-2015թթ. 

իրականացված արտարժութային ինտերվենցիաների ծավալները ներկայացված են գծապատ-

կեր 1-ում: 

Գծապատկեր 1 

Արտարժութային ինտերվենցիաների ծավալները, մլն ԱՄՆ դոլար 2014-2015թթ. 

 

Աղբյուր` ԵՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի պաշտոնական կայքեր: 

2014-2015թվականների ընթացում ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ազգային արժույթի արժեզրկման 

տեմպերի նվազեցման նպատակով` ԵՏՄ անդամ պետությունները արտարժութային շուկայում 

իրականացրել են միջամտություն` հիմնականում արտարժույթի վաճառքի գործարքներ իրա-

կանացնելով: Բացառություն է կազմել Ռուսաստանի Դաշնությունը: Եթե 2014 թվականի կտրված-

քով ՌԴ կենտրոնական բանկի արտարժութային շուկայում իրականացրած գործարքների մոտ 

90%-ը արտարժույթի վաճառքի գործարքներն էին, ապա 2015 թվականին ՌԴ ԿԲ կողմից ար-

տարժութային ինտերվենցիաների մոտ 86%-ը արտարժույթի առքի գործարքներն էին: ԵՏՄ 

պետություններից Ղազախստանը, Ղրղըզստանը և Բելառուսը նշված ժամանակահատվածում 

իրականացրել են արտարժույթի վաճառքի գործառնություններ: Վերջիններիս արժույթների ար-

ժեզրկումը պայմանավորված էր ՌԴ ռուբլու` ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժեզրկմամբ, ինչի 

պատճառով էլ կենտրոնական բանկերը ստիպված էին արտարժույթի վաճառքի գործառնու-

թյունների միջոցով որոշ չափով զսպել սեփական արժույթի արժեզրկման տեմպերը: 
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Աղյուսակ 2 

ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացրած արտարժութային ինտերվենցիաները 2014-2015թթ., մլն ՀՀ դրամ1 

  Առք(USD) Վաճառք(USD) Զուտ 
առք(Վաճա

ռք) 2014 

Առք(USD) Վաճառք(USD) Զուտ առք 
(Վաճառք) 

2015 Ամիս Գումար Փոխ Գումար Փոխ Գումար Փոխ Գումար Փոխ 

Հունվար _ _ 7,130,000 408.9 -7,130,000 _ _ 84,700,000 477.7 -84,700,000 

Փետրվար _ _ 61,530,000 412.4 -61,530,000 _ _ 56,000,000 477.9 -56,000,000 

Մարտ 1,000,000 412 65,270,000 414.6 -64,270,000 10,050,000 472.1 18,900,000 480.6 -8,850,000 

Ապրիլ _ - 3,100,000 415.7 -3,100,000 3,600,000 472.6 _ _ 3,600,000 

Մայիս _ - _ _ _ _ _ 15,000,000 481.7 -15,000,000 

Հունիս 20,150,000 408.6 _ _ 20,150,000 36,430,000 473.2 _ _ 36,430,000 

Հուլիս 19,850,000 407.2 _ _ 19,850,000 _ _ _ _ _ 

Օգոստոս 2,000,000 408.2 5,600,000 413.3 -3,600,000 _ _ 95,000,000 484.6 -95,000,000 

Սեպտեմբեր 2,000,000 407 _ _ 2,000,000 25,000,000 480.2 12,000,000 485.4 13,000,000 

Հոկտեմբեր _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Նոյեմբեր _ _ 93,840,000 422.2 -93,840,000 _ _ 19,200,000 482.7 -19,200,000 

Դեկտեմբեր _ _ 118,700,000 458.1 -118,700,000 _ _ 20,800,000 482.5 -20,800,000 

Ընդամենը 45,000,000   355,170,000   -310,170,000 75,080,000   321,600,000   -246,520,000 

 
2014-2015թթ. ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացված արտարժութա-

յին ինտերվենցիաների ծավալները համապատասխանաբար կազմել են 400.170 մլրդ ՀՀ դրամ և 

397.680 մլրդ դրամ: Իրականացված ինտերվենցիաների կառուցվածքում մեծ տեսակարար բաժին 

են զբաղեցրել արտարժույթի վաճառքի գործարքները`88.8% և 80.9%: 2016թ. առաջին երկու ամսվա 

ընթացքում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվել է բացառապես արտարժույթի վաճառքի գործառ-

նություններ`94,6 մլրդ ՀՀ դրամ ծավալով: Նշված գործառնություններով ՀՀ դրամի արժեզրկման 

տեմպերի զսպման նպատակն էր հետապնդվում: Սակայն ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքը 

2014-2015թթ. ընթացքում ցուցաբերեց արժեզրկման միտումներ, մասնավորապես`նշված ժամա-

նակահատվածում ազգային արժույթի արժեզրկման տեմպը կազմել էր մոտ 20%:  

Արտարժութային ինտերվենցիաները իրենց ուրույն դերակատարությունը ունեն դրամա-

վարկային քաղաքականության իրականացման գործընթացում: Արտարժութային ինտերվեն-

ցիաների իրականացումը պետք է լինի հիմնավորված և խիստ նպատակային: Այն երկրներում, 

որոնք վարում են լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն` արտարժութային ինտերվեն-

ցիաների իրականացման գործընթացը պետք է կրի ոչ պարբերական և կարճաժամկետ բնույթ: 

Հակառակ դեպքում` արտարժութային ինտերվենցիաների միջոցով կենտրոնական բանկերի 

միջամտությունը կարող է հանգեցնել տնտեսության առջև ծառացած խնդիրների ավելի սրմանը:  

                                                            
1  www.cba.am/ Վիճակագրական հրապարակումներ/ամսական տեղեկագրեր: 

http://www.cba.am/
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ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ԵՎԳԵՆՅԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՀԱՅՐԻՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Արցախի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

Համառոտագիր 

Արտարժութային ինտերվենցիաները հանդիսանալով դրամավարկային քաղաքականության անուղ-
ղակի գործիքներից մեկը` իրենց ուրույն դերն ունեն դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետ 
իրականացման գործընթացում: Արտարժութային ինտերվենցիաների իրականացումը պետք է լինի հիմ-
նավորված և նպատակային: Այն երկրներում, որտեղ վարվում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականու-
թյուն, ինտերվենցիաների իրականացման գործընթացը պետք է կրի ոչ պարբերական բնույթ: Հակառակ 
դեպքում` արտարժութային ինտերվենցիաների միջոցով կենտրոնական բանկերի միջամտությունը կա-
րող է հանգեցնել տնտեսության առջև ծառացած խնդիրների սրմանը:  

 
Բանալի բառեր. արտարժույթ, ինտերվենցիա, արժեզրկում, փոխարժեք, առք, վաճառք, դրամավարկային 

քաղաքականություն, կենտրոնական բանկ: 

РОЛЬ ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЕВГЕНИЯ РАЗМИКОВНА АЙРИЯН, к.э.н., доцент  
Кафедра финансового учета Арцахского государственного университета 

Аннотация 

Валютные интервенции, являясь одним из косвенных инструментов денежно-кредитной политики, играют 
особую роль в эффективном осуществлении денежно-кредитной политики. Реализация валютных интервенций 
должна быть обоснованной и целенаправленной. В тех странах, где ведется политика плавающего валютного 
курса, реализация  интервенций должна носить непериодический характер. В противном случае, вмешательство 
центральных банков посредством валютных интервенций может привести к эскалации проблем, стоящих перед 
экономикой. 

 
Ключевые слова: валюта, интервенция, девальвация, обменный курс, покупка, продажа, денежно-кредитная политика, 

Центральный банк. 

THE ROLE OF FOREIGN EXCHANGE INTERVENTIONS IN CARRYING OUT MONETARY 

POLICY 
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Chair of Finances and Accounting, Artsakh State University 

Abstract 

Foreign exchange interventions, one of the indirect tools of monetary policy, play a unique role in the process of 
carrying out an effective monetary policy. Conducting foreign exchange interventions needs to be justified and targeted. 
In those nations with floating foreign exchange regimes the process of conducting interventions needs to be a one-time 
action and not to be conducted on a regular basis. Otherwise, by conducting foreign exchange intervention the 
interventions of central banks could put additional pressure on the issues the economies face. 
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ԱՆՆԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

Անցումային տնտեսության անցած և արդեն տնտեսապես զարգացած երկրների փորձը 

վկայում է այն մասին, որ տնտեսական աճ ապահովելու համար կարևորվում են ոչ միայն 

արտերկրներից և միջազգային կազմակերպություններից, այլ նաև առևտրային բանկերի կողմից 

վարկային ներդրումները, որոնք իրենց նպատակայնությամբ պետք է օգտագործվեն առանձին 

ոլորտներում ու տարբեր ուղղություններով: Այսպես, պարզաբանման առումով նշենք, որ Հա-

յաստանի Հանրապետությունում, սկսած 2003 թվականից օտարերկրյա ներդրումներն օգտա-

գործվում են` 

1. Դրամավարկային կարգավորման մարմիններով: 

2. Պետական կառավարման մարմիններով: 

3. Բանկային և ֆինանսական հատվածներով: 

4. Մասնավոր հատվածներով: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալները, պետք է նշել, որ երկրի տնտեսական գործընթացների բա-

րելավման նպատակով, կարևորվում է առևտրային բանկերի մասնակցության ակտիվացումը 

ներդրումային միջավայրում, որը բխում է բանկային համակարգի և ընդհանուր տնտեսական 

կայուն զարգացման անհրաժեշտությունից: Այսպես, եթե մի կողմից առևտրային բանկերը շա-

հագրգռված են գործելու կայուն տնտեսական միջավայրում, ապա մյուս կողմից էլ այդ միջա-

վայրի ձևավորումն էլ մեծապես կախված է բանկային համակարգի կայունությունից, ճկունու-

թյունից և նրա արդյունավետ գործունեությունից: Միաժամանակ, քանի որ առևտրային բանկերն 

արդյունավետ գործում են միայն տնտեսության առկա չափավոր ռիսկի պայմաններում, ուստի 

այդ բանկերին էլ անհրաժեշտ է կայուն տնտեսական միջավայր: 

Պետք է առանձնացնել այն կարևոր նախապայմանները, որ ցանկացած բանկի համար 

արժևորվում է ավանդների ներգրավմանը համահունչ վարկային միջոցների տրամադրումը, որոնք 

բանկային գորունեության ամենահիմնական բաղադրատարրերն են: Հետևաբար, ինչպես տես-

նում ենք աղյուսակում բերված վիճակագրական տվյալներից, որոնք վերաբերում են առևտրային 

բանկերի կողմից տնտեսության առանձին հատվածներին (ռեզիդենտներ, ձեռնարկություններ, 

տնային տնտեսություններ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ, ոչ ռեզիդենտներ, այլ 
ֆինանսական կազմակերպություններ) տրամադրվող վարկային միջոցներին, ներկայացված են 

ըստ 2000-2015 թթ.: Աղյուսակի տվյալներից պարզվոմ է, որ ՀՀ տնտեսության հատվածների գծով 

տրամադրված վարկերը հիմնականում ունեցել են աճման միտում և միայն 2015 թվականի 

վերջի դրությամբ այն կազմել է 29.4 տրիլիոն ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա (2014 թ.) նկատմամբ 

ավելացել է 6.5 տրիլիոն ՀՀ դրամով կամ 28.2 տոկոսով, իսկ 2002 թվականի նկատմամբ` 29.5 

անգամ ավելի: 

Մեր հետազոտության նպատակն է կատարել ըստ աղյուսակի տվյալների վերլուծություն` 

վարկային ներդրումների փոխկապվածությունները բացահայտելու համար:  

Ուստի այդ առումով վերլուծությունն իրականացվելու է երկու տարբերակներով: Ըստ առաջին 

տարբերակի արդյունքային ցուցանիշ է համարվելու ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից տնտե-

սության առանձին հատվածներին (ձեռնարկություններ, տնային տնտեսություններ, շահույթ 
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չհետապնդող կազմակերպություններ, այլ ֆինանսական կազմակերպություններ) տրամադրվող 

վարկերը (Z): 

Իր հերթին ըստ երկրորդ տարբերակի արդյունքային ցուցանիշ (Y) է համարվելու ՀՀ 

առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին տրամադրվող ընդամենը 

վարկերը: 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ առևտրային բանկերի վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների1 (2000-2015թթ.) 

 (ժամանակահատվածի վերջ, մլն.ՀՀ դրամ)2 

Վարկեր 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

(1) Ռեզիդենտներին 1.136.177 1.186.708 953.434 1.070.386 1.446.650 1.872.285 2.565.702 3.876.084 6.559.680 

(2) Դրամով 187.361 208.794 200.255 313.463 453.701 652.524 1.113.543 2.242.036 4.053.402 

(3) Արտարժույթով 948.816 977.914 753.179 756.922 992.948 1.219.761 1.452.159 1.634.047 2.506.277 

(4) Այդ թվում`          

(5) Ձեռնարկություններին 653.594 719.594 653.787 662.358 816.477 986.887 1.279.001 1.753.245 2.858.168 

(6) Դրամով 119.179 153.171 155.473 216.221 297.505 363.407 570.192 774.272 1.236.631 

(7) Մասնավոր  108.149 135.716 132.667 201.155 263.629 332.084 546.088 767.656 1.205.055 

(8) Պետական 11.030 17.455 22.807 15.067 33.875 31.323 24.104 6.617 31.575 

(9) Արտարժույթով 534.415 566.423 498.313 444.136 518.973 623.481 708.809 978.973 1.621.537 

(10) Մասնավոր 289.838 372.873 398.879 372.879 459.629 591.126 682.493 965.073 1.611.859 

(11) Պետական 244.577 193.551 99.434 71.257 59.344 32.355 26.316 13.900 9.678 

(12) Տնային 
տնտեսություններին3 

351.047 284.103 220.178 346.118 554.442 809.488 1.183.286 1.986.034 3.465.745 

(13) Դրամով 48.201 36.582 36.231 63.715 129.841 241.403 454.386 1.366.542 2.710.392 

(14) Արտարժույթով 302.846 247.520 183.947 282.404 424.601 568.086 728.900 619.492 755.354 

(15) Շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություններին 

2.348 2.011 1.315 604 466 961 2.261 20.682 115.113 

(16) Դրամով 1.986 1.746 1.090 369 284 626 1.659 763 2.957 

(17) Արտարժույթով 361 266 225 236 183 335 602 19.919 112.155 

(18) Այլ ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

0 0 0 62.784 75.148 74.945 101.154 116.122 120.653 

(19) Դրամով 0 0 0 33.158 26.072 47.089 87.306 100.459 103.422 

(20) Արտարժույթով 0 0 0 29.626 49.077 27.856 13.848 15.63 17.231 

(21) Ոչ ռեզիդենտներին4 38.821 13.006 43.423 75.645 83.120 118.427 81.367 48.423 52.702 

(22) Դրամով 3.037 1.758 722 17.652 19.753 6.498 3.298 16.045 29.297 

(23) Արտարժույթով 35.784 11.249 42.701 57.993 63.367 111.929 78.069 32.378 23.405 

(24) ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐԿԵՐ 1.174.998 1.199.714 996.857 1.146.030 1.529.769 1.990.712 2.647.069 3.924.507 6.612.382 

 

                                                            
1  Կուտակված տոկոսներն ընդգրկված չեն. վարկերի մեջ ներառված են նաև ֆակտորինգային, լիզինգային գործառ-

նությունները: 
2  www.cba.am 
3  Ներառյալ բանկի աշխատակիցների և բանկի հետ կապված անձանց տրված վարկերը: 
4  Տրված վարկերը ընդգրկված են ոչ ռեզիդենտ ձեռնարկություններին, տնային տնտեսություններին և ոչ բանկային 

ֆինանսական կազմակերպություններին: 
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Աղյուսակ 1-ի շարունակություն 

Վարկեր 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) Ռեզիդենտներին 7.780.401 9.472.887 12.823.111 17.012.537 19.629.138 22.222.314 28.131.728 

(2) Դրամով 3.966.575 4.345.336 5.261.213 6.252.898 7.240.444 8.262.654 9.496.306 

(3) Արտարժույթով 3.813.826 5.127.551 7.561.898 10.759.639 12.388.695 13.959.660 18.635.422 

(4) Այդ թվում`        

(5) Ձեռնարկություններին 3.825.963 5.180.553 7.565.987 10.264.871 11.304.891 12.412.200 15.866.565 

(6) Դրամով 1.224.386 1.548.662 1.772.282 1.884.627 1.918.145 2.029.727 2.427.669 

(7) Մասնավոր  1.191.714 1.508.167 1.740.740 1.860.357 1.875.376 1.995.033 2.404.510 

(8) Պետական 32.673 40.495 31.542 24.270 42.768 34.694 23.160 

(9) Արտարժույթով 2.601.577 3.631.891 5.793.705 8.380.244 9.386.746 10.382.473 13.438.896 

(10) Մասնավոր 2.569.782 3.583.633 5.561.485 8.206.810 9.159.053 10.166.192 13.143.982 

(11) Պետական 31.795 93.257 232.220 173.434 227.693 216.281 294.914 

(12) Տնային 

տնտեսություններին1 

3.716.564 3.988.096 4.854.519 6.138.041 7.416.363 8.789.931 10.984.885 

(13) Դրամով 2.629.041 2.628.060 3.268.393 4.091.912 4.921.685 5.777.942 6.610.402 

(14) Արտարժույթով 1.087.523 1.360.036 1.586.126 2.046.129 2.494.951 3.011.989 4.374.483 

(15) Շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններին 

123.716 127.754 156.189 263.907 456.038 539.921 786.502 

(16) Դրամով 5.199 6.012 13.792 24.674 58.697 79.024 63.907 

(17) Արտարժույթով 118.517 121.743 142.397 239.233 397.341 460.896 722.596 

(18) Այլ ֆինանսական 

կազմակերպություններին 

114.158 176.483 246.416 345.718 451.574 480.263 493.775 

(19) Դրամով 107.948 162.601 206.746 251.685 341.917 375.962 394.328 

(20) Արտարժույթով 6.209 13.882 39.670 94.033 109.657 104.301 99.447 

(21) Ոչ ռեզիդենտներին2 240.250 434.892 641.375 508.706 744.016 739.186 1.312.238 

(22) Դրամով 73.671 128.732 127.609 145.143 170.982 200.624 474.859 

(23) Արտարժույթով 166.579 306.161 513.767 363.564 573.034 538.562 837.378 

(24) ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐԿԵՐ 8.020.651 9.907.779 13.464.487 17.521.243 20.373.154 22.961.500 29.443.966 

 
Վերոնշյալ գծով ավելի պարզ պատկերացում ունենալու համար կառուցենք գծապատկեր 

1-ը և 2-ը, որոնցում ինչպես նշեցինք վերևում, ոչ գծային տեսքով կատարվել է ուսումնասիրվող 

տարիների կտրվածքով վարկային միջոցների աճման միտումները: 

                                                            
1  Ներառյալ բանկի աշխատակիցների և բանկի հետ կապված անձանց տրված վարկերը: 
2  Տրված վարկերը ընդգրկված են ոչ ռեզիդենտ ձեռնարկություններին, տնային տնտեսություններին և ոչ բանկային 

ֆինանսական կազմակերպություններին: 
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Գծապատկեր 1 

ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից տարբեր ոլորտներին տրամադրված վարկային միջոցները 

 
 

Գծապատկեր 2 

 ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկային միջոցները 

 
 
Այժմ ներկայացնենք այն ռեգրեսիայի հավասարումները` 1-ին և 2-րդ, որոնց միջոցով իրա-

կանացվելու է առանձին–առանձին արդյունքային ցուցանիշների ու ազդող գործոնների վերլու-
ծություն: Ռեգրեսիայի հավասարումները հետևյալներն են` 

 

Z=b0 + b1x1 +b2x2 +b3 x3 +b4xx                           (1) 
 

որտեղ` 
Z–ը` առևտրային բանկերի կողմից տնտեսության առանձին հատվածներին տրամադրված 

վարկերն են, 
x 1 –ը` ձեռնարկություններին տրված վարկերն են, 
x 2–ը`  տնային տնտեսություններին տրված վարկերն են, 
x 3 –ը` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին տրված վարկերն են: 
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x 4 –ը` այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերն են: 
b0, b1, b2, b3 , b4 –անկախ փոփոխականների գործակիցներն են, որոնք ցույց են տալիս յուրա-

քանչյուրի ազդեցությունը կախյալ փոփոխականի կամ այլ կերպ արդյունքային ցուցա-
նիշի (Z) վրա: 

Աղյուսակ 2 

Z–ի  հաշվարկային տվյալներն ըստ 2000-2015թթ. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 37909.90 16710.01 2.268695 0.0444 

CL 1.082056 0.022736 47.59137 0.0000 

HL 1.003526 0.22447 44.70680 0.0000 

NPC -0.430973 0.732381 -0.588455 0.5681 

NREZL -0.319196 0.163178 -1.956126 0.0763 

 

R-squared 0.999957 Mean dependent var 4272892 

Adjusted R-squared 0.999941 S.D.dependent var 5080641 

S.E.of regression 38941.40 Akaike info criterion 24.22781 

Sum squared resid 1.67E+10 Achwarz criterion 24.46924 

Log likelihood -188.8225 F-statistic 63830.23 

Durbin-watson stat 1.041604 Prob (F-statistic) 0.000000 

 
Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի հիման վրա հաշվարկվել և ստացվել են համա-

պատասխան b0 , b1, b2, b3 , b4 գործակիցների արժեքները (տե՛ս աղյուսակ 2), որոնք տեղադրելով 
(1) հավասարման մեջ, ստացվել է հետևյալ հավասարումը` 

 

Z = 37909.90166 + 1.082055974* x1 + 1.003526438 * x2 – 0.4309729406 * x3 – 0.3191957585 * x 4 

 

Վերոնշյալ ռեգրեսիայի հավասարումը հավասարում է այն մասին, որ արդյունքային ցուցա-
նիշի վրա դրականորեն են ազդում x 1–ը և x 2–ը, իսկ x 3–ն ու x 4–ը ունեն բացասական ազդեցու-
թյուն: Այստեղից հետևություն, որ այն ճիշտ է արտահայտում այսօվա իրականությունը, քանի որ 
ձեռնարկություններն ու տնային տնտեսություններըն են, որ վարկերի նպատակային օգտա-
գործման դեպքում կապահովեն եկամուտների ապահովում, որոնք էլ կնպաստեն ՀՀ պետական 
բյուջեի հարկային եկամուտների ավելացմանը: 

Երկրորդ տարբերակով ռեգրեսիայի հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

Y= a 0 +a1x1+a2x2                        (2) 
 

որտեղ` 
Y–ը` ընդամենը վարկերն են, 
x 1–ը`  ոեզիդենտներին տրված վարկերն են, 
x 2 –ը` ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկերն են: 
a0, a1, a2 –ը` անկախ փոփոխականների գործակիցներն են, որոնք ցույց են տալիս յուրաքանչ-
յուրի ազդեցությունը կախյալ փոփոխականի կամ այլ կերպ` արդյունքային ցուցանիշի (Y) 
վրա:  
Վերջիններս նույնպես փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի հիման վրա հաշվարկվել են և 

ստացվել է հետևյալ ռեգրեսիայի հավասարումը` 
 

Y = -0.219467531 + 0.9999999991* x1 + 1.000001075 * x 2 
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Աղյուսակ 3 

Y–ի հաշվարկային տվյալնլերն ըստ 2000-2015 թթ. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.219468 0.138497 -1.584634 0.1371 

REZL 1.000000 5.17E-08 19346272 0.0000 

NRL 1.000001 1.31E-06 761767.3 0.0000 

 

R-squared 1.000000 Mean dependent var 4422630 

Adjusted R-squared 1.000000 S.D.dependent var 5263661 

S.E.of regression 0.417994 Akaike info criterion 1.260663 

Sum squared resid 2.271350 Achwarz criterion 1.405523 

Log likelihood -7.085303 F-statistic 1.19E+15 

Durbin-watson stat 2.567491 Prob (F-statistic) 0.000000 

 
Նույն տնտեսագիտական մեկնաբանությունները կարող են կատարել նաև (Y) արդյունքային 

ցուցանիշի վրա ազդող գործոնների միջոցով: Այսինքն, առևտրային բնակերը, որոնք տրամադրում 

են վարկեր ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին, ունեն իրենց դրական ազդեցությոնը դրանց 

գործունեության վրա, հատկապես, երբ դրանք օգտագործվում են նպատակային և ժամկետային 

առումով, երբ դրանք վերադարձվում են համապատասխան վարկատու բանկերին: 

Այստեղից հետևություն, որ տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում առևտրային 

բանկերի գործունեությունն էլ ավելի ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար ավե-

լացնել մասնավորապես արդյունաբերական կազմակերպությունների թվաքանակը, հաշվի առնե-

լով ՀՀ կառավարոթյան կողմից մշակված ճիշտ ռազմավարական քաղաքականության վարումը` 

ըստ վարկերի օգտագործման նպատակային պատկանելիության: 
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ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՆԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Ցանկացած երկրի տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում իրենց ուրույն տեղն ունեն 
առևտրային բանկերը, որոնք իրականացնելով բանկային գործունեություն, նպաստում են տնտեսության 
առանձին ոլորտների, ինչու չէ նաև ֆիզիկական անձանց գործընթացների անընդհատությանը: Ուստի այդ 
առումով լուսաբանված են մի քանի տարիների կտրվածքով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից տրա-
մադրված վարկային միջոցների պատկերը, ըստ դրանց օգտագործման պատկանելիության: Կազմված 
աղյուսակների և գծապատկերների հիման վրա կատարվել են համապատասխան վերլուծություններ և 
տնտեսագիտական մեկնաբանություններ: Միաժամանակ ռեգրեսիոն հավասարումներով պայմանավորված 
հիմնավորվել են արդյունքային ցուցանիշները (ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերը և ընդհանուր 
վարկերը) համապատասխան ազդող գործոնների միջոցով: 

 

Բանալի բառեր. առևտրային բանկ, փոխկապվածությունների վերլուծություն, օգտագործման պատկանելիություն, 
ներդրումներ, ռեզիդենտներ, ոչ ռեզիդենտներ, տնային տնտեսություններ, վարկեր, ռեգրեսիայի 
հավասարում, ռեգրեսիայի գործակիցներ: 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РА 
КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АННА ВЛАДИМИРОВНА АРУТЮНЯН  
аспирант  Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В обеспечении экономического роста любой страны особое место занимают коммерческие банки, которые, 
осуществляя банковскую деятельность, поддерживают непрерывность функционирования отдельных сфер эко-
номики, и даже деловых операций физических лиц. В связи с этим представлена картина предоставленных со 
стороны коммерческих банков Армении кредитных средств по источникам их использовния в интервале 
нескольких лет. На основе составленных таблиц и рисунков проведены соответствующие анализы и дана их 
экономическая интерпретация. Одновременно, обусловленные регрессионными уравнениями, обоснованы 
исходные показатели (предоставленные резидентам кредиты и общие кредиты) посредством соответствующих 
воздействующих факторов. 

 
Ключевые слова: коммерческий банк, корреляционный анализ, использование по источникам, инвестиции, резиденты, 

нерезиденты, домохозяйства, кредиты, уравнение регресии, коэффициент регрессии.  

CORRELATION ANALYSIS OF INVESTMENT LOANS PROVIDED BY THE ARMENIAN 

COMMERCIAL BANKS BY PURPOSE OF USE 

ANNA VLADIMIR HARUTYUNYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences of Armenia 

Abstract 

Commercial banks play a unique role in the process of ensuring economic growth of any nation that by carrying 
out banking activities support and ensure continuous performance of various sectors of the economy and natural persons 
as well. Therefore, the article presents the trends in loans provided by commercial banks and the purpose of use of these 
loans for the period of several years. The article provides the analysis of tables and figures prepared by the author with 
respective economic interpretations. Meanwhile, by estimating regression equations the author identifies and justifies 
those independent variables that cause respective changes in dependent variables (loans to residents and total of loans).  

 
Keywords: Commercial bank, correlation analysis, purpose of use, investments, residents, non-residents, households, loans, 

regression equation, regression coefficients. 
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  
 

ԴԱՎԻԹ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան  տնտեսագիտության 
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Ազգային տնտեսության վճարային հաշվեկշռի կարգավորումն այլևս զուտ տնտեսագիտա-
կան խնդիր չէ: Այն առաջվա պես պայմանավորված է լինելու կառավարության կողմից իրա-
կանացվող նպատակային տնտեսական քաղաքականությամբ և առավել մրցունակ գործարար-
ների կողմից իրականացվող քայլերով, սակայն հիշատակված միտումներն ինքնին առաջ են 
քաշում նոր պահանջներ: Ապագայի գործարարը հաջողության հասնելու համար հարկադրված 
է լինել համաշխարհային ռազմավարության գիտակ, տեխնոլոգիայի վարպետ, գերազանց քա-
ղաքագետ և առաջնորդ` օժտված մարդկանց շահագրգռելու կարողությամբ: Տնտեսագետների 
կողմից ակնկալվում է նաև, որ ապագան ի վերջո պատկանելու է գերհզոր ընկերություններին` 
համաշխարհային գործարար դաշնություններին: Դրանց կառավարիչների գլխավոր մտահոգու-
թյուններից մեկը կլինի հավասարակշռել տնտեսական շահերը մշակութային առանձնահատ-
կությունների հետ: 

Այսպիսով, ազգային տնտեսությունների վճարային հաշվեկշիռներին առնչվող գլխավոր 
միտումներն են. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անընդհատ կատարելագործումը, որը թույլ 
է տալիս համադրել ընկերության աշխատանքները միջազգային մասշտաբով, միջազգային 
դրամական համակարգի հետագա ազատականացումը, որը հնարավորություններ է ընձեռում 
օգտվել փոխարժեքների շարունակական տատանումներից, քաղաքական թշնամանքի, հակա-
մարտության զգալի նվազումը, որը նոր շուկաներ մուտք գործելու և տնտեսական միություններ 
ձևավորելու լայն հնարավորություն է տալիս, Արևելքի և զարգացող, նորանկախ երկրների աճող 
դերը համաշխարհային տնտեսության ներսում և միջազգային կազմակերպություններում, որը 
տանում է դեպի ուժերի որոշակի վերաբաշխման: Արևելքի շուկաների որոշակի հզորացումը, 
որը նոր շուկա է ստեղծում և այն գրավիչ դարձնում ներդրումների համար, արտադրությունից 
դեպի ծառայությունների ոլորտի գերակայության անցումը, որը գիտելիքը դարձնում է արտա-
հանման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, տնտեսական, արդյունաբերական նպատակ-
ներով տիեզերքի օգտագործումը, որը գործարարության համար նոր հեռանկարներ է բացում: 
Մեր կողմից քննարկված գլխավոր միտումները թույլ են տալիս կանխատեսումներ անել ոչ 
միայն առանձին երկրների կամ դրանց խմբերի ու միությունների, այլև օրեցօր ավելի հստակ 
ուրվագծվող համաշխարհային նոր տնտեսակարգի վերաբերյալ:  

Արտահանման վրա հիմնված զարգացմանն անցնելու և զուգահեռաբար ինովացիոն զար-
գացման ինստիտուտներ ներդնելու համար կառավարության առաջնահերթ նպատակներից 
մեկը պետք է դառնա գոյություն ունեցող և պոտենցիալ զարգացման կլաստերների իդենտիֆի-
կացումը, ինչպես արտահանման ներուժի, այնպես և ինովացիոն զարգացման հնարավորու-
թյունների տեսանկյունից: Արտահանմանը կողմնորոշված աճի տեսակետից կարելի է դասա-
կարգել 4 տիպի զարգացման կլաստերներ. 

Այն կլաստերները, որոնք ձևավորվել են կամ կարող են ձևավորվել` ելնելով Հայաստանում 
ստեղծվող ավելացված արժեքի մաքսիմալացման սկզբունքից: Դրանք պետք է հիմնված լինեն 
պատրաստի արտադրանքի մակարդակով տեղական հումքի վերամշակման վրա: Արդեն ձևա-
վորված սեկտորների զարգացումը կարող է կատարվել արտադրանքի քանակի, անվանացանկի 



 132 

մեծացման կամ որակի բարձրացման ճանապարհով (օրինակ` սննդի, փայտամշակման կամ 
շինանյութերի արդյունաբերության մեջ) կամ արժեքի ավելացման շղթայում օղակների թվի 
մեծացման ճանապարհով (օրինակ` գունավոր մետաղների արդյունաբերության համար շղթայի 
ընդլայնումը մինչև մալուխների կամ էլեկտրաշարժիչների արտադրությունը` պղնձաձուլական 
կոմբինատի կառուցման հետ մեկտեղ): 

Ինչպես հայտնի է, ճգնաժամը նաև շանս է` վերադիրքավորվելու և դուրս գալու ստեղծված 
իրավիճակից ավելի մրցունակ տնտեսությամբ: Սա, իր հերթին, ենթադրում է ոչ միայն առանձին 
միջոցառումների իրականացում, այլ` որակապես նոր տնտեսական քաղաքականության իրա-
կանացում: Ըստ որում, անհրաժեշտություն է առաջանում տարանջատել իրական և թվացյալ 
զարգացման միտում բնութագրող գործընթացները: Մասնավորապես, 
x արտաքին առևտրային ապրանքաշրջանառության ավելացումը դեռ չի նշանակում մրցու-

նակության բարձր մակարդակ և արտահանման ավելացում. այն կարող է ավելանալ ներ-
մուծման աճի հաշվին և ավելացնել արտաքին առևտրի դեֆիցիտը,  

x ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը դեռևս չի նշանակում արտահանման 
խթանման քաղաքականություն, որը թույլ է տալիս առևտրային միսիաներով, գործարար 
համաժողովներով, արտոնյալ վարկավորմամբ և արժութային արդյունավետ քաղաքակա-
նությամբ խթանել երկրի արտահանման կարողությունը, 

x տնտեսական մրցակցության աջակցությունը չի կարող նույնացվել հակամենաշնորհային 
պայքարի հետ, որը վերջ կդնի կլանների կողմից գների վերաբերյալ հանցավոր համաձայ-
նություններին, որից տուժում են թե՛ բարեխիղճ ձեռներեցները, և թե՛ սպառողները ու տնտե-
սության մրցունակությունն ընդհանրապես, 

x նոր աշխատատեղերի ստեղծումը դեռ չի նշանակում գործազրկության կրճատում և տնտե-
սության զարգացում, քանի որ միաժամանակ կարող են կրճատվել աշխատատեղեր տնտե-
սության այլ ոլորտներում, 

x ներդրումների առկայությունը կարող է պայմանավորված լինել քաղաքականացված ար-
տաքին ներդրումներով, որը դեռ չի նշանակում ներքին ներդրումների աճ և վստահության 
ձևավորում: 
Այս տարբերությունները նկատելով, անհրաժեշտ է մշակել ազգային տնտեսության առանձ-

նահատկություններից բխող տնտեսական դեղատոմսեր և բուժումը սկսել այնտեղից, որտեղից 
սկիզբ է առել հիվանդությունը, և բարձրացնել տնտեսական օրգանիզմի դիմադրողականու-
թյունը 

1. ծավալուն և նպատակային ներդրումներ կատարել մարդկային կապիտալի մեջ, 
2. արտոնյալ պայմաններ ստեղծել ինովացիաների և նոր տեխնոլոգիաների զարգացման և 

դրանց կիրառման համար, 
3. ըստ ամենայնի աշխուժացնել փոքր և միջին ձեռներեցությունը հանրապետությունում, 
4. պետական աջակցությամբ խթանել բնակարանային և արտադրական շինարարության ոլորտը, 
5. արտոնյալ վարկեր տրամադրելիս առաջնահերթություն սահմանել կառուցվածքաստեղծ 

արտադրությունների և այլ գործարար ծրագրերի համար, որոնց իրականացնողներն առա-
վել կենսունակ են ու մրցունակ և իրենց ետևից լոկոմոտիվի պես կարող են շարժել-տանել 
նաև մյուսներին, 

6. պետության նախաձեռնությամբ զարկ տալ հանրային աշխատանքներին` հատկապես ենթա-
կառուցվածքների զարգացման ասպարեզում, 

7. մատչելի պայմաններով սկսել հիպոթեկային վարկավորում, որը դրականորեն կներազդի 
ընդհանուր տնտեսության առողջացման վրա,  

8. կոշտ հարկային վարչարարության փոխարեն անցում դեպի ճկուն հարկային քաղաքակա-
նություն` աստիճանաբար անցում կատարելով նաև դեպի հարկային շրջանայնացում` հան-
րապետության ողջ տարածքով մեկ, ուր գործարարության խթանման նպատակով յուրա-
քանչյուր մարզի և բնակավայրի համար կսահմանվեն Երևանի և նրա ագլոմերացիայից 
տարբեր հարկային դրույքաչափեր, 

9. ձևավորել ազատ տնտեսական գոտիներ, 
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10. իրականացնել տարբերակված մաքսային քաղաքականություն, որն ուղղված կլինի նոր սար-
քավորումների, նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման խթանմանը, հետևաբար նաև` տեղական 
արտադրության մրցունակության բարձրացմանը, 

11. անցում կատարել դեպի ցածր վարկերի տրամադրման նպատակային քաղաքականության` 
խթանելու գործարար աշխուժությունը, 

12. անցնել «էժան» դրամի քաղաքականության, որը դրականորեն կանդրադառնա տնտեսության 
տարբեր ճյուղերի (մասնավորապես` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, 
այլ ոլորտների) մրցունակության բարձրացման վրա և կարող է հանգեցնել առևտրային 
հաշվեկշռի բացասական սալդոյի կրճատմանը: 
Այս ամենը կարող է թույլ տալ խուսափել այն սխալներից, ինչ կատարվեցին 1998թ. ասիա-

կան, հետո նաև ռուսական ֆինանսական ճգնաժամի շրջանում, և առավելագույնս օգուտներ 
քաղել ստեղծված իրավիճակից:  

Այս իրավիճակում մեզ համար կարևորագույն խնդիրներն են ոչ միայն տնտեսության վրա 
ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքների վերացումը, այլև առաջացած սոցիալական խնդիրների 
ժամանակին և արդյունավետ լուծումները:  

Միաժամանակ, լիարժեք ֆինանսական շուկայի կայացումը կարող է նպաստել համահայ-
կական տնտեսական ներուժի և մրցակցային առավելությունների բացահայտմանն ու դրանց 
առավել արդյունավետ իրացմանը, որը կարող է հանգեցնել Հայաստանում տնտեսական իրա-
կան վերելքի: Ինչ վերաբերում է արդյունավետ ֆինանսական շուկայի կայացմանն ուղղված 
տնտեսական քաղաքականությանն, ապա առաջարկվում է այն նպատակաուղղել հարկային 
օրենսդրության կատարելագործմանը, ոչ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամների, ապա-
հովագրական շուկայի ձևավորմանը, ներդրումային ընկերությունների գործունեության աջակ-
ցությանը: Հայաստանում ֆինանսական շուկայի կայացման համար առանձնահատուկ կարևո-
րություն է ձեռք բերում «բաց» ֆինանսական շուկայի քաղաքականության իրականացումը` կա-
պիտալների փոխներթափանցման հնարավորությունների ապահովման, այդ թվում` Ռուսաս-
տանի, Եվրոպայի առավել զարգացած ֆոնդային շուկաների հետ Հայաստանի շուկայի տեխնո-
լոգիական ինտեգրման շնորհիվ, ինչը իրացվելի գործիքների ի հայտ գալու միջոցով կհանգեցնի 
բուն շուկայի ակտիվացմանը, իսկ մյուս կողմից թույլ կտա այդ ծավալուն շուկաները հայ 
թողարկողների համար օգտագործել որպես կապիտալացման աղբյուրներ:  

Պատճառներն ու լուծումներն այս հարցում միանգամայն պարզ են ու փոխկապակցված: 
Մեր համոզմամբ հիմնական պատճառն այն է, որ որքան էլ կատարելագործվում են առանձին 
երկրների զարգացման տնտեսական մոդելները, այնուամենայնիվ, տնտեսական գլոբալացման և 
ազգային տնտեսությունների միմյանցից աճող և բացահայտ փոխկախվածության պայմաններում 
տարբեր (առաջին հերթին` զարգացած) երկրների կառավարություններն այդպես էլ չեն 
կարողանում գտնել համաշխարհային տնտեսությունը համատեղ կառավարելու որևէ մոդել: 
Իսկ մինչ այդ կարող են լինել ոչ միայն ֆինանսական դեֆոլտներ, այլև պերմանենտ անկումներ, 
իսկ համաշխարհային ճգնաժամն, ամենայն հավանականությամբ, պարբերաբար կրկնվելու է: 

Հայաստանի, ինչպես նաև ցանկացած երկրի վճարային հաշվեկշռի վրա ազդում են տվյալ 
երկրի բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները, ինչպիսիք են`  
x Ազգային եկամուտը, որը երկրի ռեզիդենտների վաստակած շահույթի, աշխատավարձի, 

շահաբաժինների, ռենտայի և տոկոսների ընդհանուր գումարն է:  
x Տոկոսադրույքների մակարդակը, որը որոշում է վարկերի տրամադրման պայմանները: 

Այստեղ կարևոր է այն փաստը, որ տոկոսադրույքների բարձրացման գործընթացը ուղեկցվում 
է վճարային հաշվեկշռի դրական հաշվեմնացորդի մեծացմամբ: Բացի այդ, տոկոսադրույք-
ների բարձրացումը երկրի արժեթղթերը միջազգային շուկայում դարձնում է առավել գրավիչ 
և խթանում նրա վաճառքը:  

x Փողի զանգվածի շրջանառությունը և էմիսիայի ծավալը, որը ներքին շուկայում էականորեն 
ազդում է վճարային հաշվեկշռի վրա:  

x Արժույթի փոխարժեքը, որպես երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշ, յուրահատուկ տեղ է 
գրավում վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման միջոցների համակարգում:  
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x Մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ վճարային հաշվեկշռի վրա նաև միջազգային արժու-
թաֆինանսական համակարգը: 
Վճարային հաշվեկշռի միջազգային փորձը վկայում է, որ առավել արդյունավետ է ընթացիկ 

հաշվի` առևտրային հաշվեկշռի պետական կարգավորումը: Մասնավորապես, արտահանման 
խթանումն ապրանքների իրացման փուլում իրականացվում է հիմնականում ներազդելով գների 
վրա` արտահանողներին հարկային, վարկային արտոնություններ տրամադրելով և փոփոխելով 
արժութային փոխարժեքը: Ինչ վերաբերում է ապրանքների արտահանման աճի և նոր շուկաներ 
գրավելու, ինչպես նաև արտահանման խթանման համալիր ծրագրի իրականացման հարցում 
ձեռնարկատերերին շահագրգռելու խնդրին, ապա պետությունն այդ կարող է անել 
արտահանման ավելացմանն ուղղված նպատակային վարկերի տրամադրման, տնտեսական և 
քաղաքական ռիսկերից ապահովագրման, հիմնական կապիտալի արտոնյալ ամորտիզացիոն 
մեխանիզմների և այլ նպաստավոր պայմանների ձևավորման միջոցով: 

Արտաքին շուկաներում մրցակցության սրման պայմաններում առավելապես կարևորվում է 
արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրությունների կարգավորումն ու խթանումը ներ-
ճյուղային մասնագիտացման խորացման և տեղի ու արտերկրի ընկերությունների միջև հա-
մագործակցության զարգացման միջոցով: Բազմաթիվ երկրներում (Հնդկաստան, Չինաստան, 
Թաիլանդ) հատուկ ուշադրություն է դարձվում, մի կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի 
արտահանման խթանմանը, որը դիտարկվում է որպես «կանաչ նավթ», իսկ մյուս կողմից` 
նոր մեքենաների և սարքավորումների օգտագործմանն ու արտադրության արդիականաց-
մանը: Պետությունն ամեն կերպ փորձում է կողմնորոշել հայրենական արտադրությունները 
դեպի արտաքին շուկաներ, դրանց համար ռեսուրսներ հատկացնելով ավելին, քան ներքին 
շուկայի պահանջարկի բավարարմանն ուղղված արտադրություններին: Ընդսմին, արտահան-
ման խթանման քաղաքականությունը տարածվում է ամբողջ շղթայի վրա` սկսած արտերկրի 
շուկաների պահանջարկի ուսումնասիրությունից և վերջացրած արտահանվող ապրանքների 
երաշխիքային սպասարկման կազմակերպման աջակցությունը: 

Արտահանման խթանման մեթոդները սովորաբար կիրառվում են ավելի համալիր ձևով: 
Դրանք ներառում են արտահանողներին աջակցման արժութային, վարկային, ֆինանսական, 
կազմակերպչական ձևեր, ներառյալ գովազդը, տեղեկատվության տրամադրումը և մասնագետ-
ների պատրաստումը: Արտահանման խթանման համար օգտագործվում է նաև կապիտալի 
արտահոսքն իր տարբեր ձևերով: Գաղտնիք չէ նաև, որ վճարային պասիվ հաշվեկշռի դեպքում 
ներմուծման կարգավորումն իրականացվում է դրա կրճատման և ներմուծման փոխարինման 
նպատակով հայրենական ապրանքների և ծառայությունների ծավալների ավելացմամբ: 

Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման նպատակով գնալով ավելի լայն կիրառում են 
ստանում ոչ սակագնային արգելքներն ու սահմանափակումները, ինչպես նաև առաքող երկրնե-
րի հետ համաձայնություններն` այդ երկրներից արտահանման կամավոր սահմանափակման 
վերաբերյալ: Մասնավորապես նման մեթոդներ կիրառվել են ԱՄՆ-ի կողմից` Ճապոնիայի, 
Իսպանիայի, Մեքսիկայի և Բրազիլիայի հետ առևտրում` անցյալ դարի 80-ական թվականներին: 

Ինչ վերաբերում է վճարային հաշվեկշռի «չերևացող» գործարքների գծով եկամուտների և 
վճարումների կարգավորմանն, ապա այդ նպատակով օգտագործվում են հետևյալ միջոցները. 
x տվյալ երկրի զբոսաշրջիկների կողմից արժույթի արտահոսքի սահմանափակումներ, 
x արտերկրից զբոսաշրջիկներ ներգրավելու նպատակով զբոսաշրջային ենթակառուց-

վածքների ստեղծման գործում պետության անմիջական կամ անուղղակի մասնակցություն, 
x տրանսպորտային ծախսերի կրճատման նպատակով պետական բյուջեի ծախսերի հաշվին 

նավերի ձեռքբերմանը և օգտագործմանն աջակցություն, 
x պատենտների, լիցենզիաների, գիտատեխնիկական գործունեության արդյունքների առևտրից 

ստացվող մուտքերի ավելացման նպատակով գիտահետազոտական աշխատանքների գծով 
պետական ծախսերի ավելացում, 

x աշխատուժի միգրացիայի կարգավորում:  
Վճարային հաշվեկշռի պակասուրդի կրճատումն, այնուամենայնիվ, հաճախակի հակասու-

թյան մեջ է մտնում տնտեսական քաղաքականության այնպիսի նպատակների հետ, ինչպիսիք 
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են` տնտեսական աճի և զբաղվածության ապահովման խթանումը, որոնք պահանջում են տնտե-
սական ակտիվության, բյուջետային ծախսերի ավելացում և տոկոսադրույքների կրճատում: 
Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման արդյունավետ միջոց է նաև ռազմական ծախսերի կրճա-
տումը: Վերջինս, մասնավորապես, մինչև 2015թ. ԱՄՆ-ի վարչակազմի հռչակած նպատակներից 
մեկն է և հիմնական արդյունքը, որը ձեռք է բերվել ֆինանսական դեֆոլտից խուսափելու շուրջ 
բանակցությունների ժամանակ: Ընդսմին, ԱՄՆ-ի իշխանություններին չհաջողվեց խուսափել իր 
պետական պարտատոմսերի վարկանիշի անկումից, որն արձանագրեց նախ Standard and Poor’s, 
ապա նաև` միջազգային այլ վարկանիշային գնահատման ընկերություններ, որն իր հերթին, 
բացասական ազդեցություն կթողնի ԱՄՆ-ի վճարային հաշվեկշռի վրա: 

Այսպիսով, երկրի վճարային հաշվեկշիռը պատկերացում է տալիս տվյալ երկրի` 
համաշխարհային տնտեսությանը մասնակցության, նրա միջազգային տնտեսական կապերի 
կառուցվածքի, մասշտաբների և բնույթի մասին: Վճարային հաշվեկշիռը հաշվապահական 
տեսանկյունից միշտ գտնվում է հաշվեկշռված վիճակում, սակայն դրա առանձին բաժինները 
կարող են ունենալ դրական կամ բացասական հաշվեմնացորդ, որոնք ընդհանուր հանրագու-
մարում արտահայտվում են հաշվեկշռված տեսքով: Բացի այդ, փորձը վկայում է, որ վճարային 
հաշվեկշռի վրա դրական կամ բացասական ազդեցություն են թողնում բազմաթիվ գործոններ, 
որոնց կարգավորման համար գոյություն ունեն հատուկ մեթոդներ և կոնկրետ ուղղություններ: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, բնութագրվելով որպես փոքր երկիր և ունենալով ար-
տադրական արդյունքների սպառման համար ոչ բավարար տարողունակ ազգային շուկա, 
տնտեսական դինամիկ աճ ապահովելու համար պետք է ուղիներ փնտրի դուրս գալու միջազգային 
շուկա` զարգացնելով իր արտաքին առևտուրը: Սակայն, ՀՀ միջազգային առևտրի զարգացմանը 
դեռևս զգալի խոչընդոտում է երկրի շրջափակված լինելը, որի արդյունքում բարձրանում են 
ապրանքների տրանսպորտային ծախսերը, որն էլ բացասաբար է անդրադառնում արտաքին 
առևտրի իրականացման և զարգացման վրա: Հարկ է նշել, որ չնայած Հայաստանի և Թուրքիայի 
միջև առկա քաղաքական ոչ կայուն վիճակին, Հայաստանը ներկայումս ունի բավական սերտ 
առևտրատնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, որը կարող է ավելի զարգանալ, եթե երկու 
երկրների միջև լուծվեն քաղաքական անհամաձայնությունները: 

Ներկայիս պայմաններում անհրաժեշտ է բացահայտել ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման 
ուղիները: Արտաքին առևտրի զարգացումը չպետք է դիտարկվի որպես ինքնաբերաբար ի հայտ 
եկող երևույթ, այլ այն պետք է համակարգվի և ուղղորդվի այնպես, որպեսզի խթանվի ՀՀ 
տնտեսական զարգացման ողջ գործընթացը, և այս իրավիճակում առանձնահատուկ կերպով 
կարևորվում է պետության դերը: 

Հարկ է նշել, որ չնայած 2012թ. ակնկալվում էր արտահանման աճի տեմպերի գերազանցում` 
ներմուծման աճի տեմպերի նկատմամբ, այդուհանդերձ առևտրային հաշվի պակասուրդը մնում 
է անցանկալի մակարդակի վրա1: Այսինքն` արտահանման աճի տեմպի պատճառ եղել են ոչ թե 
հիմնադրված նոր ձեռնարկություն կամ կատարված որևէ դրական քայլ, այլ միջազգային բարե-
նպաստ պայմանները: 

Միայն հանքարդյունաբերության արտադրանքն ապահովում է ՀՀ ամբողջ արտահանման 
կեսից ավելին: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ բարելավելու ՀՀ ար-
տաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը, մասնավորապես ընդլայնել ապրանքային կա-
ռուցվածքը: Ներմուծման ծավալների անընդհատ մեծացման և արտահանման նման սահմա-
նափակ կառուցվածքի պայմաններում անհրաժեշտ է խթանել արտահանման ներուժ ունեցող 
ձեռնարկությունների և ներմուծումը փոխարինող արտադրությունների զարգացումը, ինչը, 
մասնավորապես ամրագրված է ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում2: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ի վճարային հաշվեկշռին բնորոշ է խրոնիկ 
բացասական հաշվեմնացորդը գլխավորապես առևտրային հաշվեկշռի գծով, խիստ կարևորվում 
է տարբեր միջոցառումների ձեռնարկումն առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման նպատակով:  

                                                            
1  www.cba.am. 
2  ՀՀ կառավարության ծրագիրը, Երևան, 2012թ., հունիսի 18: 
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Հայաստանում ստեղծված նոր ձեռնարկությունները լուրջ խնդիրների են հանդիպում 
օտարերկրյա բազմամյա փորձ ունեցող ձեռնարկությունների կողմից թողարկված ապրանքների 
հետ մրցակցության պայմաններում: Այս առումով անհրաժեշտություն է առաջացել իրականաց-
նել չափավոր և ժամանակավոր պետական հովանավորչական քաղաքականություն, քանի որ 
ժամանակի ընթացքում արտադրության ծախսերը կարող են նվազել և դառնալ հարաբերակա-
նորեն ավելի մրցունակ, ինչին կարող է նպաստել նաև ներկայումս տեղ գտած դրամի ար-
ժեզրկումը: Նոր ձևավորվող ձեռնարկությունների հովանավորչությունը կարող է արտահայտ-
վել նաև ներմուծումը փոխարինող նպատակաուղղված առևտրային քաղաքականության 
գործիքներից մեկը` առևտրային հաշվեկշիռը կարգավորելու նպատակով: 

ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման գործում անհրաժեշտ են ինչպես տեղական, 
այնպես էլ օտարերկրյա ներդրումները: Հարկ է նշել, որ կապիտալի և ֆինանսական շարժի 
հաշվում շատ փոքր տեսակարար կշիռ են կազմում պորտֆելային ներդրումները, ինչը պայմա-
նավորված է նաև Հայաստանում արժեթղթերի շուկայի թերզարգացածությամբ: Կապիտալի ներ-
հոսքը հիմնականում իրականացվում է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների տեսքով: ՕՈՒՆ-
երի արդյունքն առավելագույն դարձնելու համար անհրաժեշտ է դրանք նպատակաուղղված 
վերաբաշխել արտահանման ներուժ ունեցող տնտեսական գործունեության ոլորտներում, որոնցից 
են թեթև արդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, հանքահումքային արդյունա-
բերությունը, սննդի և գյուղատնտեսական վերամշակող արդյունաբերությունը: 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐԱՅԻՆ 

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  

ԴԱՎԻԹ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան  տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Ներկայումս գոյություն ունեցող տնտեսական և սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների լուծումը պա-
հանջում է տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման համալիր մոտեցում, որն, իր 
հերթին կարող է նպաստել երկրի վճարային հաշվեկշռի արդյունավետ կարգավորմանը և ազգային 
տնտեսության զարգացմանը: Անկախության տարիներին աստիճանաբար արմատավորվող տնտեսու-
թյան կառավարման արդյունավետ քաղաքականությունը նպատակաուղղվում է ինչպես ներքին շուկայի 
խնդիրների լուծմանն ու հեռանկարային ծրագրերի մշակմանը, այնպես էլ արտաքին տնտեսական կա-
պերի կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բոլոր օղակներում ժողովրդավարական սկզբունք-
ների արմատավորմանը և զարգացմանը: Այս առումով կարևոր է հաշվի առնել, որ ցանկացած երկրի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում, գոյություն ունեն ոչ միայն ընդհանուր բնույթ կրող 
հիմնախնդիրներ, որոնք հատուկ են տվյալ երկրին, այլև արտաքին վճարային յուրահատուկ հիմնա-
հարցեր, որոնց հանդեպ անհրաժեշտ է որդեգրել տեղական պայմանների համար կիրառելի մոտեցումներ 
և սկզբունքներ: 

 

Բանալի բառեր. տնտեսական քաղաքականություն, վճարային հաշվեկշիռ, արտահանում, ներմուծում, առևտրային 
հաշվեկշիռ, հարկային վարչարարություն, մաքսային քաղաքականություն, ինովացիա, 
մրցունակություն, օտարերկրյա ներդրումներ:  
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Аннотация 

Решение существующих в настоящее время многочисленных социально- экономических проблем требует 
комплексного подхода к разработке и реализации экономической политики, что, в свою очередь, может спо-
собствовать эффективному регулированию платежного баланса страны и развитию национальной экономики. 
Эффективная политика управления экономикой, постепенно реализующаяся в годы независимости, нацелена 
как на решение проблем внутреннего рынка и разработку перспективных программ, так и на управление внеш-
неэкономическими связями, а также внедрение и развитие демократических принципов во все звенья местного 
самоуправления. В связи с этим важно иметь в виду, что в процессе социально-экономического развития любой 
страны существуют проблемы не только общего характера, но и особые внешние платежные проблемы, 
являющиеся специфическими для данной страны, по которым необходимо принимать приемлемые для местных 
условий подходы и принципы. 

 
Ключевые слова: экономическая политика, платежный баланс, экспорт, импорт, торговый баланс, налоговое 

администрирование, таможенная политика, инновации, конкурентоспособность, иностранные 
инвестиции. 
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Abstract 

Addressing many of currently existing economic and social issues requires a complex approach to the design and 
implementation of the economic policy that, in its turn could contribute to the effective regulation of the balance of 
payments the development of the national economy. Since the years of independence the effective policy of managing 
the economy being shaped has been aimed at addressing the domestic market issues and designing prospective projects, 
managing foreign economic relations, and at introducing democratic principles and strengthening democracy at all 
levels of the local self-governance. Therefore, one must take into account the fact that in the process of socioeconomic 
development of any nation, not only general issues could be addressed that are specific to a given nation, but also issues 
of external payments could be addressed by adopting approaches and principles that are unique to the local settings.  

 
Keywords: Economic policy, balance of payments, exports, imports, trade balance, tax administration, customs policy, innovation, 

competitiveness, foreign investments. 
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ԴԱՎԻԹ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Համաշխարհային տնտեսությունում վերջին տարիներին նկատվող զարգացումները որոշա-
կիորեն նպաստում են տարբեր երկրների արտաքին տնտեսական կապերի զարգացմանը, որոնք 
ուղեկցվում են այդ երկրների միջև ապրանքների, ծառայությունների, մտավոր գործունեության 
օբյեկտների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ակտիվացմամբ: 

Որպես կանոն, պետությունն իր անմիջական մասնակցությունն է ունենում արտաքին 
տնտեսական կապերի զարգացմանը: Արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավոր-
ման համակարգը ձևավորելիս հաշվի են առնվում տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական, աշխար-
հագրական, պատմական և մի շարք այլ գործոններ: 

Արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորման ժամանակակից համակարգերի 
հիմնական առանձնահատկություններից է դրանց համապարփակ նորմատիվաիրավական 
ապահովվածությունը: Գործուն օրենսդրական բազան երաշխավորում է պետական կարգավոր-
ման իրավական կայունություն: Ընդունվում են հատուկ օրենքներ, օրենսդրական ակտեր, որ-
տեղ նշվում են գործադիր իշխանության մարմինների իրավասության շրջանակները, արտաքին 
առևտրային գործունեության մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Սովորաբար, երկրի արտաքին առևտրային կապերը ձևավորվում են ելնելով տվյալ երկրի 
տնտեսական կայունացման ու զարգացման պահանջներից: Սովորաբար փոքր երկրներն իրենց 
առևտրային կապերը չեն կառուցում այլ երկրներում տնտեսական և քաղաքական ազդեցություն 
ունենալու համար, այլ ցանկանում են ստեղծել փոխադարձ շահերի վրա ձևավորվող հարաբե-
րություններ: 

Թեև շուկայական տնտեսությանն անցման փուլում նախկին խորհրդային հանրապետու-
թյուններում, այդ թվում նաև Հայաստանում, արտաքին առևտրի պետական մենաշնորհը վերա-
ցավ, այնուամենայնիվ դրա պետական կարգավորումը, հատկապես արտահանման պետական 
խթանման առումով, օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է, քանի որ ձեռնարկությունների մեծ մասը 
չունի ինքնուրույն արտահանման փորձ և զգալի դժվարությունների է հանդիպում այդ ոլորտում: 

Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորման հիմնական նպատակ-
ները ներառում են երկրի տնտեսական անկախության, տնտեսական անվտանգության ապահո-
վումը, տնտեսության զարգացման խթանումը, տեղական ապրանքների ու ծառայությունների 
մրցունակության բարձրացման աջակցությունը, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսությանն 
ազգային տնտեսության ինտեգրման արդյունավետ պայմանների ապահովումը: 

Տնտեսական ինքնիշխանությունը նշանակում է պետական իշխանության ամբողջական 
հաստատում երկրի ներսում և պետության մասնակցությունը միջազգային տնտեսական հարա-
բերություններում: 

Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորման միջոցով ապահովվում է 
երկրի տնտեսական անվտանգությունը` ստեղծելով այնպիսի տնտեսական պայմաններ, որոնք 
երաշխավորում են սոցիալական, քաղաքական և պաշտպանական զարգացման բավարար մա-
կարդակ և ներքին ու արտաքին հնարավոր սպառնալիքներից տնտեսական շահերի պաշտպա-
նություն: Արտադրության կրճատման, ներդրումային և նորամուծական ակտիվության նվազման, 
գիտատեխնիկական ներուժի կորստի, պետական բյուջեի եկամտային մասի կրճատման, պե-
տական պարտքի ավելացման և վճարային հաշվեկշռի վատթարացման հետևանքով առաջացած 
տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակը լուրջ սպառնալիք է երկրի տնտեսական անվտան-
գությանը: 

Պետության տնտեսական անվտանգությունն ուղղակիորեն կապված է վճարային հաշ-
վեկշռի հետ: Վճարային հաշվեկշռի հավասարակշռման նպատակով պետությունը կարող է որո-
շում ընդունել ներմուծումը ժամանակավորապես սահմանափակելու մասին: Պետությունը 
կարող է երկրի տնտեսական անվտանգությունն ապահովել նաև այն ապրանքների արտա-
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հանումը սահմանափակելու միջոցով, որոնց պահանջարկը մեծ է` ներքին շուկայում գոյություն 
ունի պակասուրդ: 

Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորման խնդիրներից է ներմուծ-
ման ապրանքային կառուցվածքի օպտիմալացումը: Դրան հասնելու համար պետությունը, 
որպես կանոն, իջեցնում կամ ամբողջությամբ վերացնում է երկրի տնտեսական զարգացման 
համար անհրաժեշտ ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը և, միաժամանակ, բարձր 
մաքսատուրքեր է սահմանում հայրենական արտադրանքի հետ մրցակցող ապրանքների վրա: 

Ազգային տնտեսության զարգացումը խթանելու կարևոր միջոց է օտարերկրյա մրցակցության 
ոչ ցանկալի ներգործությունից դրա պաշտպանության ապահովումը: Միջազգային շուկայում 
գոյություն ունեն համանման ապրանքներ մատակարարողներ, որոնցից շատերն իրենց 
արտադրանքի տեխնիկական պարամետրերով և արտադրության վրա կատարված ծախսերով 
զգալիորեն գերազանցում են հայրենական արտադրողներին: Այդ մասին է վկայում արտաքին 
առևտրային մրցակցության բարձր մակարդակը և գնային խտրականության առկայությունը ներ-
քին և արտաքին շուկաներում: Տնտեսության զարգացման համար առավել նպատակահարմար է 
համահարթել գները, այլ ոչ թե կիրառել արգելակիչ միջոցներ: 

Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորման խնդիրներից է նաև 
հայրենական արտադրության մրցունակության բարձրացումը, որն ապահովելու համար 
պետությունը խթանում է նոր տեխնոլոգիաների ստեղծումը և յուրացումը: 

Արտաքին առևտրային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը պետք է 
խթանի համաշխարհային տնտեսության հետ երկրի տնտեսական կապերի ակտիվացումը: Այդ 
օրենսդրության զարգացման հիմնական ուղղվածությունը նրա ներդաշնակությունն ու միասնա-
կանությունն է` ընդունված միջազգային նորմերին համապատասխան: Միջազգային տնտեսա-
կան ինտեգրման գործընթացում պետությունն այլ պետությունների հետ ստեղծում է մաքսային 
միություններ, ազատ առևտրի գոտիներ, ստորագրում է համաձայնագրեր առևտրատնտեսա-
կան հարցերի կարգավորման, մաքսային ոլորտում համագործակցության ապահովման մասին: 

Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորումն իրականացվում է 
որոշակի սկզբունքներով, որոնք ելակետային կազմակերպանորմատիվային հիմնադրույթներ 
են: Դրանք ապահովում են արտաքին առևտրային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության 
և քաղաքականության փոխկապվածությունը: Արտաքին առևտրային գործունեության պետա-
կան կարգավորման գործում առանձնահատուկ նշանակություն ունեն հետևյալ սկզբունքները. 

1. Երկրի ընդհանուր արտաքին քաղաքականության և արտաքին առևտրային քաղաքակա-
նության ներդաշնակությունը: Արտաքին առևտրային քաղաքականությունը բխում է պետության 
արտաքին քաղաքականության նպատակներից ու պահանջներից և դուրս չի գալիս դրա 
սահմաններից: Այս հանգամանքով պայմանավորված` արտաքին առևտրի ոլորտում կայացվող 
կոնկրետ որոշումները համաձայնեցվում են արտաքին քաղաքականության ընդհանուր նպա-
տակների հետ: Հնարավոր է, որ արտաքին քաղաքականության շահերը երկրորդ պլան մղեն 
արտաքին առևտրային որևէ գործարքի տնտեսական արդյունավետության նախադրյալները, 
օրինակ` որևէ երկրի հետ հարաբերություններում պետությունը կիրառելով միջազգային պատ-
ժամիջոցներ, կարող է դադարեցնել արտաքին առևտրային հարաբերությունները տվյալ երկրի 
հետ, որքան էլ այդ առևտրային գործարքը շահավետ լինի: 

2. Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորման և դրա իրականացման 
վերահսկողության համակարգերի միասնականությունը: Վերահսկողությունն արտաքին առևտրի 
պետական կարգավորման կարևոր գործառույթներից է, որն ապահովում է որոշումների կա-
տարման և ստացվող արդյունքների ստույգությունը: Արտաքին առևտրային գործունեության 
վերահսկողությունն իրականացվում է երկրի գործադիր իշխանության մարմինների կողմից: 

3. Արտահանման վերահսկողության քաղաքականության միասնականությունը: Արտահան-
ման վերահսկողության համակարգը միջոցառումների ամբողջություն է, որոնք իրականացվում 
են գործադիր իշխանության մարմինների կողմից` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, զինա-
մթերքի և ռազմական տեխնիկայի, առանձին տեսակի հումքի, նյութերի, սարքավորումների, 
տեխնոլոգիաների և գիտատեխնիկական տեղեկատվության արտահանման նկատմամբ: Այդպի-
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սի քաղաքականության նպատակն է ազգային անվտանգության, քաղաքական, տնտեսական և 
ռազմական շահերի ապահովումը, ինչպես նաև զանգվածային ոչնչացման և այլ վտանգավոր 
զինամթերքի արտահանումը խոչընդոտելու վերաբերյալ պետության միջազգային պարտավո-
րությունների կատարումը: 

4. Պետության մաքսային տարածքի միասնականությունը: Մաքսային տարածքն այն վայրն 
է, որտեղ գործում է տվյալ պետության մաքսային օրենսդրությունը: Մաքսաիրավական կարգա-
վորման համար կիրառվում է մաքսային սահման հասկացությունը, որն իրենից ներկայացնում է 
այն եզրերը, որոնք սահմանափակում են մաքսային տարածքը: Մաքսային սահմանն ընդգծում է 
տվյալ պետության մաքսային օրենսդրության գործողության տարածական սահմանները և 
առանձնացնում է մաքսային տարածքը մեկ այլ պետության մաքսային տարածքից: Այլ կերպ 
ասած, մաքսային տարածքը սահմանում է պետության մաքսային ինքնուրույն գործունեության 
ոլորտը: Մաքսային տարածքի միասնականության սկզբունքն ուղղված է արտաքին առևտրի և 
մաքսային անջատողականության առաջացման վերացմանը: Այն բացառում է ներքին մաքսային 
սահմանների առաջացման հնարավորությունը: 

5. Արտաքին առևտրային գործունեության պետական կարգավորման տնտեսական միջոց-
ների առաջնայնությունը: Արտաքին առևտրի պետական քաղաքականությունն իրականացվում է 
տնտեսական և վարչական մեթոդների կիրառմամբ` գործող օրենսդրությամբ սահմանված կար-
գով` կարգավորելով արտաքին առևտրային գործունեությունը: Դրա համար պետությունը կիրա-
ռում է տարբեր գործիքներ` մաքսային սակագներ, ոչ սակագնային գործիքներ, ֆինանսաարժու-
թային կարգավորում, հակադեմպինգային և փոխհատուցման տուրքեր, արտաքին առևտրում 
առանձին ապրանքների գծով պետական մենաշնորհ, տեխնիկական արգելքներ, արտոնագրում և 
քվոտավորում: 

Զարգացման ներկա փուլում պետությունը ձգտում է արտաքին առևտրային գործունեու-
թյունը կարգավորել ոչ թե վարչական արգելքներով և սահմանափակումներով, այլ ստեղծելով 
բարենպաստ տնտեսական պայմաններ` արտաքին առևտրային գործունեություն իրականաց-
նելու համար: Վարչական միջոցները կարող են օգտագործվել այն դեպքում, երբ տնտեսական 
միջոցներով անհնար է հասնել պետության առջև դրված նպատակներին: 

6. Արտաքին առևտրային գործունեության մասնակիցների հավասարությունը և նրանց 
նկատմամբ խտրականության կիրառման բացառումը: Այս սկզբունքը նեղ իմաստով կապված է 
սահմանադրությամբ ամրագրված իրավահավասարության սկզբունքի և մասնավոր, պետական, 
համայնքային և սեփականության այլ ձևերի հավասարության ճանաչման ու պաշտպանության 
հետ: Հարկ է նշել, որ մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների հավասարութ-
յան` սահմանադրությամբ ամրագրված սկզբունքը չի բացառում առանձին կատեգորիաների 
անձանց հատուկ իրավունքների, արտոնությունների և առավելությունների առկայությունը: Պետու-
թյունն արտաքին առևտրային գործունեության մասնակիցների միջև խտրականություն չի դնում: 

7. Արտաքին առևտրային գործունեության մասնակիցների իրավունքների և օրինական 
շահերի պաշտպանությունը պետության կողմից: Պետությունն ապահովում է իրավաբանական 
և ֆիզիկական անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: Եթե արտաքին 
առևտրային գործունեության մասնակիցները տուժել են պետության կիրառած միջազգային 
պատժամիջոցներից, ապա նրանք իրավունք ունեն իրենց կրած վնասները փոխհատուցել պե-
տական բյուջեի միջոցների հաշվին` դատական կարգով: Եթե տվյալ երկրի քաղաքացիները 
տուժել են այլ պետության գործողություններից, ապա նրանց տնտեսական շահերը պաշտ-
պանելու համար պետությունը կարող է իրականացնել պատասխան միջոցառումներ: Արտաքին 
առևտրի զարգացման տարեկան ծրագրերի հատուկ բաժինը պետք է ընդգրկի տվյալ պետության 
քաղաքացիների հանդեպ խտրականության և պարտավորությունների խախտման դեպքերի, 
ինչպես նաև ընդունված պատասխան միջոցառումների ցանկը: 

8. Արտաքին առևտրային գործունեությանը պետության չարդարացված միջամտության 
բացառումը, որն ամբողջությամբ վերցրած դրա մասնակիցներին և տնտեսությանը պատճառում 
է վնասներ: ՀՀ սահմանադրությունը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի 
ազատորեն օգտագործել իր ունակությունները` ձեռնարկատիրական և օրենքով չարգելված այլ 
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տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար: Սա նշանակում է, որ պետության կող-
մից ընդունված օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի շրջանակներում արտաքին առևտրա-
յին գործունեության մասնակիցներն ունեն գործունեության լրիվ ազատություն: Արտաքին առևտրի 
ոլորտում ծագած հարաբերությունների կարգավորման համար կիրառվում են այնպիսի սկզ-
բունքներ, որոնք ամրագրված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում: Դրանք են` քաղաքացիական 
իրավահարաբերության սուբյեկտների իրավահավասարությունը, դրանց գործերին միջամտելու 
անթույլատրելիությունը, սեփականության անձեռնմխելիությունը, պայմանագրի ազատությունը, 
իրավունքների անարգել կատարման անհրաժեշտությունը, խախտված իրավունքների վե-
րականգնման ապահովումը, նրանց դատական պաշտպանությունը: Փաստորեն, պետության 
միջամտության հնարավորությունը, որպես այդպիսին, չի բացառվում: Վերոնշյալ սկզբունքը 
վերաբերում է պետության չարդարացված միջամտության դեպքերի բացառմանը: 

Համաշխարհային շուկայում տարբեր երկրներ զբաղեցնում են տարբեր դիրքեր: Իր շահերի 
պաշտպանության համար յուրաքանչյուր երկիր այդ շուկայում վարում է ինքնուրույն արտաքին 
առևտրային քաղաքականություն, որն այլ պետությունների հետ առևտրային հարաբերութ-
յուններում պետության կողմից իրականացվող նպատակաուղղված միջոցառումների ամբողջու-
թյունն է: Այդ քաղաքականության հիմնական նպատակներն են` տվյալ երկիրն աշխատանքի 
միջազգային բաժանման գործընթացի մեջ ընդգրկելը, արտահանման և ներմուծման հարա-
բերակցության բարելավումը և արտաքին առևտրի կառուցվածքի դրական փոփոխությունը: 
Արտաքին առևտրային քաղաքականության ուղղությունները երկուսն են` ազատ առևտուր և 
հովանավորչություն: 

Ազատ առևտրի քաղաքականություն իրականացնելիս արտաքին առևտրի վրա պետության 
անմիջական միջամտությունը վերանում է, պետությունը կատարում է միայն կարգավորման 
գործառույթ: Սա չի նշանակում, որ պետությունն ընդհանրապես հրաժարվում է արտաքին 
տնտեսական գործունեության վրա ներգործելուց: Պետությունն այլ երկրների հետ պայմա-
նագրեր կնքելու միջոցով իր երկրի տնտեսվարող սուբյեկտներին ապահովում է հնարավոր 
առավելագույն արտոնություններ: Այսպիսի քաղաքականությունը նպաստում է նաև երկրի 
տնտեսական բարեկեցության ավելացմանը, կայուն քաղաքական մթնոլորտի ձևավորմանը, որի 
արդյունքում պետությունները դառնում են ավելի փոխկապված, և պատերազմների վտանգն 
էապես նվազում է: Սակայն գործնականում այս քաղաքականությունը երբևէ ոչ մի երկրում 
լիարժեք չի կիրառվել: 

Իր զարգացման և կատարելագործման ճանապարհն է անցել նաև արտաքին առևտրային 
քաղաքականության մյուս ուղղությունը` հովանավորչությունը, որով ապահովվում է ազգային 
տնտեսության պաշտպանությունը օտարերկրյա մրցակցությունից: Այս դեպքում շուկայի 
սուբյեկտների ազատ գործողությունները բացառվում են: Համաշխարհային շուկայում առանձին 
երկրների տնտեսական ներուժի ու մրցունակության տարբերության պատճառով տնտեսվարող 
սուբյեկտների ազատ գործողությունները կարող են ձեռնտու չլինել զարգացող երկրներին: 
Հովանավորչությունը կարող է նպաստել երկրի տնտեսության նոր ճյուղերի զարգացմանը, 
արտադրության խթանմանը, զբաղվածության և պետական բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, 
երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովմանը, հատկապես կարճ ժամկետում: Սակայն 
այս քաղաքականության երկարաժամկետ կիրառումը տնտեսության մեջ նույնպես առաջաց-
նում է լճացում, քանի որ արտադրությունը օտարերկրյա մրցակցությունից զերծ պահելու դեպ-
քում նվազում է տեղական արտադրողների շահագրգռվածությունը` բարձրացնելու արտա-
դրանքի տեխնիկական մակարդակը և արտադրության արդյունավետությունը: Բացի այդ, 
կարող են սրվել միջպետական հակասությունները և կրճատվել արտահանման ծավալները: 

Հաճախ ազատ առևտրի և հովանավորչության քաղաքականության տարրերը կիրառվում 
են միաժամանակ` կախված տվյալ երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակից և տնտեսու-
թյան առջև դրված խնդիրներից: 

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման նպատակներն ու սկզբունքները հասկանա-
լու համար անհրաժեշտ է պարզաբանել նաև արտաքին առևտրի հիմնական տեսությունները և 
դրանց կիրառման հնարավորությունները:  
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ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԴԱՎԻԹ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Ներկայումս երկրի տնտեսական քաղաքականության էական բաղադրիչը համարվող վճարային հաշ-
վեկշռի կարգավորման խնդիրը մանրակրկիտ և համակարգված հետազոտությունների դեռ չի ենթարկվել: 
Ավելին, անկախության երկու տասնամյակների ընթացքում վճարային հաշվեկշռի բացասական մնացորդը 
հիմնականում աճի միտում է դրսևորել, ինչը լուրջ խոչընդոտ կարող է դառնալ հանրապետության կայուն 
զարգացման համար: Հիշատակված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ և ուսումնասիրվածության 
ոչ պատշաճ մակարդակով էլ պայմանավորված է ներկայացվող հոդվածի բովանդակությունը: 

 

Բանալի բառեր. շուկայական տնտեսություն, արտաքին առևտուր, պետական կարգավորում, տնտեսական 
անվտանգություն, ներմուծման սահմանափակություն, համաշխարհային տնտեսություն, վճարային 
հաշվեկշիռ, տնտեսական հարաբերություններ, մաքսային սակագին, մաքսային տարածք, 
հովանավորչական քաղաքականություն: 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА  

ДАВИТ ВЛАДИМИРОВИЧ АРУТЮНЯН, д.э.н.  
старший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В настоящее время проблема регулирования текущего счета платежного баланса, являющегося существен-
ным компонентом экономической политики страны, пока еще не подверглась тщательному и системати-
зированному исследованию.Более того, за два десятилетия независимости проявилась тенденция роста отрица-
тельного сальдо платежного баланса, что может стать серьезным препятствием для стабильного развития эко-
номики республики. Необходимостью решения упомянутых проблем и недостаточным уровнем их иссле-
дования обусловлено содержание представленной статьи. 

 
Ключевые слова: рыночная экономика, внешняя торговля, государственное регулирование, экономическая безопасность, 
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Abstract 

Currently, the issues of regulating the current account balance, one of the main components of the economic 
policy, haven’t been yet well studies. Moreover, during two decades of independence, the deficit of the current account 
was growing, which could be a serious impediment to the sustainable development in the Republic. The article attempts 
to fill the gap, by proposing measures and steps to address these issues and carrying out a comprehensive study. 

 
Keywords: Market economy, foreign trade, government regulation, economic security, import restrictions, global economy, balance 

of payments, economic relations, customs tariffs, customs territory, protectionism policy. 
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ՏԻԳՐԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ 
«Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ» ՍՊԸ-ի աուդիտի ավագ մենեջեր 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆ 

Տնտեսական կայուն զարգացման և տնտեսական համակարգի կառուցվածքի արդիակա-

նացման գործում չափազանց մեծ է ձեռնարկատիրական գործունեության դերակատարումը: 

Զարգացած երկրները՝ ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության շնորհիվ 

հասել են տնտեսության դիվերսիֆիկացման բարձր մակարդակի և զարգացման կայուն տեմ-

պերի: Դրանում, անշուշտ, սկզբունքային նշանակություն ունեն տվյալ երկրներում ձևավորված 

հարկային համակարգերը և իրականացվող հարկային քաղաքականությունները:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության համակարգում զգալի է փոքր և միջին ձեռնարկություն-

ների դերը, որոնք մեծապես նպաստում են ազգաբնակչության զբաղվածության ապահովմանը, 

նրանց կենսամակարդակի բարելավմանը, հասարակության միջին խավի ձևավորմանը, ինչպես 

նաև ՀՆԱ-ի զգալի մասի ապահովմանը: Այդ իսկ պատճառով, Հայաստանի Հանրապետության 

ներկայիս տնտեսական պայմաններում հրատապ խնդիր է փոքր ու միջին ձեռնարկությունների 

գործունեության բարելավումը և, հատկապես, նրանց համար բարենպաստ հարկային ռեժիմների 

ապահովումը: Վերջինս, ակնհայտորեն, կնպաստի նրանց գործունեությանը խոչընդոտող հիմ-

նախնդիրների հաղթահարմանը: 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման և միջազգային ու տարածաշրջանային շու-

կաներին ինտեգրման պայմաններում ՀՀ փոքր և միջին ընկերությունների ներդրումային ռազ-

մավարությունների ձևավորման և կենսագործման ոլորտում առկա հիմնախնդիրները կարելի է 

բաժանել չորս հիմնական խմբերի. 

x ֆինանսական միջոցների բաշխման խնդիրներ՝ պայմանավորված հնամաշ տեխնոլոգիաներով 

և սարքավորումներով, 

x ֆինանսական միջոցների ներգրավման խնդիրներ՝ կապված արտադրության ծախսերի աճի, 

կապիտալ ներդրումների անբավարարության, շրջանառու կապիտալի փոքր ծավալի և վար-

կավորման անբարենպաստ պայմանների հետ, 

x խնդիրներ՝ կապված ֆինանսական միջոցների օպտիմալացման և ապահովագրական պա-

հուստների ստեղծման հետ, 

x դրամական միջոցների հավաքագրման խնդիրներ՝ կապված գործընկեր-կազմակերպություն-

ներում հաճախակի ծագող վճարունակության դժվարությունների, պահանջարկի ցածր 

մակարդակի, բարձր մրցակցության հետ: 

Վերոհիշյալ խնդիրների լուծման նպատակով կիրառելի գործիքների շարքում կարելի է նշել 
օվերդրաֆտը, բանկային վարկը, լիզինգը և ֆակտորինգը: Միաժամանակ, հարկ է նշել նաև այն 

հանգամանքը, որ ներկայացված գործիքներից ֆակտորինգը, լիզինգը և երաշխիքները դեռևս լայն 

կիրառում չունեն ՀՀ ֆինանսաբանկային ծառայությունների համակարգում: Որպես խնդրի 

լուծում՝ կարելի է դիտարկել միջազգային լիզինգային ընկերությունների, հիմնադրամների և ֆի-

նանսական ինստիտուտների հետ համագործակցությունը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի 

նվազեցնել ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող ծառայությունների արժեքը և տրամադրել լրացու-

ցիչ երաշխիքներ՝ հաշվի առնելով համաշխարհային ֆինանսական և միջբանկային վարկավորման 

շուկաներում դրամական միջոցների ներգրավման առումով միջազգային կազմակերպություն-

ների համեմատական առավելությունները: 

Մեր հանրապետությունում ՓՄՁ-ների զարգացման խոչընդոտների շարքին կարելի է դասել 
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նաև գործարար ներդրողների միջոցով ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսավորման բացակայու-

թյունը: Այս իրավիճակը կարելի է մասամբ բացատրել համապատասխան իրավահարաբերու-

թյունները կարգավորող փոքր ու միջին ընկերությունների և գործարար ներդրողների շահերը 

պաշտպանող օրենսդրական հենքի բացակայությամբ: Այս համատեքստում պետք է արձանագրել, 
որ ֆինանսաբանկային հատվածի և ՓՄՁ ոլորտի ներկայացուցիչների փոխհարաբերությունների 

պայմաններն ամբողջությամբ չեն արտացոլվել առկա օրենսդրական ակտերում, բացակայում են 

վենչուրային հիմնադրամի, ռիսկային կապիտալի և գործարար ներդրողի բնորոշումները: Թույլ 
է զարգացած նաև նորարար գործունեության ենթակառուցվածքը, որը կբավարարեր ընկերու-

թյունների, ինչպես նաև ներդրումային հիմնադրամների պահանջմունքները: 

Վերը նշվածը ենթադրում է պետական և միջազգային ծրագրերի համակարգի միջոցով 

ֆինանսավարկային կազմակերպությունների ու հիմնադրամների կողմից ՓՄՁ-ներին տրա-

մադրվող աջակցության համակողմանի ուսումնասիրություն: Իսկ այդ ծրագրերը նպատակաուղղ-

ված են ենթակառուցվածքների ձևավորմանն ու զարգացմանը, տեղեկատվական և խորհրդատ-

վական ծառայությունների մատուցմանը, ՓՄՁ-ներին ֆինանսական միջոցներով ապահովմանը, 

վերլուծական հետազոտությունների իրականացմանը, մասնագետների և պետական ծառայողների 

վերապատրաստմանն ու որակավորման բարձրացմանը, նորարարական ձեռնարկատիրության 

զարգացմանը և այլն: 

Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրա-

մադրվող աջակցությունը հիմնականում զարգանում է հետևյալ ուղղություններով. 

x ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության կառավարման որակի բարելավում, 

x գործող օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, տնտեսվարող սուբյեկտների կայացման և 

ընդլայնման իրավական արգելքների վերացում՝ ՀՀ-ում նպաստավոր ներդրումային 

միջավայրի ձևավորման նպատակով, 

x Հայաստանի ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից ընկերությունների ֆինան-

սավորման արգելքների նվազեցում, մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների պատշաճ 

մակարդակի ապահովում: 

Միաժամանակ, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, ՀՀ-ում միջազգային 

կազմակերպությունների գործունեության դրական փորձի հետ մեկտեղ առկա են նաև մի շարք 

հիմնախնդիրներ, որոնցից կարելի է առանձնացնել արտասահմանյան մասնագետների կողմից 

հայաստանյան գործարար միջավայրի յուրահատկությունների ու պայմանների տարըմբռնումը, 

ծրագրերի իրագործման մեջ տեղական մասնագետների ներգրավվածության համեմատաբար 

ցածր մակարդակը, որոշ դեպքերում տեղական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից 

փոխըմբռնման բացակայությունը: Առկա են նաև որոշ բացթողումներ միջազգային կառույցների 

գործունեության պետական կարգավորման ոլորտում: 

Մյուս կողմից, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման նպատակով միջազգային 

փորձի կիրառման համատեքստում անհրաժեշտ է ապահովել ոլորտի զարգացման պետական 

և միջազգային ծրագրերի կոորդինացումը՝ հաշվի առնելով տնտեսության զարգացման գերակա 

ուղղությունները: 

Հայաստանի տնտեսության մրցունակության բարձրացման առումով կարևոր նշանակություն 

ունի նաև ՓՄՁ-ների արտահանման ներուժի ընդլայնումը: Ներկայումս փոքր և միջին ընկերու-

թյունների կողմից արտահանման գործընթացն իրականացվում է մեծապես սեփական ուժերով: 

Այս պարագայում միջազգային շուկայում ընկերությունների արտադրանքի ինքնուրույն առաջմղման 

գործընթացի արդյունավետությունը չի կարող լինել բարձր: Ըստ այդմ, ՓՄՁ-ների արտահանման 

ծրագրերի աջակցության որոշ դրական օրինակները, որոնք հայաստանյան շուկայում իրա-

գործվում են մասնագիտացված մարքեթինգային-խորհրդատվական ծառայությունների և նման 
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այլ կառույցների միջոցով, բացառություն պետք է համարել: 
ՓՄՁ-ների արտահանման ներուժի զարգացման խոչընդոտներից են նաև արտաքին շուկա-

յում հայրենական փոքր և միջին ընկերությունների ցածր մրցունակությունը, արտադրանքի առաջ-

խաղացման մարքեթինգային աջակցության մեխանիզմների թույլ զարգացածությունը կամ 

բացակայությունը, ՓՄՁ-ների մրցունակության բարձրացմանը և արտահանման ներուժի ընդ-

լայնմանն ուղղված պետական քաղաքականության բացակայությունը, այս ոլորտում իրակա-

նացվող տարբեր ծրագրերի միջև կոորդինացման ոչ արդյունավետ լինելը, տնտեսվարող սուբ-

յեկտների իրազեկվածության ցածր մակարդակը:  

Հաշվի առնելով վերոհիշյալ գործոնները, ինչպես նաև հիմնվելով փոքր և միջին ձեռնարկու-

թյունների արտահանման ներուժի և ներդրումային գրավչության բարձրացման խնդիրների 

լուծման ոլորտում առկա համաշխարհային փորձի վրա՝ անհրաժեշտ է ձեռնարկել համապա-

տասխան քայլեր ոլորտի ենթակառուցվածքային համակարգում ՓՄՁ-ների դերի գնահատման և 

նրանց համապատասխան վարկանիշի շնորհման մասնագիտացված հաստատության ստեղծման 

ուղղությամբ: Ընդ որում, արտահանման կողմնորոշմամբ և սոցիալական նշանակության նա-

խագծեր իրականացնող ընկերությունների համար անհրաժեշտ է սահմանել պարտադիր վար-

կանիշավորման հստակ մեխանիզմ: Այս համատեքստում առավել կարևոր է պետության 

դերակատարումը՝ հաշվարկված վարկանիշերի ճանաչման և միջազգային ու տարածաշրջանային 

շուկաներում ծառայությունների մրցունակության ապահովման նպատակով վարկանիշային կազ-

մակերպության ձևավորման առումով: 

Վերադառնալով ՓՄՁ-ների ներդրումային ռազմավարության մշակման և իրականացման 

արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրներին՝ անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ այդ 

գործընթացներում ֆինանսական ու առևտրային կազմակերպությունների և պետության ակտիվ 

մասնակցության ապահովմանը՝ ձեռնարկելով հետևյալ քայլերը՝ 
x միջազգային լավագույն փորձի կիրառմամբ նորմատիվաիրավական դաշտի բարելավումը և 

սեղմ ժամկետներում հեռանկարային նախագծերի մշակման ու գնահատման մեծ կարողու-

թյուններով օժտված վենչուրային հիմնադրամների և մասնավոր ներդրողների ընկերակցու-
թյունների ստեղծմանը, 

x ձեռնարկատերերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման համակարգի 

ներդրումը, 

x փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության ենթակառուցվածքի և ներդրումային ծրագրերի աջակ-

ցության առաջատար ինստիտուտների ձևավորումն ու զարգացումը, ներառյալ՝ հիմնադրման 

փուլում ընկերությունների ֆինանսավորման և գրավի երաշխիքային մեխանիզմները, ֆրան-

չայզինգի կիրառումը, արտահանման կողմնորոշում ունեցող ձեռնարկությունների վարկա-

վորումը, նրանց կողմից գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը, ընկերու-

թյունների նորարարական և արտահանման գործընթացներին առնչվող ընթացիկ արտադ-

րական ծախսերի փոխհատուցումը, 

x գործարքի հնարավոր մասնակիցների միջև վստահության ամրապնդումը, այդ թվում՝ ՓՄՁ-

ների վարկանիշավորման համակարգի ներդրման միջոցով: 

Ընդ որում, այս ոլորտում հիմնական շուկայական մեխանիզմ պետք է դիտարկվի, մի կող-

մից, արտահանման վարկավորումը, որը բանկերի և երաշխիքային կազմակերպությունների 

միջոցով կտրամադրվի պետության կողմից արտոնյալ վարկերի, միջազգային մրցույթներում 

մասնակցության երաշխիքների ճանապարհով՝ կոնկրետ արտահանման պայմանագրերի հիման 

վրա: Այս ամենի հետ մեկտեղ, աջակցության գործիքների համակարգը պետք է ներառի նաև 

առևտրային ու քաղաքական ռիսկերից արտահանման վարկերի պարտադիր ապահովագրու-

թյունը, ինչպես նաև արտաքին շուկաներ ներթափանցելու հետ կապված արտահանման գոր-
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ծառնությունների ապահովագրումը: Մյուս կողմից, ՓՄՁ-ների աջակցության նպատակով շուկա-

յական մեխանիզմներից հարկային խթաններն ու հարկային արտոնությունը բերում են վերջին-

ներիս էքստենսիվ և ինտենսիվ զարգացումներին, որոնք ապահովում են պետական բյուջեում 

եկամուտներ, և կարևորը՝ չեն զսպում բարենպաստ բիզնես միջավայրի ձևավորմանը, հատկա-

պես փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար: 

Հարկ է նշել, որ այդ ուղղությամբ թերևս առավել մեծ ներուժ ունեն տեղեկատվական տեխնո-

լոգիաների ոլորտի ընկերությունները, որոնց համար սկզբնական փուլերում առավել գրավիչ է 

գործարար ներդրողների ինստիտուտը: Դա բացատրվում է նրանով, որ ներդրողը, բացի ընկե-

րության ներդրումային գործընթացներից, մասնակցում է նաև կառավարման գործընթացներին, 

ընդ որում, ներդրողի «պարգևավճարը» տվյալ ընկերության կապիտալի մի մասն է՝ ձևակերպված 

արժեթղթերի տեսքով: Այսպիսով, տվյալ ֆինանսավորման եղանակը վենչուրային ասոցիացիա-

ների ծառայությունների համեմատ դառնում է ավելի էժան, քանի որ այս դեպքում վերանում է 

արտաքին խորհրդատուների ներգրավման անհրաժեշտությունը: Դա է պատճառը, որ EBAN-ի 

միջոցով ֆինանսավորվող միջին գործարարության ընկերությունների թիվը շուրջ 605-ով գերա-

զանցում է EVCA-ի միջոցով ֆինանսավորվող ընկերությունների թվին1: 

ԵՄ երկրներում ՓՄՁ-ների ներդրումային ռազմավարությունների մշակման և իրագործման 

փորձի ուսումնասիրությունը կարող է օգտակար լինել նաև Հայաստանում՝ նույն ոլորտում առկա 

հիմնախնդիրների լուծման նոր մոտեցումների կիրառման առումով: Կարևոր հարցադրում-

ներից է հանդիսանում նաև հարկային համակարգի վերլուծությունը, որն ազդում է գործարար 

ակտիվության, ՓՄՁ-ների զարգացման վրա: Վերլուծել ԵՄ երկրենրում հարկային համակարգերը 

նվիրատվությունների իրականացման դեպքում: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալ հարցի շրջանակներում առաջ քաշված դրույթներն ու 

առաջարկությունները, կարող ենք եզրակացնել, որ ՓՄՁ-ների գնահատման և նրանց համապա-

տասխան վարկանիշավորման համար կարևոր դերակատարում ունեն ոչ միայն հարկային 

խթաններն ու հարկային արտոնությունները, այլ նաև արտահանման վարկավորումը, ձեռնար-

կատիրության ենթակառուցվածքի և ներդրումային ծրագրերի աջակցության առաջատար ինս-

տիտուտների ձևավորումը: Դրանք ապագայում կընձեռեն նոր հնարավորություններ ՀՀ-ում 

բարենպաստ գործարար և ներդրումային միջավայրեր ձևավորելու հարցում, հատկապես փոքր և 

միջին հարկ վճարողների համար: 

 

                                                            
1  Munck C., Saublens C., “Statistics compendium”, EBAN, 2006, pp. 3-4. 
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԽԹԱՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆ 

ՏԻԳՐԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ 
«Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ» ՍՊԸ-ի աուդիտի ավագ մենեջեր 

Համառոտագիր 

Հարկային համակարգը եկամուտների բաշխման համակարգ է իրավաբանական կամ ֆիզիկական 
անձանց և պետության միջև, իսկ հարկերը պարտադիր վճարներ են, որոնք օրենքով սահմանված կարգով 
մուտքագրվում են համապատասխան մակարդակի բյուջեներ` պահանջմունքների բավարարման համար: 
Հարկերը արտահայտում են եկամուտներ ստացողների պարտավորությունները մասնակցելու պետության 
ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորմանը: Հանդիսանալով վերաբաշխման գործիք` հարկերը նախատեսված 
են մարելու բաշխման համակարգի տատանումները և աջակցելու անձանց բնակչության գործունեության 
որևէ ձևի զարգացմանը: 

 

Բանալի բառեր. տնտեսական զարգացում, հարկերի վճարում, ֆինանսական միջոցներ, հարկային քաղաքականություն, 
տնտեսական գործունեություն, հարկային համակարգ, ապահովագրական պահուստներ, հարկ 
վճարողներ։ 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В КАЧЕСТВЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТИГРАН ВЛАДИМИРОВИЧ АРУТЮНЯН, д.э.н., доцент  
старший менеджер по аудиту компании ООО «Дженерал Стандарт Консалтинг» 

Аннотация 

Налоговая система - это система распределения доходов между юридическими или физическими лицами и 
государством, а налоги – обязательные платежи, которые в установленные законом порядке зачисляются в 
бюджеты соответствующего уровня для удовлетворения потребностей.Налоги отражают обязанности получате-
лей доходов для участия в формировании финансовых ресурсов государства. Являясь инструментом перераспре-
деления, налоги предназначены для ослабления колебаний системы распределения и поддержки развития  
любой формы общественной деятельности лиц. 

 
Ключевые слова:  экономическое развитие,  уплата налогов,  финансовые средства, налоговая политика,  экономическая 

деятельность, налоговая система, страховые резервы, налогоплательщики. 

THE TAX SYSTEM AS A FACTOR PROMOTING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

TIGRAN VLADIMIR HARUTYUNYAN, Doctor of Sciences (Economics), AssociateProfessor 
Audit  Senior Manager, “General Standard Consulting” LLC 

Abstract 

The tax system is a system of revenue distributing and/or allocating among individuals and/or legal entities and the 
state, and the taxes are mandatory fees and are collected as revenues for respective budgets of different levels to meet 
various needs as defined by the law.  Taxes reflect the responsibilities of income recipients to participate in the formation 
of financial resources of the state. As a redistributive tool, taxes are supposed to reduce fluctuations in the distribution 
and/or allocation system, and support the development of any form of activities of individuals, and the population. 

Keywords: Economic development, paying taxes, financial resources, tax policy, economic activity, tax system, insurance reserves, 
taxpayers. 
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ՀԱՅԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության տարբեր ճյուղերի և ոլորտների բնականոն 

գործունեությունը և զարգացումն ապահովելու գործում մեծապես կարևորվում է անհրաժեշտ 

ծավալով ներդրումների ներգրավումը: Վերջիններս տնտեսության համար երկակի դեր են խա-

ղում. մի կողմից ապահովում են ներդրողների համար համապատասխան շահույթ, իսկ մյուս 

կողմից` մեծապես կանխորոշում են տնտեսության կայուն զարգացումը, ազգաբնակչության 

զբաղվածությունը և կենսամակարդակը՝ դրանով իսկ ապահովելով հասարակության առաջըն-

թացը:  

Հարկ է նշել, որ ներկայիս պայմաններում յուրաքանչյուր երկիր փորձում է ստեղծել համա-

պատասխան բարենպաստ իրավական և տնտեսական դաշտ, որի արդյունքում հնարավորու-

թյուն կունենա իր առավելագույն մասնաբաժինն ունենալ համաշխարհային ներդրումային շու-

կայում1: Այս առումով, ներկայումս մեր հանրապետությունում անհրաժեշտ է նպաստավոր պայ-
մաններ ստեղծել ինչպես ներքին, այնպես էլ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար: 

Վերջինս կնպաստի մեր երկրի ներդրումային վարկանիշի աճին, ինչի արդյունքում մեր տնտե-

սությունը կարող է մեծ հետաքրքրություն առաջացնել օտարերկրյա պոտենցիալ ներդրողների 

շրջանում: 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հա-

մար գոյություն ունեն ներդրումների իրականացման համար բազմաթիվ հնարավորություններ: 

Ընդհանուր առմամբ, ներդրումներն իրականացվում են հետևյալ հիմնական ուղղություններով. 

x ուղղակի ներդրումներ, որոնք կատարվում են ներդրողի կողմից որոշակի իրական ակտիվ-

ներում, ոչ միայն եկամուտ ստանալու, այլև ընկերության կառավարմանը մասնակցելու նպա-

տակով, օրինակ, արտադրական ընկերության կապիտալում ներդրումները, 

x պորտֆելային (ֆինանսական) ներդրումներ. տարբեր ընկերությունների բաժնետոմսերում, 

պարտատոմսերում և այլ արժեթղթերում կատարվող ներդրումներն են` ներդրումային ռիս-

կերը դիվերսիֆիկացնելու և դրանց արդյունավետ կառավարումից որոշակի եկամուտներ 

ստանալու նպատակով: Հարկ է նշել, որ պորտֆելային ներդրումների մի մասը ներդրվում է 

նյութական արտադրության ճյուղերի ձեռնարկությունների բաժնետոմսերում, որոնք, ըստ 

էության, կարող են դիտարկվել նաև որպես ուղղակի ներդրումներ, 

x իրական ներդրումներ. ֆինանսական ներդրումներն են անշարժ գույքի, մեքենասարքավո-

րումների, պաշարների և այլ ակտիվների մեջ` կոնկրետ եկամուտ ստանալու նպատակով, 

x բիզնես նախագծերում ներդրումներ, որոնք կատարվում են շահութաբեր նորարարական 

նախագծերի իրականացման նպատակով2: 

Ինչպես և ցանկացած տնտեսական գործունեության դեպքում, վերը նշված ցանկացած ուղ-

ղությամբ ներդրումների իրականացումն ենթակա է տարբեր ռիսկերի ազդեցությունների՝ հնա-

րավոր անորոշությունների արդյունքում: Հետևաբար, ներդրումների իրականացման ժամանակ 

մեծապես կարևորվում է ներդրումային ռիսկերի ուսումնասիրությունը՝ դրանց բացասական 

ազդեցությունները չեզոքացնելու համար: 

                                                            
1  Հարությունյան Դ. Ներդրումային միջավայրի և դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները. Սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր): Եր., ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» 
հրատ., 2008, էջ 279: 

2  Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2008 г., 440c, стр 214. 
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Ներդրումային ռիսկերն իրենց բնույթով դասվում են ֆինանսական ռիսկերի խմբին: Վեր-

ջիններս հանդիսանում են սպեկուլյատիվ ռիսկեր, որոնց դեպքում հնարավոր են ինչպես դրա-

կան, այնպես էլ բացասական արդյունքներ: Դրանց առանձնահատկությունն է՝ վնասների առա-

ջացման հավանականությունն այնպիսի գործառնությունների իրականացման արդյունքում, 

որոնք իրենց բնույթով ռիսկային են1:  

Ներդրումային ռիսկերը բնութագրվում են ֆինանսական կորուստների առաջացման հնա-

րավորություններով՝ ներդրումային գործունեության իրականացման գործընթացում: Վերջին-

ներս արտահայտվում են ներդրողի պլանավորված շահույթի չստացման հնարավորություններով՝ 
ներդրումային նախագծերի իրականացման ընթացքում: Ընդ որում, որպես ռիսկերի օբյեկտներ` 

տվյալ դեպքում հանդես են գալիս ներդրումային նախագծի մեջ այս կամ այն ձևով միջոցներ 

ներդրող անձի գույքային շահերը2: 

Ներդրողների համար ներդրումային ռիսկերի ազդեցությունները հանդես են գալիս 3 հիմ-

նական ձևերով. 

1. շահույթի ստացման հնարավորության չօգտագործում,  

2. շահութաբերության մակարդակի նվազում,  

3. ուղղակի ֆինանսական կորուստներ: 

Ինչպես և ցանկացած կառավարչական որոշման դեպքում, ներդրումների վերաբերյալ որո-

շումների կայացումը ևս տեղի է ունենում որոշակի անորոշության և ռիսկի պայմաններում: 

Ուստի, ներդրողների կողմից ներդրումներ իրականացնելիս գլխավոր խնդիրներն են հանդի-

սանում առկա իրավիճակի ճշգրիտ և հնարավորինս օբյեկտիվ գնահատումը, ռիսկերի վաղօրոք 

հայտնաբերումը, գնահատումը և կառավարումը: Վերջիններս, որպես կանոն, իրականացվում 

են ներդրումային գործունեության նախնական փուլում` նպաստելով տվյալ ոլորտում հիմնա-

վոր և խելամիտ կառավարչական որոշումների կայացմանը:  

Ներդրումային ռիսկերը հայտնաբերելու և արդյունավետ կառավարելու նպատակով կա-

րևոր ենք համարում վերջիններիս հիմնական տեսակների դասակարգումը: Հարկ է նշել, որ ռիս-

կերի դասակարգումը համարվում է վերջիններիս կառավարման գործընթացում դրանց տարբե-

րակման հիմնական չափանիշը, իսկ ռիսկի կոնկրետ տեսակի առանձնահատկությունների վեր-

լուծությունը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել այդ ռիսկն առաջացնող գործոնների մասին, 

ինչը թույլ է տալիս կապակցել տվյալ ռիսկից բխող ֆինանսական կորուստների առաջացման 

հավանականության գնահատականը` համապատասխան գործոնների դինամիկայի հետ: 

Ըստ ծագման` ներդրումային ռիսկերը դասակարգվում են համակարգային և ոչ համակար-

գային տեսակների: Համակարգային (ընդհանուր, չդիվերսիֆիկացվող) ռիսկերը գոյություն ունեն 

ներդրումային գործունեություն իրականացնող բոլոր սուբյեկտների համար` ներդրումների բոլոր 

տեսակների դեպքում և բնորոշ են ողջ տնտեսությանը: Դրանք առաջանում են, մասնավորապես, 

քաղաքական իրավիճակի անկայունության, օրենսդրության փոփոխությունների, շուկայում հա-

մախառն վճարունակ պահանջարկի մակարդակի կտրուկ տատանումների և նմանատիպ այլ 
գործոնների ազդեցության արդյունքում, որոնց վրա ներդրողը չի կարող ազդել՝ ներդրման 

օբյեկտն ընտրելիս: Համակարգային ռիսկերի առանձին տեսակներ են համարվում տարածա-

շրջանային, քաղաքական, օրենսդրական, սղաճային և արժութային ռիսկերը: Համակարգային 

ռիսկերը ներդրողները չեն կարող վերահսկել և, հետևաբար, դրանց չեզոքացումը կարող է հա-

                                                            
1  Шапкин В. А., Шапкин А. С., Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. - М.: «Дашков и К°», 2007. – 880 с., 

165 стр.  
2  Шапкин В. А., Шапкин А. С., Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. - М.: «Дашков и К°», 2007. – 880 с., 

стр. 208. 
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մարվել պետության կարևոր գործառույթներից՝ ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղու-

թյամբ: 

Ինչ վերաբերում է ոչ համակարգային (յուրահատուկ, դիվերսիֆիկացվող) ռիսկերին, ապա 

վերջիններս բնորոշ են ներդրումային կոնկրետ օբյեկտին կամ ներդրումային կոնկրետ գործու-

նեությանը: Մասնավորապես, դրանք կարող են կապված լինել ընկերության աշխատակազմի 

որակավորման մակարդակով, շուկայում մրցակցային պայմանների փոփոխություններով, կա-

պիտալի ոչ համարժեք կառուցվածքով և այլ գործոններով: Այս ռիսկերի հայտնաբերումը և 

կառավարումը, որպես կանոն, իրականացնում են հենց իրենք՝ ներդրողները:  

Ներդրումային գործունեության հիմնական տեսակներից կախված՝ կարելի է տարբերակել 
իրական ներդրումային ռիսկեր և ֆինանսական ներդրումային ռիսկեր:  

Իրական ներդրումային ռիսկերը կապված են հետևյալ գործոնների հետ.  

x հումքի և սարքավորումների մատակարարումների ընդհատում,  

x ներդրումային ապրանքների գների աճ,  

x ոչ որակյալ կամ անբարեխիղճ աշխատակազմի ընտրություն, ինչի արդյունքում ձգձգվում է 

օբյեկտի շահագործումը կամ նվազում է վերջինիս արդյունքում ստացվող եկամուտը:  

Ինչ վերաբերում է ֆինանսական ներդրումային ռիսկերին, ապա վերջիններս բնութագրվում 

են հետևյալ գործոններով.  

x ֆինանսական գործիքների ոչ արհեստավարժ կամ չհիմնավորված ընտրություն, 

x ներդրումների պայմանների չնախատեսված փոփոխություններ և այլն: 

Ներդրումային ռիսկերն՝ ըստ առաջացման գործոնների իրականում բազմազան են ու բազ-

մաբնույթ: Ստորև ներկայացվում են դրանցից առավել հիմնականները. 

x Քաղաքական ռիսկ, որը պայմանավորված է տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներով 

և գործոններով:  

x Տարածաշրջանային ռիսկ, որը պայմանավորված է առանձին վարչական կամ աշխարհա-

գրական տարածքների տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական դրությամբ: 

x Օրենսդրական ռիսկ, որը պայմանավորված է օրենսդրական դաշտի հաճախակի փոփո-

խություններով (հատկապես հարկային և մաքսային օրենքների անկայունությամբ), որոնք 

ձևավորում են անվստահության մթնոլորտ, ապագայի նկատմամբ անորոշություն և կար-

ճաժամկետ ներդրումների գծով եկամտաբերության զգալի փոփոխություն:  

x Սղաճային ռիսկ. այն կորուստների հավանականությունն է, որը կկրի ներդրողը` սղաճի 

չվերահսկվող տեմպերի դեպքում ներդրումների իրական արժեքի, սպասվելիք եկամուտ-

ների և շահույթի արժեզրկման հետևանքով:  

x Շուկայական ռիսկ. ակտիվների արժեքի փոփոխությունների հավանականությունն է` տո-

կոսադրույքի տատանումների, արժույթի փոխարժեքների, արժեթղթերի գնանշումների, 

ապրանքի շուկայական գների տատանումների հետևանքով: Շուկայական ռիսկի տարատե-

սակներն են հանդիսանում տոկոսադրույքի և արժութային ռիսկերը: 

x Իրացվելիության ռիսկ. ներկա կամ ապագա հավանականությունն է այն բանի, որ կազմա-

կերպությունն ի վիճակի չի լինի ճիշտ ժամանակին բավարարել իր պարտատերերի պա-

հանջներն առանց լրացուցիչ կորուստներ կրելու, ինչը բացասաբար կազդի դրա շահույթի և 

(կամ) կապիտալի վրա: 

x  Վարկային ռիսկ, որն արտահայտվում է այն դեպքում, երբ ներդրումները ֆինանսավորվում 

են վարկային ռեսուրսների հաշվին և ակտիվների արժեզրկման կամ սկզբնական որակի 

կորստի հետևանքով ներդրողը չի կարողանում մարել վարկային պայմանագրից բխող իր 

պարտավորությունները:  

x Սելեկտիվ ռիսկ, որը կապված է ներդրումային օբյեկտի ոչ ճիշտ ընտրության հետ: 
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x Ժամանակային ռիսկ, որը պայմանավորված է ոչ ճիշտ ընտրված ժամանակ կատարված 

ներդրումներից բխող կորուստներով: 

x Բնակլիմայական և էկոլոգիական ռիսկ, որը պայմանավորված է բնակլիմայական փոփո-

խություններով, անկանխատեսելի բնական երևույթներով (ֆորս-մաժորային), ինչպես նաև 

էկոլոգիայի, մթնոլորտի աղտոտման հետ կապված այլ բնապահպանական միջոցառումների, 

որոշումների, օրենքների և այլ օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման 

արդյունքում հնարավոր կորուստների հավանականությամբ: 

x Տեղեկատվական ռիսկ. հիմնականում վերաբերում է այնպիսի տեղեկատվության ստացման 

անհնարինությանը, որն անհրաժեշտ է ներդրողին` տվյալ տնտեսական իրավիճակում 

ճիշտ և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու համար: 

x Արտադրատեխնոլոգիական ռիսկ, որը պայմանավորված է բարձր տեխնոլոգիական սար-

քավորումների և ավտոմատացված արտադրության միջոցների հնարավոր խափանումների 

հետ, որոնց հետևանքները կարող են զգալի վնասաբեր լինել ընկերության համար:  

x Նորարարական ռիսկ, որը կապված է նորարարական բնույթ կրող ներդրումային ծրագրերի 

անհաջող իրականացման հետ: 

x Բաց թողնված օգուտի ռիսկ, որը կապված է որոշակի միջոցառման կամ գործարքի չիրակա-

նացման արդյունքում հավանական անուղղակի կորուստների (շահույթի չստացում կամ ոչ 
ամբողջ ծավալով ստացում) առաջացման հավանականության հետ:  

x Գործառնական ռիսկ. առաջանում է այն դեպքերում, երբ ներդրում իրականացնող սուբյեկտի 

գործունեության ընթացքում առկա են ներդրումային գործառնությունների տեխնոլոգիաների 

խախտումներ, տվյալների մշակման տեղեկատվական և համակարգչային համակարգերի 

խափանումներ և այլն1: 

Ինչպես տեսնում ենք, վերը բերված ներդրումային ռիսկերի դասակարգումը բավական 

ընդարձակ է և թույլ է տալիս համակարգել ներդրումային ռիսկերի հիմնական մասը: Սակայն, 

միևնույն ժամանակ, ներկայացված դասակարգումը որոշակի առումով պայմանական է, քանի 

որ, երբեմն բավական դժվար է հստակ միմյանցից տարանջատել ներդրումային ռիսկերի առան-

ձին տեսակները: Բացի այդ, մի շարք ներդրումային ռիսկեր գտնվում են միմյանց հետ որոշակի 

փոխկախվածության մեջ և դրանցից մեկի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել նաև մյուսի փո-

փոխությանը, ինչը, բնականաբար, հավելյալ ազդեցություններ կունենա ներդրումային գործու-

նեության վրա: 

Ամփոփելով, կարող ենք նշել, որ ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ մեծապես կա-

րևորվում է ներդրումային ռիսկերի վաղօրոք հայտնաբերումը և վերջիններիս բացասական 

ազդեցությունների նվազեցումը: Համակարգային ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ հիմնական 

դերակատարումը պետությանն է, իսկ ոչ համակարգային ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ՝ 
ներդրողներինը, որոնց համար ներդրումներ իրականացնելիս գլխավոր խնդիրներ են հանդի-

սանում առկա իրավիճակի ճշգրիտ և հնարավորինս օբյեկտիվորեն գնահատումը, ռիսկերի 

վաղօրոք հայտնաբերումը և կառավարումը: 

                                                            
1  Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2008 г., 440 c., стр. 330  
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀԱՅԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է ներդրումային ռիսկերի էության և առանձնահատկությունների հետազոտու-
թյանը: Ինչպես և ցանկացած տնտեսական գործունեություն, ներդրումների իրականացումը ևս ենթակա է 
որոշակի ռիսկերի ազդեցությունների, որոնք առաջանում են ներդրումային գործունեություն իրականաց-
նելիս` հնարավոր անորոշությունների արդյունքում:  

Ներդրումային ռիսկերը հայտնաբերելու և արդյունավետ կառավարելու նպատակով կարևորվում է 
վերջիններիս հիմնական տեսակների դասակարգումը և վերլուծությունը: Հոդվածում ներկայացված է 
ներդրումային ռիսկերի դասակարգումն` ըստ տարբեր չափանիշների:  

 
Բանալի բառեր. ներդրումային ռիսկ, տնտեսություն, պետություն, ֆինանսական կորուստներ, դասակարգում, 

գնահատում, անորոշություն, հավանականություն: 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОНЫХ РИСКОВ 

АЙК САМВЕЛОВИЧ МХИТАРЯН  
аспирант Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Аннотация  

Статья посвящена исследованию сущности и особенностей инвестиционных рисков. Как и любая эконо-
мическая деятельность, реализация инвестиций также подвержена воздействию определенных рисков, которые 
возникают при осуществлении инвестиционной деятельности в результате возможных неопределенностей. В 
выявлении и эффективном управлении инвестиционными рисками важное значение имеют классификация и 
анализ их основных видов. В этой связи в статье представлена классификация инвестиционных рисков по раз-
ным критериям. 

 
Ключевые слова: инвестиционный риск, экономика, государство, финансовые потери, классификация, оценка, 

неопределенность, вероятность. 

MAIN APPROACHES TO CLASSIFYING INVESTMENT RISKS  

HAYK SAMVEL MKHITARYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article studies the meaning and nature of investment risks and their characteristics. As any economic activity, 
making investments is associated with some risks as well that could occur while investing owing to possible 
uncertainties. In order to identify and effectively manage the investment risks, classification of the main types of risks 
and their analysis is stressed. The article provides the classification of investment risks that is based on various criteria. 

 
Keywords: Investment risk, economy, government, financial losses, classification, valuation, uncertainty, probability. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Теория рыночной экономики опирается на исходный постулат: все субъекты предпринима-
тельства функционируют в условиях ограниченных ресурсов. Из этого следует основополагающий 
методологический вывод, что каждый элемент хозяйственной системы обладает определёнными 
видами преимуществ. При этих допущениях под потенциалом понимается возможность и готов-
ность субъектов рынка специализироваться в тех видах деятельности и производства, по которым 
в каждый момент времени имеются абсолютные или сравнительные преимущества. 

Абсолютные преимущества складываются из геостратегических, географических, природно-
климатических, демографических условий. Сравнительные преимущества, обусловлены инвести-
ционным потенциалом, позволяющим реализовывать стратегии снижения издержки или диффе-
ренцировать выпуск. Снижение издержек имеет экономический смысл только тогда, когда пре-
дельный спрос (потребительский потенциал) на «внешнем» рынке ниже “наших” текущих 
предельных издержек. Стратегия дифференциации возможна при развитом производственном и 
научно-исследовательском потенциале. 

Под категорией «инвестиционный потенциал» понимается совокупная возможность отраслевых 
непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооружённость труда и способность 
хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во времени устой-
чивый экономический доход. В данном определении непостоянный запас ресурсов, имеющихся в 
наличии на данный момент времени, позволяющий увеличивать производительность труда, обра-
зует производственный фактор «капитал». «Экономический доход» – это стоимостное выражение 
потока предпринимательских услуг, порождённых этими запасами в течение определённого 
времени. 

Инвестиционный потенциал страны – это ее способность освоить необходимые объемы 
инвестиций в строительство новых предприятий и их комплексов, расширение и реконструкцию 
действующих предприятий, в развитие человеческого потенциала, создание объектов и учрежде-
ний производственной и социальной инфраструктуры. 

Инвестиционный потенциал – объективно имеющаяся возможность реализации инвести-
ционных целей. Количественно измеряется суммой ликвидных активов предприятия, оцененных 
по рыночной стоимости, умноженных на коэффициент мультипликации.Ликвидные активы – 
стоимостное выражение активов, имеющих платежеспособный спрос. Мультипликатор – это 
коэффициент, выражающий соотношение между приростом дохода и вызывающим этот прирост 
увеличением объема инвестиций. В нашем случае имеется в виду прирост доходов предприя-
тия.При этом темп прироста доходов должен опережать темп прироста инвестиций. В этом случае 
возникает социально-экономический резонанс или резонансная синхронизация усилий участни-
ков инвестиционного процесса, лежащая в основе ускорения развития. 

Уровень развития инвестиционного потенциала страны определяют объемы и структура 
капиталовложений и строительно-монтажных работ, качество и технический уровень вводимых в 
эксплуатацию объектов, а также накопленные материальные и нематериальные ценности, квали-
фикация рабочей силы. 

Основными составляющими инвестиционного потенциала являются проектно-изыскательские, 
строительно-монтажные организации и такие отрасли народного хозяйства и промышленности, 
как строительство, промышленность строительных материалов, конструкций и деталей (строи-
тельный комплекс). 
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Инвестиционный потенциал (или «инвестиционная емкость территории») формируется из 
объективных предпосылок для осуществления инвестиций и зависит как от разнообразия объек-
тов и сфер инвестирования, так и от социально-экономического благосостояния страны. Потенциал 
страны – это количественная характеристика, которая учитывает ключевые показатели экономи-
ческого развития страны, ее насыщенность факторами производства (рабочей силой, природными 
ресурсами, капиталом, инфраструктурой), спрос со стороны населения1. 

Инвестиционный потенциал-это объективно имеющаяся возможность реализации инвести-
ционных целей. 

Совокупный потенциал  страны включает следующие интегрированные его виды: 
x  ресурсно-сырьевой - рассчитанный на основе средневзвешенной обеспеченности  балансо-

выми запасами природных ресурсов; 
x производственный, идентифицируемый как общий результат хозяйственной деятельности в 

стране; 
x потребительский - понимаемый как совокупная покупательная способность населения страны; 
x инфраструктурный - в основе расчета которого положена оценка экономико-географического 

положения страны и инфраструктурной насыщенности его территории; 
x инновационный - при расчете которого учитывался комплекс научнотехнической деятель-

ности в стране; 
x трудовой, при расчете которого используются сведения о количестве экономически актив-

ного населения и уровне его образования; 
x институциональный, который понимается как уровень развития институтов рыночной эконо-

мики в стране; 
x финансовый, выраженный через общую сумму налоговых и иных денежных поступлений в 

бюджетную систему. 
Уровень развития инвестиционного потенциала страны определяют объемы и структура 

капиталовложений и строительно-монтажных работ, качество и технический уровень вводимых в 
эксплуатацию объектов, а также накопленные материальные и нематериальные ценности, квали-
фицированность рабочей силы2. 

Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала Армении являются следую-
щие параметры: 

x Ресурсно-сырьевой. Армения – индустриально-аграрная страна. Страна располагает 
существенными запасами медно-молибденовых и полиметаллических руд, строительного камня, 
минеральных вод, месторождениями драгоценных металлов, полудрагоценных и поделочных 
камней. В целом же степень соответствия страны указанному фактору инвестиционной привлека-
тельности следует признать удовлетворительной. 

x Потребительский.Совокупная покупательная способность населения страны определяется 
как недостаточно высокая по сравнению с соседними странами. ВВП на душу населения состав-
ляет около 6,5 тыс. долл. Четко прослеживается связь между состоянием производственной сферы 
и уровнем доходов населения. Большая часть трудоспособного населения занята в аграрной и со-
циальной сферах (27% и 48%), так как после приобретения независимости Армении большинство 
промышленных предприятий перестали работать. Невысокую покупательскую способность 
населения эксперты называют в качестве одной из причин миграции высококвалифицированных 
специалистов из Республики Армения3. 

x Инфраструктурный.Экономико-географическое положение Армении эксперты считают 
благополучным. Серьезные замечания делаются в адрес качества и количества автомобильных 

                                                            
1  http://works.doklad.ru/vies/SsBFR76-NMohtm/ 
2  Направление развития. Механизм управления. Уч. Пособия/Под общей редакции В.Н.Шимова. Минск, 2005, с. 210. 
3  Петросян С.А. Стратегия привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики Республики Армения, Ереван, 

2015г., с. 144. 

http://works.doklad.ru/vies/SsBFR76-NM
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дорог на территории республики и в адрес обеспеченности информационными коммуникациями 
и их относительной дороговизны, а также невысокого уровня сервиса. 

x Интеллектуальный. Уровень образования в Армении является одним из самых высоких в 
регионе. По индексу образования, Армения занимает 56-е место. В 2005 г. Армения присоединилась 
к Болонской конвенции, взяв на себя обязательство привести в соответствие с ее требованиями 
вузовское и поствузовское образование. Высокий уровень образования армянского народа - одно 
из конкурентных преимуществ в регионе. В 2014 г. в высших учебных заведениях обучались более 
5 тыс. студентов из-за рубежа. Интеллектуальный потенциал Республики является важным фак-
тором инвестиционной привлекательности. 

x Институциональный. Данный фактор инвестиционной привлекательности в целом опре-
деляется как умеренно развитый. Для Армении по сей день остается проблемой формирование и 
развитие институтов поддержки развития малого и среднего бизнеса. До сих пор для Армении ак-
туальна проблема монополизма в большинстве отраслей экономики. Недостаточно хорошо развиты 
профессиональные сообщества, способные конструктивно влиять на экономический климат Рес-
публики. 

x Производственный.Исследование показывает, что производство в целом является наиболее 
потенциально перспективным для развития Армении. Однако текущее состояние этого сектора 
экономики требует существенных изменений, которые в свою очередь требуют большого коли-
чества привлеченных ресурсов.  

По мнению д.э.н.Т.Манасеряна Армения обладает серьезным инвестиционным потенциалом 
в сфере информационных технологий, и настало время,чтобы их задействовать. «Я верю в развитие 
экономики Армении, и считаю, что инвестиционный потенциал и способность достаточно высоки. 
Особенно требуются инвестиции в человеческий капитал, и в этом случае мы можем ожидать 
результатов», - сказал он1. 

«Инвестиционный потенциал армянской диаспоры составляет в $400 млрд.»,– считает юрист-
международник Т.Авакян. «Но в полной мере эффективному использованию этого потенциала во 
благо Армении, равно как и всей модели сотрудничества, еще только предстоит состояться»,– 
заявил он в интервью Analitika.at.ua.  Возможно, одной из причин такого замедленного развития 
отношений, является тот факт, что все общины, независимо от места их дислокации, в равной мере 
подвержены серьезным вызовам современности и в равной степени испытывают «болевую точку» 
утраты молодым поколением своей идентичности, которая выражается в потере знания языка, 
закрытии школ и уменьшении числа учащихся. 

«Недостаток квалифицированных кадров и финансирования дополняют ключевые проблемы, 
решение которых требует времени и неимоверных усилий со стороны всех участников процесса. 
Немаловажно, что проводимые в рамках Министерства диаспоры Армении культурные акции, 
способствуют объединению армянской диаспоры, укрепляют чувства принадлежности молодых 
армян диаспоры к своей исторической родине», – заявил главный редактор журнала армян 
Узбекистана «ДепиАпага», Георгий Сааков. Он считает, что одно из требований для сохранения 
идентичности – это дальнейшее укрепление связи с исторической родиной. И в этом вопросе он 
большую роль отводит созданному в Армении в 2008 году Министерству диаспоры. «Свыше 33 
тысяч армянских организаций действуют за рубежами исторической родины, и буквально во всех 
странах армяне являются структуросоздающим социальным элементом», - сказал он.2 

Для сохранения и развития инвестиционного потенциала Армении на уровне развитых стран 
требуются модернизация производственной базы строительного комплекса.Основными целями 
его развития в перспективе должны быть: 

                                                            
1  www.tert.am/ru/news/2015/10/14/tatul-manaseryan/1813274 
2  Regnum.ru/news/134175.htm 



 156 

x техническое перевооружение и модернизация действующих предприятий и на этой основе 
более полное удовлетворение потребностей населения и народного хозяйства в высокоэффек-
тивной строительной продукции; 

x внедрение ресурсосберегающих технологий, выпуск новых видов материалов, конструкций и 
изделий, отвечающих требованиям международных стандартов; 

x совершенствование проектирования, внедрение прогрессивных архитектурных шанировочно-
конструктивных решений; 

x совершенствование законодательно-нормативной и информационной базы, организационных 
структур управления строительным комплексом, адекватных рыночным условиям; 

x эффективная реализация долгосрочных программ и инвестиционных проектов, обеспечиваю-
щих снижение себестоимости продукции и работ; 

x разработка новой государственной политики развития территорий и населенных пунктов с 
созданием рациональной модели расселения, инженерной и транспортной инфраструктурой. 
Для достижения этих целей необходимо обеспечить реализацию системы мероприятий, 

включающих: 
x совершенствование внутриотраслевой структуры строительного комплекса на основе приори-

тетного развития экспортоориентированных и импортозамещающих производств, базирую-
щихся на высоких и экологически чистых технологиях; 

x создание новых архитектурно-планировочных систем зданий и сооружений, возведение жи-
лых и административных зданий по современным эффективным проектам, обеспечивающим 
снижение уровня затрат на всех стадиях инвестиционно-строительного цикла; 

x модернизацию технологий строительства и производства строительных материалов до уровня 
передовых европейских стран, постепенное поэтапное закрытие энергоемких и экологически 
вредных производств, требующих импорта дорогостоящего и экологически вредного сырья и 
перепрофилирования их на новые виды продукции; 

x расширение международного сотрудничества, прежде всего с Россией и другими странами 
СНГ, Евросоюза, направленного на привлечение иностранных инвестиций и кредитов в прио-
ритетные подотрасли – цементную промышленность, промышленность стеновых и теплоизо-
ляционных материалов; 

x активизацию проведения подрядных торгов на строительство объектов за пределами страны, 
поиск потенциальных потребителей строительных материалов и изделий; 

x обеспечение развития территорий, моделей расселения, инженерно-транспортной инфра-
структуры в соответствии с утвержденными генеральными планами. 
Несмотря на то,что примерного 70 % иностранных инвесторов в Армении являются армянами 

из других стран или связанными с ними компаниями, они совокупно инвестируют всего 24 % от 
всех ПИИ. Основная причина-низкая привлекательность бизнес-проектов в Армении для чисто 
коммерческого инвестирования и неблагоприятная среда для бизнеса.  

Общее улучшение среды и качества бизнес-проектов может вызвать скачкообразный рост 
вложений в Армению свободного армянского капитала, ищущего новые сферы применения. 

Формирование инвестиционного потенциала нации и его эффективное использование в 
значительной степени зависят от государства, его способности регулировать пропорции между 
текущим потреблением и сбережением произведенного общественного продукта. Учитывая эко-
номическую ситуацию в Армении, необходимо ориентироваться, в первую очередь, на мобили-
зационную модель наращивания инвестиционного потенциала страны, не исключая и более 
либеральные финансово-налоговые меры стимулирования инвестиций. 

 Государственная инвестиционная политика должна быть нацелена на создание благоприят-
ного инвестиционного климата в стране, на стимулирование привлечения частного капитала как 
национального, так и иностранного, а также поиск новых форм совместного (частного и госу-
дарственного) инвестирования в перспективные проекты. 
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Вмешательство государства должно отвечать интересам всех слоев общества - для того, чтобы 
достичь наиболее эффективного общественного производства. Общественное производство может 
считаться эффективным только тогда, когда происходит гармоничное развитие всех структур 
общества, т.е. когда наряду с производственным сектором инвестиции обеспечивают необходимое 
развитие социальной, экономической и культурной сферы. 

Посредством осуществления приведенных мероприятий значительно увеличится инвести-
ционный потенциал Армении. В сегодняшних реалиях Армения может рассчитывать на инвести-
ционный потенциал в размере $1-1,5 млрд.Если брать в расчёт показатели Восточной Европы, в 
том числе Грузии, то ежегодный объем иностранных инвестиций в Армению может составлять $1-
1,5 млрд.  В 2008 году Армения уже привлекала более $1 млрд. инвестиций. 

Как известно, рентабельность инвестиций в Западной Европе в среднем составляет 10-15%, 
что является хорошим показателем для этих стран. Эксперты отмечают, что для повышения инте-
реса иностранных инвесторов к Армении рентабельность должна составлять в среднем 20-25% - в 
зависимости от конкретного проекта или сектора. 

В сентябре 2016 года в Нью-Йорке пройдёт инвестиционный форум «Армения 2016», на-
правленный на стимулирование иностранных инвестиций в республику.Армения после первого 
форума в 2001 году снова появится на инвестиционной карте. Основная задача инвестиционного 
форума привлечь как можно больше инвесторов. А основная отдача от форума - это переломить 
тренд снижения иностранных инвестиций, который  наблюдается в течение последних семи лет. 
Выбор секторов для возможных инвестиций будет определен к середине октября. Для ино-
странных инвесторов наиболее привлекательными отраслями в Армении являются сельское 
хозяйство, в частности теплицы, садоводство, рыбоводство, а также возобновляемая энергетика, в 
частности, солнечная и геотермальная.По данным Нацстатслужбы, совокупные иностранные 
инвестиции в реальный сектор экономики Армении сократились с $1,2 млрд, в 2008 г. до $597,4 
млн. в 2013-ом. В 2014 году совокупный приток иностранных инвестиций в Армению составил 
839,7 млрд. драмов. ($1-476,53 драма).1 

Таким образом, увеличение инвестиционного потенциала Республики Армения имеет важное 
стратегическое значение для развития экономики страны, поскольку только посредством осу-
ществления эффективной инвестиционной деятельности станет возможным обеспечение заня-
тости населения, стимулирование платежеспособного спроса, улучшение деятельности компаний 
и повышение благосостояния общества.  

                                                            
1  Revolution.allbest.ru 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՍԱՅԱԴ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ  
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ԱՊՀ էկոնոմիկայի ամբիոն 

Համառոտագիր 

Ներդրումային ներուժը (կամ «տարածաշրջանի ներդրումային տարողությունը») ձևավորվում է 
ներդրումների իրականացման օբյեկտիվ նախադրյալներից, և կախված է ինչպես ներդրման օբյեկտների և 
ոլորտների բազմազանությունից, այնպես էլ երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից: Մանրամասնորեն 
վերլուծելով Հայաստանի ներդրումային ներուժը, հոդվածի հեղինակը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրա-
պետությունն օժտված է անհրաժեշտ ներդրումային հնարավորություններով:Ներկայացված են այդ ներուժի 
պահպանման և զարգացման հիմնական ուղիները: 

 
Բանալի բառեր. ներդրումներ, ներուժ, ռեսուրս, տարածաշրջան, ենթակառուցվածք, նորամուծություն, միգրացիա, 

արտահանում, գործոն:  

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

САЯД АМБАРЦУМОВИЧ ПЕТРОСЯН, д.э.н., доцент 
Кафедра экономики агропромышленного комплекса Национального аграрного университета Армении  

Аннотация 

Инвестиционный потенциал (или «инвестиционная емкость региона») формируется, исходя из объектив-
ных предпосылок осуществления инвестиций и зависит как от разнообразия объектов и сфер инвестирования, 
так и от социально-экономической ситуации в стране. Подробно анализируя инвестиционный потенциал Арме-
нии, автор статьи считает, что Республика Армения обладает необходимыми инвестиционными возможностями. 
Представлены основные пути сохранения и развития этого потенциала. 
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Abstract 

The investment potential (or “investment capacity of a region”) is shaped by objective preconditions to make 
investments and depends on diversity of both investment objects and sectors, and the state of socio-economic 
development of the nation. By thoroughly analyzing the investment potential of Armenia the author of the article finds 
that Republic of Armenia has the required opportunities. The article presents the main directions to maintain and 
develop that potential.    

 

Keywords: Investments, potential, resource, region, infrastructure, innovation, migration, exports, factor.  
 
 



 159 

ԼԻԼԻԹ ԳԵՎՈՐԳԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասպիրանտ 

ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 1995-2015ԹԹ.  

Հայտնի է, որ արտարժույթի փոխարժեքը մի երկրի դրամական միավորի արժեքն է` 
արտահայտված այլ երկրի դրամական միավորով1: Հաշվի առնելով գնաճը, տարբերում ենք 
անվանական և իրական փոխարժեքներ, որոնք միմյանցից տարբերվում են համեմատվող 
երկրներում գների հարաբերակցությունից կախված: Անվանական փոխարժեքը մեկ արժույթի 
գինն է` արտահայտված մեկ այլ արժույթով, իսկ իրական փոխարժեքը երկու երկրների գների 
հարաբերությունն է` բերված ընդհանուր արժույթի, քանի որ անվանական փոխարժեքը արտա-
հայտված է մեկ միավոր արտարժույթի դիմաց տրվող ազգային արժույթով2: 

 

ԻՓ =  
Գ1 

u ԱՓ, 
Գ2 

 

որտեղ` ԻՓ-ն իրական փոխարժեքն է, 
ԱՓ-ն անվանական փոխարժեքը, 
Գ1-ը և Գ2-ը ապրանքների գներն են համեմատվող երկրներում: 

Ինչպես ամեն մի գին, փոխարժեքը նույնպես ձևավորվում է արժութային շուկայում` ըստ 
արժույթի պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցության: Իր հերթին` առաջարկն ու պահան-
ջարկը կախված են մի շարք գործոններից: Փոխարժեքի վրա ազդող հիմնական գործոններն են`  
x Գնաճի մակարդակը: Արտարժույթի փոխարժեքի ձևավորման հիմքում ընկած է արժույթ-

ների հարաբերակցությունն ըստ դրանց գնողունակության (գնողունակության պարիտետ): 
Վերջինիս հետ կապված գնաճի տեմպը զգալիորեն ազդում է փոխարժեքի վրա. որքան 
բարձր է գնաճի տեմպը, այնքան ցածր է ազգային արժույթի փոխարժեքը: 

x Վճարային հաշվեկշռի վիճակը: Վճարային հաշվեկշռի անկայունությունը հանգեցնում է 
համապատասխան արժույթների նկատմամբ պահանջարկի փոփոխության: 

x Տոկոսադրույքի մակարդակը: Գլոբալացման պայմաններում զգալիորեն մեծացել է վճարա-
յին հաշվեկշռի վրա ֆինանսական, այդ թվում սպեկուլյատիվ կապիտալի ազդեցությունը, 
ինչը չի կարող չանդրադառնալ համապատասխան արժույթների փոխարժեքների վրա: 
Տոկոսադրույքների փոփոխությունը այլ հավասար պայմաններում խթանում է կապիտալի 
շարժը դեպի առավել շահավետ տեղաբաշխում: Բարձր տոկոսադրույքները գրավիչ են 
օտարերկրյա կապիտալի համար, իսկ ցածր տոկոսադրույքները կրճատում են դրանց ներ-
հոսքը: 

x Եվրոշուկայում և միջազգային հաշվարկներում արտարժույթի օգտագործման աստիճանը: 
ԱՄՆ դոլարը մնում է միջազգային հաշվարկների հիմնական արժույթ, եվրոշուկայում գոր-
ծառնությունների 60 տոկոսն իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, այդ պատճառով համաշ-
խարհային գների բարձրացումը, արտաքին պարտքի աճող վճարումները կարող են նպաս-
տել ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի բարձրացմանը նույնիսկ նրա գնողունակության անկման 
պայմաններում: 

x Արժույթի նկատմամբ վստահության աստիճանը, որը որոշվում է տնտեսության մակրո-
տնտեսական ցուցանիշներով և քաղաքական իրադրության կայունությամբ: Որոշումների 

                                                            
1  Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Учеб. Пособие/ О.Б. Аникин.-М: Флинта: МПСИ, 

2008, с. 14. 
2  Տ. Սարգսյան,  Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ, Եր., 2008,Էջ 9, 26: 
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ընդունման ժամանակ կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն այդ ցուցանիշների վիճակը, այլ նաև 
դրանց դինամիկան: 

x Արժութային քաղաքականությունը: Փոխարժեքի դինամիկան զգալիորեն կախված է շուկա-
յական և պետական կարգավորման հարաբերակցությունից: Փոխարժեքի պետական կար-
գավորումը, մասնավորապես` կենտրոնական բանկերի արտարժութային ինտերվենցիա-
ների միջոցով, ուղղված է դրա կա՛մ բարձրացմանը, կա՛մ նվազմանը` ելնելով տնտեսական 
քաղաքականության խնդիրներից1: 
Տվյալ հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի 

զարգացման միտումները ՀՀ-ում երկարատև ժամանակաընթացքում` վերջին 20 տարում: Տվյալ-
ները ներկայացված են ներքոհիշյալ աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքները ՀՀ-ում 1995-2015թթ.2 (եռամսյակային կտրվածքով) 

Ժամանակաշրջան 
(եռամսյակներ) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

I եռ 405.08 402.67 465.48 499.42 538.68 527.46 550.52 567.15 586.59 565.23 477.03 

II եռ. 408.80 407.13 495.31 502.89 539.87 536.22 552.23 579.93 586.42 551.14 448.69 

III եռ. 407.95 415.24 502.51 503.31 539.12 542.79 554.23 562.87 577.49 518.99 452.68 

IV եռ. 401.70 428.72 499.78 513.93 522.58 551.63 563.33 583.46 564.56 498.45 452.34 
 

Ժամանակաշրջան 
(եռամսյակներ) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I եռ 450.95 359.44 308.06 325.56 384.08 366.14 388.43 409.47 411.04 477.26 

II եռ. 436.78 353.97 307.11 370.53 384.33 374.18 401.53 414.90 412.84 476.48 

III եռ. 402.39 337.83 302.30 372.64 365.51 368.78 410.66 408.66 408.48 479.39 

IV եռ. 374.04 317.08 306.41 384.40 360.73 380.90 406.44 405.48 431.32 478.54 

 
ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի 21 տարվա դինամիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ փոխարժեքի առաջին կտրուկ բարձրացումը դիտարկվել է 1997թ.` ըստ եռամսյակների հա-
մապատասխանաբար կազմելով 465.48 դրամ, 495.31 դրամ, 502.51 դրամ և 499.78 դրամ նախորդ 
տարվա նույն ժամանակաշրջանների 402.67 դրամ, 407.13 դրամ, 415.24 դրամ, 728.72 դրամի 
փոխարեն, նույն միտումը շարունակվել է մինչև 2005թ, այնուհետև արտարժույթի փոխարժեքը 
դրսևորել է նվազման միտում և 2008թ. եռամսյակներին ընդունել է 308.06 դրամ, 307.11 դրամ, 
302.30 դրամ և 306.41 դրամ արժեքները: 2008թ-ից հետո արտարժույթի փոխարժեքը աստիճա-
նաբար բարձրացել է և դրսևորել աճման միտում մինչ օրս: 

Վիճակագրության մեջ և էկոնոմետրիկայում երևույթների ըստ ժամանակի զարգացման 
հիմնական միտումը արտացոլելու համար կիրառվում են տարբեր հավասարումներ, տարբեր 
աստիճանների պոլինոմներ, էքսպոնենտներ, լոգիստիկական կորեր և ուրիշ ֆունկցիաներ: 

Պոլինոմները ունեն հետևյալ տեսքը. 
x առաջին աստիճանի պոլինոմ y t = a0 + a1 t  

x երկրորդ աստիճանի պոլինոմ y t = a0 + a1 t + a2 t2  

x երրորդ աստիճանի պոլինոմ   y t = a0 + a1 t + a2 t2 + a3 t3 

x n-րդ աստիճանի պոլինոմ        y t = a0 + a1 t + a2 t2 + … + an tn  

                                                            
1  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник/ Под общ. Ред. Н.П.Гусакова.-М.: ИНФРА-М, 2008, с. 

27,28. 
2  Կազմված է ըստ` ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 1999», էջ 24,  ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2000», էջ 

24, ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2005», էջ 41,  ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2010», էջ 66,  ՀՀ ԿԲ 
«Վիճակագրական տեղեկագիր 2014», էջ 72, ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին» և մշակված է հեղինակի կողմից: 
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որտեղ` a0, a1, …….. an –ը` պոլինոմների պարամետրերն են, 
t – ն` ժամանակի պայմանական նշանակումն է: 

Վիճակագրության պրակտիկայում ոչ բարձր աստիճանի պոլինոմների պարամետրերը 
երբեմն ունենում են դինամիկայի շարքի բնութագրիչների կոնկրետ մեկնաբանություն: Այսպես, 
օրինակ, a0 պարամետրը մեկնաբանվում է որպես դինամիկայի շարքի միջին պայմանների բնու-
թագրիչ, իսկ a1, a2 և a3 պարամետրերը` արագացման փոփոխություն: 

Վիճակագրության մեջ մշակված է զարգացման մոդելի պոլինոմի աստիճանի ընտրության 
կարգ, որը հիմնված է դինամիկայի շարքերի մակարդակների վերջնական տարբերությունների 
որոշման վրա: Համաձայն դրա, առաջին աստիճանի պոլինոմը (ուղիղը) կիրառվում է որպես 
մոդել այնպիսի դինամիկայի շարքի համար, որի առաջին տարբերությունները (բացարձակ հա-
վելաճերը) կայուն են, երկրորդ աստիճանի պոլինոմները կիրառվում են կայուն երկրորդ տար-
բերություններ (արագացումներ) ունեցող դինամիկայի շարքի արտացոլման համար, երրորդ 
աստիճանի պոլինոմներ` կայուն երրորդ տարբերություններ ունեցող շարքերի համար և այլն: 

Պոլինոմիալ մոդելների համար բնութագրական է ուղիղ կապի բացակայությունը բացար-
ձակ հավելաճերի և դինամիկայի շարքի մակարդակների հավելաճերի միջև1: 

Վերլուծությունը կատարել ենք երրորդ աստիճանի պոլինոմիալ հավասարման (մոդելի) օգ-
նությամբ, որը ներկայացված է գծապատկեր 1-ի տեսքով: 

Գծապատկեր 1 

 ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքների մակարդակի դինամիկան 1995-2015թթ. 

 
 
Վերլուծության արդյունքների հիման վրա տրենդը ներկայացնող հավասարման պարա-

մետրերի համաձայն, տրված ժամանակահատվածում ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքը յուրա-
քանչյուր եռամսյակ աճել է 23.985 դրամով (a1=23.985), սակայն, այս ցուցանիշը տարեցտարի 
ունեցել է դանդաղեցման միտում և միջին տարեկան բացարձակ դանդաղեցումը կազմել է 0.7169 
դրամ (a2=-0.7169):  

Ներկայացված մոդելի պարամետրերի համաձայն կատարել ենք նաև կանխատեսումներ 
2016 թվականի եռամսյակների համար, որի արդյունքները ներկայացված են գծապատկեր 2-ի 
տեսքով:  

Տրենդը ներկայացնող մոդելի համաձայն, կանխատեսման արդյունքում ստացանք, որ 
2016թ. վերջում (մնացած հավասար պայմաններում) 1 ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը կհատի 624 
դրամի սահմանը: 

 

                                                            
1  Գ.Վ. Վարդանյան, Էկոնոմետրիկայի հիմունքները» ուս. ձեռնարկ, Երևան, 2003, էջ 60-61: 
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Գծապատկեր 2 

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի կանխատեսված մակարդակները 2016թ եռամսյակների համար 

 
 
Այսպիսով, վերլուծելով ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքները ՀՀ-ում 1995-2015թթ. կտրված-

քով պարզ է դառնում, որ փոխարժեքի առաջին կտրուկ բարձրացումը դիտարկվել է 1997թ.` ըստ 
եռամսյակների համապատասխանաբար կազմելով 465.48 դրամ, 495.31 դրամ, 502.51 դրամ: 
2005թ.-ից արտարժույթի փոխարժեքը դրսևորել է նվազման միտում և 2008թ. եռամսյակներին 
ընդունել է 308.06 դրամ, 307.11 դրամ, 302.30 դրամ և 306.41 դրամ արժեքները: 2008թ.-ից հետո 
արտարժույթի փոխարժեքը աստիճանաբար բարձրացել է և դրսևորել է աճման միտում մինչ 
օրս: Այնուհետև կատարելով ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքների դինամիկայի վերլուծություն 
երրորդ աստիճանի պոլինոմիալ հավասարման (մոդելի) օգնությամբ, ստացվում է, որ տրված 
ժամանակահատվածում ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքը յուրաքանչյուր եռամսյակ աճել է 
23.985 դրամով (a1=23.985), սակայն, այս ցուցանիշը տարեցտարի ունեցել է դանդաղեցման 
միտում: Կատարվել է նաև կանխատեսում 2016թ. եռամսյակների համար, որի արդյունքում 
պարզ է դառնում, որ մնացած հավասար պայմաններում 2016թ. վերջում 1 ԱՄՆ դոլարի փո-
խարժեքը կհատի 624 դրամի սահմանը: 
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ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ-ՈՒՄ 1995-2015ԹԹ.  

ԼԻԼԻԹ ԳԵՎՈՐԳԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի զարգացման միտումների դինամիկան 
վերջին 21 տարիների ընկած ժամանակահատվածում: Վերլուծության համար հիմք է ընդունվել եռաս-
տիճանային պոլինոմիալ մոդելը, հաշվարկված պարամետրերի հիման վրա կատարվել է կանխատեսում 
2016թ. բոլոր եռամսյակների համար, որի արդյունքում ստացվել է, որ 2016թ. վերջին 1 ԱՄՆ դոլարի փո-
խարժեքը կհատի 624 դրամի սահմանը: 

 

Բանալի բառեր. արտարժույթի փոխարժեք, զարգացման միտումներ, դրամական միավոր, տրենդ, կանխատեսում: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА AMD/USD  
В РА ЗА ПЕРИОД 1995-2015 ГГ. 

ЛИЛИТ ГЕВОРКОВНА ПОГОСЯН 

аспирант кафедры финансов и кредита Национального аграрного университета Армении 

Аннотация  

В статье проанализированы динамика и тенденции изменения валютных курсов AMD/USD в РА за послед-
ние 21 год. В качестве основы для анализа выбрана трехступенчатая полиномиальная модель. На основе 
рассчитанных параметров прогнозированы ожидаемые уровни валют для всех кварталов 2016 года. По 
результатам анализа получено, что к концу 2016 года курс AMD/USD достигнет 624 драмов. 

 
Ключевые слова: валютный курс, тенденции развития, денежная единица, тренд, прогноз. 

THE STUDY OF TRENDS ON ARMENIAN DRAM TO US DOLLAR EXCHANGE RATE FROM 

1995 TO 2015 

LILIT GEVORG POGHOSYAN  

Ph.D.Student, Chair of Finance and Credit, Armenian National Agrarian University  

Abstract 

The article analyzes the trends in of the Armenian dram to US dollar exchange rate for the period of 21 years 
(from 1995 to 2015). To analyze the quarterly data, the author relied on a polynomial model, and based on estimation 
results the authorforecasts exchange rates for each quarter of 2016, and based on the estimates the forecasted value of 
US dollar to Armenian dram exchange rate could reach 624 Armenian drams in the last quarter of 2016. 

 
Keywords: Foreign exchange rate, development trend, monetary unit, trend, forecasting. 
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ԿԱՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

ՀՀ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պետության մակրոտնտեսական քաղաքականու-
թյան այն կարևոր ուղղությունն է, որի միջոցով վերջինս ազդում է տնտեսության վրա` ապահո-
վելով վերջինիս բնականոն զարգացումը: Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ներառում է 
երեք կարևոր գործառույթներ` պետական եկամուտների ապահովման կամ ֆիսկալային, տնտե-
սական կարգավորման և սոցիալական: 

Ժամանակակից հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական նպատակներն են.  
x տնտեսական աճի ապահովումը, 
x լրիվ զբաղվածության ապահովումը, 
x սղաճի կրճատումը կամ դրա որոշակի սահմաններում վերահսկումը, 
x տնտեսական ցիկլային տատանումների կրճատումը, 
x ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի հետևանքների հաղթահարումը և այլն: 

Արդյունավետ հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը կայանում է պետական 
բյուջեի ճշգրիտ պլանավորման մեջ, ինչն ապահովվում է հարկային արդյունավետ համակարգի 
և բյուջետային միջոցների ծախսային ուղղությունների ճշգրիտ սահմանման միջոցով: 

Միանգամայն ակնհայտ է, որ պետական ծախսերը և հարկային համակարգը հանդիսանում 
են տնտեսության կարգավորման կարևորագույն գործիքներ, քանի որ վերջիններիս միջոցով պե-
տությունը հնարավորություն է ունենում կառավարել ՀՆԱ-ի աճն` ըստ սահմանված նպատակ-
ների և ցուցանիշների, քանի որ պետական ծախսերը և հարկերը անմիջական ազդեցություն են 
ունենում համախառն եկամտի, համախառն պահանջարկի, արտադրության ծավալային մա-
կարդակի և զբաղվածության վրա: Կարող են ասել, որ ժամանակակից պայմաններում հարկային 
համակարգը պետական եկամուտների ձևավորման աղբյուրից բացի վերածվել է համախառն 
պահանջարկի վրա ներազդելու գործիքի, ինչը, բնականաբար, պայմանավորված է տնտեսության 
կառավարման համակարգի զարգացմամբ և տնտեսական առաջընթացով: 

Հարկ է նշել, որ հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքակազմով տնտեսության վրա 
պետության ներազդումը կատարվում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի մեթոդներով: 
Ուղղակի մեթոդներից, թերևս ամենահիմնականը բյուջետային կարգավորումն է` եկամուտների 
ապահովման և ծախսերի իրականացման միջոցով: Ինչ վերաբերում է անուղղակի մեթոդներին, 
ապա վերջիններիս միջոցով պետությունն ազդեցություն է գործում տնտեսվարողների ֆինան-
սական հնարավորությունների և երկրում համախառն վճարունակ պահանջարկի ձևավորման 
վրա: Հարկերի դրույքաչափերի փոփոխության, հարկային զանազան արտոնությունների տրա-
մադրման, չհարկվող եկամտի շեմի փոփոխության միջոցով պետությունն ապահովում է համա-
խառն պահանջարկի նախընտրելի մակարդակ, համախառն արտադրության կայուն ծավալներ 
և ամենակարևորը` տնտեսական աճի համապատասխան նախադրյալներ:  

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, տնտեսագիտության մեջ առանձնացվում են հարկաբյուջետային 
քաղաքականության դիսկրեցիոն և ոչ դիսկրեցիոն ուղղությունները: Դիսկրեցիոն քաղաքակա-
նությունը՝ պետության կողմից հարկերի և ծախսերի նպատակաուղղված մանիպուլյացիան է` 
արտադրության և զբաղվածության մակարդակները փոփոխելու, սղաճը վերահսկելու և տնտե-
սական աճը արագացնելու նպատակով: Այս քաղաքականության մեթոդներից կարող ենք 
առանձնացնել հարկերի դրույքաչափերի փոփոխությունները, ինչպես նաև` պետական աջակ-
ցության ծրագրերի, պետական գնումների և պետական պատվերներով իրականացվող զանա-
զան ծրագրերի ծավալային փոփոխությունները: Սոցիալ-տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավի-
ճակներում պետությունը կիրառում է դիսկրեցիոն քաղաքականության տարբեր գործիքներ` 
սոցիալական լարվածությունը թուլացնելու, ազգաբնակչության անապահով խավերին նյութա-
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կան լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերելու, արտադրության հետագա անկումը կանխելու և 
գործազրկության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով: Տնտեսվարողների և ազգաբնակ-
չության եկամուտների կտրուկ նվազումը կանխելու համար կիրառվում են հարկային զանազան 
արտոնություններ, ինչպես նաև վերանայվում են որոշակի հարկերի դրույքաչափերը: 

Հավելենք, որ դիսկրեցիոն քաղաքականությունն իրականացվում է նաև պետական տրանս-
ֆերտների և գնումների համակարգի միջոցով: Վերջիններիս փոփոխությունը անմիջականորեն 
բերում է համախառն ծախսերի ուղղակի փոփոխության, որն էլ, իր հերթին, համախառն 
պահանջարկի աճի: Այս քաղաքականության բնույթը և դրա այս կամ այն գործիքի կիրառումը, 
հիմնականում, կախված է երկրում ստեղծված տնտեսական իրավիճակից և պետության կողմից 
վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունից1: 

Հարկաբյուջետային դիսկրեցիոն քաղաքականության շրջանակներում առկա են ֆինանսա-
կան հետևյալ առանձնահատկությունները և փոխկապվածությունները. 

1.  Պետական ծախսերի ավելացումը մեծացնում է համախառն պահանջարկը թե´ մասնավոր 
սպառման, և թե´ ներդրումների աճի միջոցով, ինչի արդյունքում աճում են արտադրության 
ծավալները և զբաղվածությունը, 

2. Հարկերի ավելացումը նվազեցնում է տնտեսվարողների ու ազգաբնակչության եկամուտ-
ները, և արդյունքում կրճատվում է համախառն առաջարկը, ինչն էլ, իր հերթին, բերում է 
արտադրության կրճատման և գործազրկության մակարդակի աճի: 
Տնտեսական անկման պայմաններում պետությունը վարում է խթանող ընդլայնողական 

հարկաբյուջետային քաղաքականություն, ինչը, դիսկրեցիոն քաղաքականության ոլորտում ար-
տահայտվում է պետական ծախսերի զգալի ավելացման և հարկերի դրույքաչափերի կրճատման 
որոշակի համադրությամբ: Հիմնականում, այսօրինակ քաղաքականությունը ենթադրում է պե-
տական բյուջեի զգալի պակասուրդ, սակայն, մյուս կողմից, այն թույլ է տալիս կանխել ար-
տադրության զգալի անկումը: Պետական ծախսերի ավելացման արդյունքում տեղի է ունենում, 
այսպես կոչված, «դուրսմղման» էֆեկտ` պետության ու մասնավոր ներդրումների մրցակցության 
արդյունքում և արտադրության գործոնների վերաբաշխում` հօգուտ պետության: Պետության 
կողմից ծախսերի աճն, ի վերջո, բերում է շուկայական տոկոսադրույքների աճի, որն էլ, իր հերթին, 
նույնպես նպաստում է մասնավոր ներդրումների կրճատմանը, ինչը նպաստում է կապիտալի 
արտահոսքին և բացասաբար է անդրադառնում երկրում տնտեսական աճի ու ազգաբնակչության 
կենսամակարդակի վրա: Այս քաղաքականության արդյունավետությունը կախված է պետական 
ծախսերի օպտիմալ ծավալի սահմանումից: Ընդհակառակը, տնտեսական վերելքի շրջանում` 
հավելյալ պահանջարկը զսպելուն և գների կայունությունը պահպանելուն միտված պետական 
դիսկրեցիոն քաղաքականությունն իրականացվում է պետական ծախսերի կրճատման և հար-
կերի ավելացման միջոցով: Այսպիսի քաղաքականության կիրառման ժամանակ, սովորաբար, պե-
տական բյուջեն հավելուրդային է` հավաքագրվող եկամուտները գերազանցում են նախատես-
ված ծախսերը:  

Ինչ վերաբերում է ոչ դիսկրեցիոն հարկաբյուջետային քաղաքականությանը, ապա վերջինս 
ենթադրում է պետական բյուջեի հարկային զուտ մուտքերի փոփոխություններ` ազգային ար-
տադրության ծավալների փոփոխության արդյունքում: Հիմնականում, պետական ծախսերը և 
հարկերը փոփոխվում են ավտոմատ կերպով: Սա, որպես կանոն, արդյունք է հարկերի պրոգրե-
սիվ դրույքաչափերի և պետական տրանսֆերտային համակարգի: Ոչ դիսկրեցիոն քաղաքակա-
նությունը գործում է համեմատաբար անկախ` շնորհիվ ներքին շուկայական կարգավորիչների: 
Վերջիններս իրենցից ներկայացնում են պետության քաղաքականությունից անկախ գործող 
շուկայական մեխանիզմներ, որոնց միջոցով զգալիորեն համահարթեցվում են տնտեսության 
անկումները և վերելքները: Ներքին կարգավորիչների առանձնահատկությունը կայանում է 
նրանում, որ հարկերի դրույքաչափերը փոխկապակցված են եկամուտների մակարդակի հետ, 
օրինակ, եկամտահարկը, շահութահարկը և այլն: Հարկային մուտքերի փոփոխությունը` կախ-
ված եկամուտների մակարդակի փոփոխությունից` ներքին կարգավորիչների դրսևորման 

                                                            
1  Սարգսյան Կ.Ս.,Պետական հակաճգնաժամային արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, Երևան, ՀՀ 
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հետևանք է: ՀՆԱ-ի բարձր աճի պայմաններում հարկային մուտքերը մեծանում են, պայմանով, 
որ հարկային համակարգը պրոգրեսիվ է: Արդյունքում, սահմանափակվում է ազգաբնակչության 
գնողունակությունը, ինչն էլ, իր հերթին, զսպում է տնտեսական աճը: Իսկ տնտեսական անկման 
ժամանակաշրջանում տեղի է ունենում ճիշտ հակառակ գործընթացը: Ինչպես տեսնում ենք, 
ներքին կարգավորիչները տնտեսական կայունության ապահովման կարևոր գործիքներ են: Դրանք, 
հանդիսանալով պետության հարկաբյուջետային քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներ, 
մեղմացնում են արտադրության ծավալների և զբաղվածության անցանկալի տատանումները, սա-
կայն չեն վերացնում արտադրության ծավալային փոփոխության անբարենպաստ այլ հետևանք-
ները: Ներքին կարգավորիչները, հիմնականում, ազդում են արտադրության ծավալների, գների 
մակարդակի և շուկայական տոկոսադրույքի վրա: Համախառն պահանջարկի կրճատման 
դեպքում` ներքին կարգավորիչները կանխում են արտադրության ծավալների կտրուկ փոփո-
խությունները: Դրանց ազդեցությունը արտացոլվում է բյուջեների ցիկլային հավելուրդի կամ 
պակասորդի վրա: 

Հարկաբյուջետային դիսկրեցիոն և ոչ դիսկրեցիոն քաղաքականությունները կիրառվում են` 
հաշվի առնելով ինչպես պետության կողմից վարվող տնտեսական քաղաքականության առանձ-
նահատկությունները, այնպես էլ տնտեսության կարգավորման ուղղակի կամ անուղղակի 
ֆինանսական գործիքների և մեթոդների կիրառման հնարավորությունները: Հարկ է նշել, որ 
պետության հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետությունը մեծապես կախված 
է դրա թիրախավորվածությունից և տնտեսական իրավիճակներին համարժեք արձագանքելու 
կարողությունից: Զուտ քաղաքական նպատակներով դրա կիրառումը, ինչպես նաև արտաքին 
տնտեսական միջավայրում տեղի ունեցող ճգնաժամային իրավիճակները նվազեցնում են պետու-
թյան հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետությունը: Այդ իսկ պատճառով, այդ 
քաղաքականության այս կամ այն ուղղությունը գործի դնելուց առաջ մեծապես կարևորվում է 
արտաքին և ներքին տնտեսական իրավիճակների, ինչպես նաև այդ քաղաքականությունների 
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով` երկրի տնտեսության վրա դրանց հնարավոր ազդե-
ցությունների ճշգրիտ գնահատումը1: 

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունն, ինչպես նշվեց, իրականացվում է իր գործիքա-
կազմի միջոցով: Վերջինիս մեջ ներառվում են այն տնտեսական մեխանիզմները, որոնք ապահո-
վում են այդ քաղաքականության հիմքում դրված նպատակների իրագործումը: Այդպիսի գոր-
ծիքների շարքին են դասվում պետական սուբսիդիաները և տրանսֆերտները, պետական գնում-
ները, հարկերի և դրանց դրույքաչափերի փոփոխությունները, նոր հարկերի և այլ պարտադիր 
վճարների սահմանումը: Նշված գործիքներից յուրաքանչյուրը յուրովի է ազդում տնտեսության 
վրա: Օրինակ, տարբեր հարկերի դրույքաչափերի փոփոխությունները յուրովի են ազդում թե´ 
տնտեսական ցուցանիշների վրա, և թե´ այն խթանների վրա, որոնց միջոցով ապահովվում է 
տնտեսական աճը: Պետական ծախսերի տարբեր ձևերի կիրառումը նույնպես միանշանակ 
կերպով չեն ազդում տնտեսության վրա, քանի որ ծախսերի բազմարկիչի էֆեկտը տարբեր կերպ 
է ի հայտ գալիս: Օրինակ, բնական է, որ երկրի պաշտպանության համար ծախսերի ավելացումը 
այլ կերպ կազդի տնտեսության վրա, իսկ պետական տրանսֆերտների ավելացումը` մեկ այլ 
կերպ: Կախված տնտեսական ցիկլի համապատասխան փուլից, որում գտնվում է երկրի տնտե-
սությունը տվյալ ժամանակահատվածում և պետության տնտեսական քաղաքականության 
առանձնահատկություններից, հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքները տարբեր 
կիրառություն են գտնում: Մասնավորապես, տնտեսական անկման շրջանում, որպես խթանող և 
ընդլայնողական հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքներ կարող են հանդես գալ. 

x հարկերի նվազեցումը, ինչպես նաև որոշ հարկատեսակների վերացումը, 
x տրանսֆերտների ավելացումը, 
x պետական գնումների ծավալների ավելացումը: 
Զսպողական հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքներից կարելի է առանձնացնել. 
x պետական գնումների ծավալների կրճատումը, 

                                                            
1  Սարգսյան Կ.Ս., Պետական հակաճգնաժամային արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, Երևան, ՀՀ 
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x հարկերի դրույքաչափերի ավելացումը, ինչպես նաև նոր հարկերի սահմանումը, 
x պետական տրանսֆերտների կրճատումը: 
Անդրադառնանք ՀՀ-ում մինչճգնաժամային և հետճգնաժամային հարկաբյուջետային քա-

ղաքականության առանձնահատկությունների վերլուծությանը: Հարկ է նշել, որ ՀՀ–ում իրակա-
նացվող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը մինչ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը` 
2004 թվականից հետո եղել է զսպողական: Այս քաղաքականության շնորհիվ զգալի կերպով 
զսպվեց համախառն առաջարկը, ինչպես նաև կրճատվեց պետական բյուջեի պակասորդը, ինչը 
ճիշտ ուղղություն էր տնտեսական վերելքի տվյալ ժամանակահատվածում: Արդյունքում, հնա-
րավորություն ընձեռվեց նաև կրճատել պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը: Այսպես, եթե 2000 թվականին 
արտաքին պետական պարտքը ՀՆԱ-ի շուրջ 45 տոկոսն էր կազմում, ապա հետագա տարի-
ներին այդ ցուցանիշն ունեցել է կայուն նվազման միտում և 2008 թվականի վերջին հասել էր 13.2 
տոկոսի: Սա մեծապես նպաստեց հետագայում նոր ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավելու 
հնարավորությանը` ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքները հաղթահա-
րելու նպատակով: Նշենք, որ հարկաբյուջետային զսպողական քաղաքականությունն ուղեկցվել 
է նաև մեղմ զսպողական դրամավարկային քաղաքականությամբ: Սակայն, տեղին է նշել, որ 
չնայած զսպողական տնտեսական քաղաքականության կիրառմանը, ՀՀ տնտեսության մեջ, 
այնուամենայնիվ, մինչև 2008 թվականը դիտվել է որոշակի գերտաքացում: Փաստացի պետական 
հարկաբյուջետային քաղաքականությունն այդ ընթացքում թեև եղել է զսպողական, սակայն, ոչ 
բավարար չափով: Սա արդյունք էր, հիմնականում, հարկահավաքման մակարդակի ոչ բարձր 
լինելու, տնտեսության որոշ հատվածներում մրցակցության բացակայության, ձևավորված կոշտ 
գների, ինչպես նաև տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման ոլոր-
տում որոշակի բացթողումների: Նշված հանգամանքները էապես նվազեցնում են ճգնաժամային 
իրավիճակներին դիմակայելու տնտեսության ճկունությունը և ֆիսկալ քաղաքականության 
բազմարկիչ բնույթի ազդեցությունը: Արդյունքում, տնտեսական վերելքի փուլում տնտեսու-
թյունը ավելի շուտ է հայտնվում գերտաքացման մեջ, իսկ ճգնաժամերի ժամանակ` ավելի խորն 
է լինում տնտեսական անկման մակարդակը: 

ՀՀ տնտեսության վրա ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունները սկսեցին պար-
զորոշ դրսևորվել 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսից և տնտեսական աճը 2008 թվականի վերջին` 
նախորդ տարիների երկնիշ ցուցանիշներից նվազեց` կազմելով ընդամենը 6.8 տոկոս: Իսկ ար-
դեն 2009 թվականից` հայաստանյան տնտեսության մեջ սկսեցին ավելի վառ դրսևորվել ֆինան-
սատնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքները: Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության տվյալների` 2009 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին` 2008 թվականի նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվեց 9.7 տոկոս տնտեսական անկում1: 

Հաշվի առնելով ճգնաժամի ազդեցությունները` հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 
2008 թվականի 4-րդ եռամսյակից հետո սկսեց ունենալ որոշակի դժվարություններ: Մասնավո-
րապես, այն դրսևորվեց հարկահավաքման հետ կապված խնդիրներով, քանի որ տնտեսական 
ակտիվության անկման պատճառով` պետբյուջեի հարկային մուտքերի տեմպը դանդաղեց: 

2009 թվականի սկզբին արդեն հարկային եկամուտների հավաքագրման համար լուրջ 
դժվարություններ առաջացան: Կարևորելով տնտեսական աճի խթանման քաղաքականությունը, 
կառավարությունը պետական բյուջեի ծախսերի մի զգալի մաս սկսեց իրականացնել պետական 
բյուջեի պակասուրդի մեծացման հաշվին: Արդյունքում, եթե տարեսկզբին պետական բյուջեի 
պակասուրդի մակարդակը նախատեսված էր ՀՆԱ-ի 1 տոկոսի չափով, ապա հետագայում այն 
բարձրացվեց մինչև 6.5 տոկոս` դրանով իսկ ընդլայնելով համախառն պահանջարկը2: 

ՀՀ կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ավելի ակտիվացավ 2009 
թվականի սկզբից: Մասնավորապես, զգալիորեն մեծացան պետական արժեթղթերի թողարկման 
ծավալները: Սակայն, լայնամասշտաբ խթանող քաղաքականության համար անհրաժեշտ էին 
մեծածավալ ֆինանսական միջոցներ, և կարևորվում էր նաև միջազգային կառույցների և 
առանձին երկրների ֆինանսական օժանդակությունը, ինչը ՀՀ կառավարությունը ստացավ:  

                                                            
1  www.armstat.am 
2  www.minfin.am 
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Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար` ՀՀ 
կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ընթացել է հետևյալ ուղղություններով. 
x ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացում, ինչն անմիջապես նպաստելու էր 

ներքին պահանջարկին` հետևաբար և տնտեսական աճին ու նոր աշխատատեղերի ստեղծ-
մանը, 

x հասցեական օժանդակություն` ժամանակավոր ֆինանսական դժվարություններ ունեցող 
ձեռնարկություններին,  

x գործարար միջավայրի բարելավման և գործունեության համար անհրաժեշտ առկա խոչըն-
դոտների վերացման միջոցով` օժանդակություն փոքր ու միջին բիզնեսին, 

x սոցիալական ուղղվածություն ունեցող բյուջեի ծախսերի հետևողական իրականացում` 
թուլացնելու սոցիալական ճնշումները և հասարակության հոռետեսական սպասումները:  
Վերը նշված միջոցառումները մեծապես նպաստեցին ճգնաժամի ազդեցությունների մեղմ-

մանը` թույլ չտալով մեր տնտեսության մեջ խոշոր ցնցումներ: Սակայն, նկատենք, որ այդ քաղա-
քականությունը բավական խթանիչ բնույթ չկրեց` ապահովելու տնտեսական աճի տեմպերի վե-
րականգնումը` հետճգնաժամային փուլում: Այսպես, ՀՀ-ում մակրոտնտեսական ցուցանիշները 
նույնիսկ 2014 թվականի դրությամբ չեն հասել մինչճգնաժամային մակարդակին: Ընդ որում, 
իրական ՀՆԱ-ի աճի գծով դրական ցուցանիշ արձանագրվեց միայն 2010թ.՝ 2.2%: 2011 
թվականին իրական ՀՆԱ-ի աճը կազմեց 7,13%, ինչը բարձր էր 2008 թվականի արձանագրված 
մակարդակից, սակայն զգալիորեն զիջում էր 2007 թվականի մինչճգնաժամային 13.74% ցուցա-
նիշը: Հարկ է նշել, որ իրական ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը կրկին նվազել են 2013 և 2014 թվական-
ներին` կազմելով համապատասխանաբար՝ 3.53% և 3.43%: Վերոգրյալն առավել պատկերավոր 
կերպով արտացոլված է ստորև բերված գծապատկերում: 

Գծապատկեր 1 

Իրական ՀՆԱ աճի շարժընթացը ՀՀ-ում 2007-2014թթ.1 

 

ՀՀ-ում արդյունաբերական իրական աճի տեմպը 2010թ. թեև դրական ցուցանիշ արձանա-
գրեց՝ 5,52%, սակայն 2011թ. կրկին նվազեց 0,01%-ով: Այնուհետ, 2012թ. այն կրկին աճեց՝ 5,16%-ով, 
2013թ. կրկին կրճատվեց 0.87%-ով և 2014թ. աճ գրանցվեց՝ 0.52%: Ինչպես տեսնում ենք, արդյու-
նաբերության իրական ծավալները դեռևս հեռու են մինչճգնաժամային մակարդակից և դրա հետ 
մեկտեղ նաև հետճգնաժամային ժամանակահատվածում կայուն դինամիկա չեն ցուցաբերում: 

Անդրադառնալով հիմնական միջոցներում համախառն ներդրումների ցուցանիշին, արձա-
նագրենք, որ այն ընդհուպ մինչև 2014 թվականը դեռևս բացասական դինամիկա է ունեցել: Ընդ 
որում, 2009թ. -25,35% ցուցանիշից հետո ամենացածր ցուցանիշն արձանագրվել է 2011թ.՝ -11,7%: 

                                                            
1  Source: IMF, World Economic Outlook Database: October 2015 Edition, 
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2013թ. այս ցուցանիշը կազմել է՝ -7,90%, 2014թ.՝ -1,90%: Ավելի պատկերավոր կարծիք կազմելու 
համար նշենք, որ նշված ցուցանիշի գծով նախաճգնաժամային ցուցանիշը եղել է 18,16%՝ 2007թ.1: 

Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման գծով թեև դրական շարժ է արձանագրվել 
2010թ.՝ 3,79%, սակայն, այն ևս չի հասել նախաճգնաժամային մակարդակին և դրա հետ մեկտեղ 
նաև կայուն աճի միտումներ չի ցուցաբերում: Այսպես, 2012թ. այն կազմել է 9,09%, սակայն 
2013թ. կտրուկ նվազել է` կազմելով 1,99%, իսկ 2014թ. ավելի է նվազել՝ հասնելով 0,49%2: 

Հանրապետությունում ցավոտ հիմնախնդիր է մնում գործազրկությունը, որի մակարդակը 
ճգնաժամից հետո չի նվազել: Հետճգնաժամային ժամանակահատվածում գործազրկության 
ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է 2010թ.՝ 19%: 2011-2014թթ. ժամանակահատվածում՝ 
ըստ տարիների այն կազմել է համապատասխանաբար 18,39%, 17,30%, 16,20%, 17.1%: 

Վերը նշված հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծման համար, կարծում ենք, ներկա փու-
լում ՀՀ կառավարության կողմից տարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության մեջ պետք է 
ներառվեն այնպիսի միջոցառումներ, որոնց իրականացման արդյունքում մեր հանրապետու-
թյունում երկարաժամկետ և տնտեսական աճի համար բարենպաստ պայմաններ կձևավորվեն: 
Այդ ուղղությունները հետևյալն են. 

1. Տնտեսության իրական հատվածում գործող ընկերություններին` ֆինանսական ռեսուրսներ 
ներգրավելու գործում աջակցելու նպատակով պետական երաշխիքային հիմնադրամների 
ստեղծում, 

2. Հարկային վարչարարության առավել պարզեցում և թափանցիկության ապահովում: 
3. Գործարար միջավայրի վրա հարկային բեռի նվազեցում, այդ թվում`նախկինում ձևավորված 

հարկային ժամկետանց պարտավորությունների լրիվ ներում` պայմանով, որ ընկերություն-
ները կշարունակեն իրենց գործունեությունը և նոր լրացուցիչ աշխատատեղեր կստեղծեն: 

4. Նոր հավելյալ աշխատատեղեր ստեղծող ընկերություններին հարկային արտոնությունների 
տրամադրում: 

5. Արտահանման ուղղվածություն ունեցող ձեռնարկություններին ֆինանսական աջակցու-
թյան և հարկային արտոնությունների տրամադրում: 

6. Նոր ստեղծվող ընկերություններին հարկային արտոնյալ ժամկետի տրամադրում, իսկ փոքր 
կամ ընտանեկան բիզնես ստեղծելու դեպքում` նաև առաջին երկու տարում ընդհանրապես 
հարկերից ազատում: 

7. Գործազուրկ անձանց վերամասնագիտացման նպատակով լայնամասշտաբ կրթական 
ծրագրերի մեկնարկի կազմակերպում և օժանդակում, 

8. էներգախնայող և ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաների զարգացում և նորարարությունների 
խթանում: 

9. Անշարժ գույքի շուկայի ակտիվացման նպատակով հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույք-
ների համաֆինանսավորում: Նմանատիպ միջոցառումներ արդեն իսկ մեկնարկել են, մաս-
նավորապես, երիտասարդ ընտանիքների և գիտնականների համար, սակայն, այդ վարկերի 
տոկոսադրույքները դեռևս բավական բարձր են, իսկ օգտվելու պայմանները սահմանա-
փակված են, ուստի և լայն հասանելի չեն բոլոր ցանկացողների համար: Նպատակահարմար 
կլինի, որ այդպիսի ծրագրեր իրականացվեն բնակչության այլ խավերի համար և վերանայ-
վեն այդպիսի աջակցությամբ վարկերի թե տոկոսադրույքները, և թե պայմանները: 

10.  Ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծում` հիմնականում, ՀՀ հեռավոր շրջաններում, տա-
րածքային անհամաչափ զարգացման հիմնախնդիրները լուծելու, այդ տարածքների ար-
տադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքները զարգացնելու, ինչպես նաև աշխա-
տուժի արտագաղթը կանխելու նպատակով: 
Կարծում ենք, որ վերը նշված միջոցառումների իրականացումն էլ ավելի արդյունավետ ու 

հասցեական կդարձնի ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունը և առաջիկա ժամանակահատվածում կապահովի կայուն տնտեսական աճ: 

                                                            
1  Նույն տեղում: 
2  Source: IMF, World Economic Outlook Database: October 2015 Edition, 
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ՀՀ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԿԱՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրներին: Ներկա 
փուլում ՀՀ կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականության մեջ պետք է ներառվեն այնպիսի 
միջոցառումներ, որոնց իրականացման արդյունքում մեր հանրապետությունում երկարաժամկետ տնտե-
սական աճի համար բարենպաստ պայմաններ կձևավորվեն:Այդպիսի միջոցառումներից կարող ենք 
առանձնացրել` ձեռնարկություններին ֆինանսական օժանդակությունը, գործարար միջավայրի վրա 
հարկային բեռի նվազեցումը և հարկային արտոնությունների տրամադրումը, էներգախնայող և ռեսուր-
սախնայող տեխնոլոգիաների զարգացումը, նորարարությունների խթանումը: 

 
Բանալի բառեր. պետություն,հարկաբյուջետային քաղաքականություն,երկարաժամկետ տնտեսական աճ, իրական 

ՀՆԱ աճի տեմպ: 

ОСОБЕННОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКА РА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

КАРЕН САМВЕЛОВИЧ САРГСЯН, к.э.н., доцент  
старший научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам фискальной политики в РА. На данном этапе в фискальную политику прави-
тельства РА должны быть включены такие мероприятия, в результате реализации которых будут сформи-
рованы благоприятные условия для долгосрочного экономического роста в нашей республике. К таким мерам 
причислены: оказание предприятиям финансовой поддержки, снижение налоговой нагрузки на бизнес-среду и 
предоставление налогых льгот, развитие энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, стимулирова-
ние инноваций. 

 
Ключевые слова: государство, фискальная политика, долгосрочный экономический рост, темпы роста реального ВВП. 

CHARACTERISTICS OF THE FISCAL POLICY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND 

CURRENT ISSUES 

KAREN SAMVEL SARGSYAN, Ph.D., Associate Professor 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciencies, Republic of Armenia 

Abstract 

The article discusses the issues of fiscal policy in the Republic of Armenia. At the current stage of development 
the fiscal policy carried out by the Government of the Republic of Armenia needs to incorporate such measures if 
implemented, would ensure favorable environment for the long-run economic growth in the Republic. Among these 
measures the followings could be specifically mentioned: financial assistance to enterprises; reduction of the tax burden 
on the business climate and providing tax incentives; development energy- and resource-saving technology; and 
promoting innovation. 

 

Keywords: State fiscal policy, long-run economic growth, real GDP growth rates. 
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ԿԱՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի հաղթահարման գործում կարևոր դերակատարում 
ունի պետական հակաճգնաժամային մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացումը 
ինչպես դրամավարկային, այնպես էլ հարկաբյուջետային ոլորտներում: Խոսելով ճգնաժամերի 
հաղթահարմանն ուղղված հարկաբյուջետային քաղաքականության մասին, հարկ է նշել, որ, 
մասնավորապես, տնտեսական անկման շրջանում, որպես խթանող և ընդլայնողական հարկա-
բյուջետային քաղաքականության գործիքներ կարող են հանդես գալ հարկերի նվազեցումը, ինչ-
պես նաև որոշ հարկատեսակների վերացումը, տրանսֆերտների ավելացումը, պետական գնում-
ների ծավալների ավելացումը և այլն: 

Հարկ է նշել, որ ճգնաժամի պայմաններում` գործարար միջավայրի ակտիվացման և տնտե-
սական աճի խթանման տեսանկյունից առավել մեծ նշանակություն ունի հարակային բեռի 
կրճատումը: Վերջին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման նպա-
տակով աշխարհի բազմաթիվ երկրներ նվազեցրեցին հարկային բեռը` ընդհուպ մինչև որոշակի 
հարկատեսակների լրիվ վերացում: Ինչ վերաբերում է մեր հանրապետությանը, ապա այստեղ 
հարկային բեռի որևէ կրճատում տեղի չունեցավ: Ներկայումս, տնտեսության ակտիվացման, 
պահանջարկի, սպառման և ներդրման խթանման համար խիստ անհրաժեշտություն կա հար-
կային բարեփոխումների ճանապարհով նվազեցնել հարկային բեռը և միաժամանակ ընդլայնել 
հարկման բազան, ինչը թույլ կտա Հայաստանի հարկային համակարգն ավելի արդյունավետ 
դարձնել:  

Այժմ փորձենք ներկայացնել ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման հարցում կա-
րևոր նշանակություն ունեցող հարկատեսակներից մի քանիսի հետ կապված բարեփոխում-
ները` հակաճգնաժամային հարկային միջոցառումների համատեքստում: 

Մեր հանրապետության հարկային համակարգը բնութագրվում է անուղղակի հարկերի 
բարձր տեսակարար կշռով, իսկ իրականացվող հարկային քաղաքականությունը հիմնվում է 
բացառապես հարկերի ֆիսկալ գործառույթի վրա: Հանրապետությունում հարկային համակարգի 
կայացումից ի վեր ԱԱՀ-ն մեծ տեսակարար կշիռ է կազմել ինչպես հարկային եկամուտների 
կազմում, այնպես էլ ՀՆԱ-ում, և վերջինս կայուն աճի միտում է ունեցել տարիների ընթացքում1: 
Այսպես, 2008թ. ՀՀ պետական բյուջեի ԱԱՀ գծով մուտքերը կազմել են ընդհանուր հարկային 
եկամուտների 52%-ը, իսկ արդեն 2009 թվականին, երբ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
ազդեցությունները զգացվում էին ՀՀ տնտեսության բոլոր ճյուղերում, այս ցուցանիշը մի փոքր 
նվազում արձանագրեց` կազմելով 49%, սակայն, ակցիզային հարկի և մաքսատուրքի հետ 
միասին նշված տարում այն կազմում էր ընդհանուր հարկային եկամուտների շուրջ 60%-ը: Ինչ 
վերաբերում է հաջորդող տարիներին, ապա առկա է եղել հետևյալ պատկերը: Այսպես, 2010թ. 
ԱԱՀ գծով մուտքերը կազմել են ընդհանուր հարկային եկամուտների 49.90%-ը, 2011թ. 51,5%, 
2012թ. 50,4%, 2013թ. 41% , իսկ 2014թ. 43% 2: Չնայած նկատվել են որոշակի նվազման միտումներ, 
սակայն նշված ցուցանիշը գտնվում է դեռևս բարձր մակարդակի վրա: Ինչպես տեսնում ենք, 
ԱԱՀ-ն հանդիսանում է պետական բյուջեի եկամտային մասի ձևավորման հիմնական աղբյուրը: 
Սակայն, միաժամանակ, հարկ է նշել, որ բացի զուտ ֆիսկալային գործառույթից այս հարկատե-
սակն ունի նաև այլ`կարգավորիչ գործառույթ, որը լայնորեն կիրառվում է աշխարհի բազմաթիվ 
երկրներում: ԱԱՀ-ն հանդիսանալով անուղղակի հարկ, մտնելով ապրանքի գնագոյացման մեջ 
հանդիսանում է վերջինիս շուկայական առաջարկի և պահանջարկի ձևավորման կարևոր գոր-
ծոն և անմիջականորեն ազդում է արտադրության ու իրացման ծավալների վրա և, հետևաբար, 
նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա:  
                                                            
1  Հարությունյան Վ.Լ.,Հարությունյան Տ.Վ.,Հարությունյան Դ.Վ., Հարկեր և հարկագանձում, Երևան, ԳԱԱ, «Գիտություն» 

հրատ., 2010, էջ 337; 
2  http://www.taxservice.am/Content.aspx?itn=TIY2013 
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Ներկայումս, հանրապետությունում ԱԱՀ-ին առնչվող կարևորագույն խնդիրներից մեկը 
կապված է այդ հարկատեսակի բարձր և ստանդարտ կերպով կիրառվող հարկադրույքի հետ: 
Տնտեսական զարգացումների ներկա փուլում` ԱԱՀ-ի դրույքի նվազեցումը կարող է էականորեն 
նպաստել արտադրության ծավալների ընդլայնմանը և ապրանքների ընդհանուր գների նվազեց-
մանը‚ ինչը հատկապես կարևոր է ճգնաժամի պայմաններում: Հակաճգնաժամային հարկային 
միջոցառումների շարքում նպատակահարմար կլինի նաև կենսական նշանակության ապրանք-
ների և ծառայությունների համար կիրառել ԱԱՀ-ի նվազեցված դրույք (ինչպես արվում է աշխարհի 
բազմաթիվ երկրներում): Նվազեցված դրույքը հիմնականում կիրառվում է առաջին անհրաժեշ-
տության մթերային‚ դեղագործական ապրանքների‚ ջրամատակարարման‚ էներգամատակա-
րարման‚ պարբերականների տպագրության‚ ուղևորատար տրանսպորտային ծառայության և 
նման այլ սոցիալական նշանակության ոլորտի ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ: 
Նշենք նաև‚ որ ԵՄ երկրներում ԱԱՀ-ի նվազեցված դրույքը սահմանվում է 5-9% միջակայքում‚ 
իսկ որոշ երկրներում՝ նույնիսկ 0%1: Կարծում ենք, որ այս քայլը մեր հանրապետությունում 
կնպաստի ազգաբնակչության սոցիալական վիճակի էական բարելավմանը և սոցիալական բևե-
ռացման կրճատմանը: 

Կարծում ենք, որ ճգնաժամային իրավիճակում հարկադրույքի իջեցման պատճառով բյուջե-
տային մուտքերի նվազեցումը հնարավոր կլինի փոխհատուցել շնորհիվ այլ հարկային մուտ-
քերի ավելացման, ինչպես նաև անարդյունավետ բյուջետային ծախսերի կրճատման ճանա-
պարհով: Մասնավորապես‚ գների իջեցման շնորհիվ աճող պահանջարկը կարող է նպաստել 
նաև արտադրության ծավալների ընդլայնմանը‚ դրանով իսկ հանգեցնելով արտադրողների ֆի-
նանսական վիճակի բարելավմանը‚ շահույթի մեծացմանը և հետևաբար, նաև այդ մասով հար-
կային եկամուտների ավելացմանը: Կարևոր է նշել նաև‚ որ հարկադրույքի իջեցումն անհրա-
ժեշտ է իրականացնել աստիճանաբար‚ ինչը հնարավորություն կտա խուսափել բյուջետային 
հարկային մուտքերի կտրուկ նվազումից‚ իսկ սկզբնական շրջանում կրած կորուստներն էլ 
հնարավոր կլինի մասնակի ծածկել շահութահարկի գծով հարկային եկամուտների ավելացման 
շնորհիվ:  

Ճգնաժամի պայմաններում ԱԱՀ-ի դրույքի իջեցումը և նվազեցված (արտոնյալ) դրույքի 
կիրառումը կարող է նպաստել ՀՀ տնտեսության հատկապես արդյունաբերական ոլորտի աճին` 
հետճգնաժամային փուլում: Դրանից առաջին հերթին կարող են շահել ավելացված արժեքի 
բարձր ցուցանիշ ունեցող արդյունաբերական ձեռնարկությունները‚ որոնք հնարավորություն 
կստանան ԱԱՀ-ի նվազեցման շնորհիվ ձևավորված ազատ դրամական միջոցներն ուղղել 
արտադրության վերազինմանը և հիմնական կապիտալի ընդլայնմանը:  

Այսպիսով‚ ենթադրվում է‚ որ ԱԱՀ-ի դրույքաչափի նվազեցումը կարող է նպաստել ապ-
րանքների գների իջեցմանը‚ սպառման և արտադրության ծավալների‚ ինչպես նաև ՀՆԱ-ի 
աճին‚ հարկատուների եկամուտների ավելացմանը և դրանով բյուջեի ուղղակի հարկերի գծով 
մուտքերի աճին‚ սակայն կա նաև մտավախություն‚ որ հարկադրույքի իջեցումը տեղական 
արտադրողների կողմից կարող է կիրառվել այլ տեսանկյունից: Մասնավորապես‚ հնարավոր է‚ 
որ կազմակերպությունները‚ սեփական շահերից ելնելով‚ ԱԱՀ-ի դրույքի նվազեցումը փորձեն 
դիտել որպես իրենց եկամտային հոսքերի ավելացման ևս մեկ հնարավորություն: Այսինքն՝ 
չնվազեցնելով ապրանքների գները և չկատարելով նոր ներդրումներ՝ կազմակերպությունները 
կփորձեն ավելացնել իրենց սեփական օգուտները այն միջոցների հաշվին‚ որոնցից «հրաժարվել 
է» պետությունը: 

Նման իրավիճակում պետությունը պետք է փորձի վարչարարական բնույթի որոշակի միջո-
ցառումներ ձեռնարկել՝ կանխելու արտադրողների կողմից գնագոյացման հարցում կամայակա-
նությունների բոլոր հնարավոր դրսևորումները: Մասնավորապես‚ պետությունը կարող է օրենս-
դրորեն սահմանափակել արտադրողների կողմից ապրանքի ինքնարժեքի անհիմն բարձրա-
ցումը: Այսպիսով‚ պետության քայլերը պետք է ուղղված լինեն ԱԱՀ-ի նվազեցման՝ շնորհիվ 
մանրածախ գների իջեցման ապահովման:  

Ի տարբերություն զարգացած երկրների‚ որտեղ ԱԱՀ-ն համարվում է տնտեսության պետա-
կան կարգավորման առավել արդյունավետ գործիք՝ անցումային տնտեսությամբ երկրներում‚ 
ինչպիսին Հայաստանն է‚ հատկապես ճգնաժամային պայմաններում ԱԱՀ-ի գծով բարեփոխում-
ների հնարավոր բացասական դրսևորումները հիմք են ստեղծում առավել մանրամասն ուսում-
նասիրելու և առավել հստակ սահմանելու ԱԱՀ-ի դրույքի ցանկացած չափով փոփոխություն: 
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Ինչ վերաբերում է շահութահարկին‚ ապա որոշակի կարծիքներ կան, որ շահութահարկը 
տնտեսության պետական կարգավորման հարկային գործիքների շարքում երկրորդական դերա-
կատարում ունի: Այս տեսակետը հիմնվում է այն իրողության վրա‚ որ ցանկացած կազմակեր-
պության հմուտ հաշվապահ կարող է շրջանցել այս հարկի գծով օրենքի դրույթները և կազմա-
կերպության շահույթը ներկայացնել ավելի քիչ‚ քան իրականում կա: Այսպիսով, այս հարկատե-
սակի դրույքների հետ կապված հակաճգնաժամային փոփոխությունները կարող են ավելի քիչ 
բացասական դրսևորումներ ունենալ‚ քան ԱԱՀ-ի դեպքում: Այս հարկատեսակի հետ կապված՝ 
որպես հակաճգնաժամային միջոցառումներ կարող են հանդես գալ տարաբնույթ արտոնու-
թյունների կիրառումը հատկապես ներդրումների խթանման‚ գիտահետազոտական աշխա-
տանքների‚ նորարարությունների ֆինանսավորման‚ փոքր ձեռնարկությունների աջակցության 
նպատակով: Այդ արտոնությունները կարող են հանդես գալ հարկման ենթակա շահույթի 
կրճատման‚ հարկադրույքի իջեցման‚ հարկի գումարի նվազեցման‚ հարկերի վճարման հե-
տաձգման կամ նույնիսկ հարկից ազատելու միջոցով: Գործունեության առանձին տեսակների 
աջակցության և տնտեսության որոշակի ճյուղերի աշխուժացման նպատակով նման քայլերի 
կիրառումը կարող է իր դրական ազդեցությունն ունենալ ճգնաժամի հաղթահարման համար: 

Շահութահարկի գծով հակաճգնաժամային բարեփոխումներից կարելի է առանձնացնել նաև 
արագացված ամորտիզացիայի կիրառումը‚ որի շնորհիվ հարկման ենթակա եկամուտներից 
նվազեցվող ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկային մեծությունը գերազանցում է 
տնտեսապես հիմնավորված ամորտիզացիայի մեծությանը: Դրա շնորհիվ շահույթի որոշակի 
մասն ազատվում է հարկումից՝ամորտիզացվող գումարը ծախսերին վերագրելու միջոցով: Արա-
գացված ամորտիզացիայի կիրառման հիմնական առանձնահատկությունը ներդրումների աճին 
նպաստելն է հատկապես էկոլոգիական նշանակության‚ ինչպես նաև ջուր և էներգիա խնայող 
տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման ուղղությամբ: Որպեսզի դրա կիրառումը լինի արդյու-
նավետ‚ անհրաժեշտ կլինի այդ մասով փոփոխություններ կատարել «Շահութահարկի մասին» 
ՀՀ օրենքում` վերանայելով գործող ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետները: Բացի այդ, նպա-
տակահարմար կլինի պաշտոնապես հաստատել արագացված ամորտիզացիայի ենթակա հիմ-
նական միջոցների ցանկը, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հիմնական միջոցների համար արա-
գացված ամորտիզացիայի կիրառման մեթոդներն ու դրույքները:  

Շահութահարկի գծով հարկային արտոնությունների կարևոր ուղղություններից է հարկվող 
շահույթի նվազեցումը‚ եթե այդ շահույթն ուղղվելու է ներդրումների ֆինանսավորմանը: Ներդրում-
ների մեծությունից կախված՝ կարող են սահմանվել առանձին դրույքներ‚ քանի որ պետական 
քաղաքականության տեսանկյունից հատկապես ճգնաժամի պայմաններում արդարացված չէ 
այն‚ որ կապիտալ ներդրումներ իրականացնող և չիրականացնող կազմակերպությունները հարկ-
ման տեսանկյունից գրեթե նույն պայմաններում են գտնվում: 

Հակաճգնաժամային հարկային բարեփոխումների շարքում կարելի է առանձնացնել նաև 
շահութահարկի գծով կանխավճարների վճարման կարգի փոփոխությունը: Ճգնաժամի պայ-
մաններում կազմակերպությունները հայտնվում են ֆինանսական դժվար կացության մեջ: Նման 
իրավիճակում նպատակահարմար չի լինի ստիպել կազմակերպություններին շարունակել 
նախկին ձևով կատարել կանխավճարների գծով իրենց պարտավորությունները: Օրենսդրու-
թյան փոփոխության արդյունքում շահութահարկի կանխավճարների վերացումը կամ առնվազն 
գոնե դրանց մուծման հաճախականության նվազեցումը հնարավորություն կտա ձեռնարկու-
թյուններին ֆինանսական որոշակի միջոցներ ունենալ իրենց տրամադրության տակ, որոնք 
կարող են օգտագործվել արտադրության արդիականացման և վերազինման, ինչպես նաև գոր-
ծունեության ընդլայնման համար: Նման կերպ հարկատուները կարող են հատկապես անկու-
մային տարիներին առավել արդյունավետ տնօրինել իրենց ֆինանսական միջոցները: 

Կարծում ենք, որ պետության հարկային քաղաքականությունը երկարաժամկետ հեռանկա-
րում պետք է ուղղված լինի տնտեսությունում ներդրումների խթանման համար անհրաժեշտ 
պայմանների ապահովմանը, մասնավորապես՝ նոր ապրանքների‚ աշխատանքների և ծառայու-
թյունների արտադրությանը‚ ինչպես նաև դրանց պահանջարկի աճի խթանմանը: Նման քայլերը 
կարող են նպաստել ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարմանը‚ նոր կազմակերպությունների 
ստեղծմանը‚ ինչպես նաև երկրի տնտեսական զարգացվածության ցածր մակարդակ ունեցող 
շրջանների զարգացմանը: 

Շահութահարկի մասով հակաճգնաժամային միջոցառումների համատեքստում նպատա-
կահարմար կլինի նաև շահույթից նվազեցվող ծախսերի առավելագույն նորմաների վերանայումը: 
Կազմակերպությունները պետք է հնարավորություն ունենան համախառն շահութից նվազեց-
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նելու փաստաթղթերով հիմնավորվող բոլոր ծախսերը, այլապես նորմալ վերարտադրության 
գործընթացի կազմակերպումը կարող է լուրջ խնդիրների բախվել: 

Ինչ վերաբերում է ֆիզիկական անձանցից գանձվող հարկերին‚ ապա դրանց կառուցված-
քում մեծ մասնաբաժին են կազմում եկամուտներից գանձվող հարկերը: Ընդ որում, դրանք նաև 
բյուջեի ձևավորման հարցում մեծ կարևորություն ունեցող հարկեր են: Ներկայումս‚ ֆիզիկական 
անձանց եկամուտների հարկման համակարգը հիմնականում կենտրոնացած է աշխատավարձի 
հարկման ուղղությամբ: Սակայն, կան նաև եկամտի այլ աղբյուրներ‚ որոնք ընդհանրապես 
հարկման դաշտում չեն կամ նվազեցվում են հարվող եկամտից՝ թեև ֆիզիկական անձանց 
եկամուտների մաս են կազմում (ինչպես օրինակ` ժառանգությունն ու նվիրատվությունը‚ ֆի-
նանսական ոլորտի գործառնություններից ձևավորվող եկամուտը‚ օֆշորային գոտիներում 
գրանցված կազմակերպություններից ստացվող եկամուտները‚ արտասահմանյան դրամական 
փոխանցումները, չհայտարարագրված ունեցվածքը և այլն): Այսպիսով‚ ստացվում է‚ որ ֆիզի-
կական անձանց եկամուտների հարկումը չի կրում համընդհանուր և համահավասար բնույթ‚ չի 
ապահովվում արդյունավետ վերաբաշխում՝ բնակչության եկամուտների համահարթեցման 
նպատակով‚ դրանով իսկ անտեսվում է արդարության սկզբունքը: Այս ոլորտում լուրջ բարե-
փոխումների կարիք կա՝ հարկման բազայի ընդլայնման, հարկման արդյունավետության բարձ-
րացման և համահավասարության, համընդհանրության ու արդարության սկզբունքների արմա-
տավորման գործում: 

Նման խնդիրներն ավելի ակնհայտ են դառնում ու ավելի բացասական ազդեցություն են 
ունենում հատկապես ճգնաժամի պայմաններում: Հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը‚ հարկային համակարգի առանձնահատկությունները և առկա ճգնաժամային երևույթ-
ները՝ ֆիզիկական անձանց եկամուտների հարկման համակարգի բարեփոխումները կարող են 
ուղղված լինել՝ 
x ֆիզիկական անձանց եկամուտների բոլոր աղբյուրների հարկման միջոցով բյուջեի եկա-

մուտների ավելացմանը և պրոգրեսիվ հարկման կիրառմանը‚ 
x ֆիզիկական անձանց եկամուտների ու ծախսերի նկատմամբ արդյունավետ հսկողություն 

սահմանելուն‚ 
x հարկման գործընթացում արդարության ապահովմանը, բնակչության եկամուտների չափա-

զանց մեծ տարբերակվածությունը նվազեցնելու և հասարակության անապահով մասի 
օգտին դրանք վերաբաշխելու նպատակով` պրոգրեսիվ հարկման կիրառմանը և հարկային 
արտոնությունների սահմանմանը:  
Նշված նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ կլինի մշակել և ներդնել փոխկա-

պակցված հարկերի համակարգ‚ որն ընդգրկի ֆիզիկական անձանց բոլոր եկամուտները և 
ունեցվածքը‚ ինչպես նաև հիմնված լինի կատարված ծախսերի միջոցով ֆիզիկական անձանց 
եկամուտների չափը բացահայտելուն: Համակարգը կարող է առավել արդյունավետ գործել 
համընդհանուր պրոգրեսիվ հարկ կիրառելու դեպքում՝ հիմքում դնելով ֆիսկալ և սոցիալական 
(արդարացի լինելու) տեսանկյուններից դրա արդյունավետությունը: Նպատակահարմար կլինի 
հարկման դրույքը սահմանել՝ ելնելով ոչ թե անվանական‚ այլ իրական եկամտի մեծությունից 
(այսինքն հաշվի առնելով եկամուտների գնողունակությունը)‚ հասարակության ապահովված և 
հարուստ խմբերի համար սահմանել ավելի բարձր դրույք‚ քան ապահովվածության միջին և 
ցածր մակարդակ ունեցողների համար‚ հարկումից ազատել կենսաապահովման նվազագույն 
մակարդակից ցածր եկամուտ ունեցողներին‚ եկամտահարկի հաշվարկման մեխանիզմում 
ներառել ինֆլյացիայի մակարդակը հաշվի առնող գործակից: Անհրաժեշտ կլինի նաև կատարել 
համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ և ապահովել համակարգի գործողության 
նկատմամբ համապատասխան պետական հսկողություն: 

Տնտեսական ճգնաժամի առկայության‚ բյուջեի հարկային մուտքերի նվազման և հարկերից 
խուսափելու դեպքերի ավելացման պայմաններում պետության կողմից իրականացվող նման 
հակաճգնաժամային միջոցառումները կարող են հանգեցնել ֆիզիկական անձանց եկամուտների 
հարկման սոցիալական ուղղվածության խթանմանը‚ ինչպես նաև անհավասարության և անար-
դարության կրճատմանը: 
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ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` 

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ԿԱՐԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Պետության հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կարևոր դերակատարում ունի ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամերի արդյունավետ հաղթահարման գործում: Ճգնաժամի պայմաններում` գործա-
րար միջավայրի ակտիվացման և տնտեսական աճի խթանման տեսանկյունից առավել մեծ նշանակու-
թյուն ունի հարակային բեռի կրճատումը, որը մեր հանրապետությունում տեղի չունեցավ: 

Ներկայումս, տնտեսության ակտիվացման, պահանջարկի և ներդրումների խթանման համար խիստ 
անհրաժեշտություն կա հարկային բարեփոխումների ճանապարհով նվազեցնել հարկային բեռը և միա-
ժամանակ ընդլայնել հարկման բազան, ինչը թույլ կտա Հայաստանի հարկային համակարգն ավելի ար-
դյունավետ դարձնել:  

 

Բանալի բառեր. հարկաբյուջետային քաղաքականություն, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, պետական բյուջեի 
եկամուտներ, հարկային բեռի կրճատում: 

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

КАРЕН САМВЕЛОВИЧ САРГСЯН, к.э.н., доцент 
старший научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА  

Aннотация 

Фискальная политика государства играет важную роль в эффективном преодолении финансово-экономи-
ческих кризисов. В условиях кризиса с точки зрения активизации бизнес-среды и стимулирования экономического 
роста наиболее важное значение имеет сокращение налоговой нагрузки, что не было проведено в нашей рес-
публике. 

В настоящее время для стимулирования экономической активности, спроса и инвестиций крайне необхо-
димо путем проведения налоговых реформ снизить налоговое бремя и одновремено расширить налогообла-
гаемую базу, что позволит сделать налоговую систему Арменнии более эффективной. 

 
Ключевые слова: налогово-бюджетная политика, финансово-экономический кризис, доходы государственного бюджета, 

сокращение налоговой нагрузки. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES 
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Abstract 

The fiscal policy implemented by the government plays a crucial role in effectively copying with financial and 
economic crises. To boost the business climate and promote the economic growth during crises, reduction of the tax 
burden is of high importance that wasn’t reported in our Republic. Currently, in order to boost the economy and 
demand, and promote investments, it is highly required to reduce the tax burden and widen the tax base, by 
implementing tax reforms that will enable to make the tax system of Armenia more effective. 

 

Keywords: Fiscal policy, financialand economic crisis, state budge revenuet, tax burden reduction. 
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ԱՆԻ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ ՍԵՐՈԲՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի հայցորդ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԿ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Հարկային և ֆինանսական հաշվառման համակարգերի միասնականացման հիմնախնդիրը 
դեռևս շարունակվում է մնալ հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Կատարվել են բազ-
մաթիվ վերլուծություններ միասնական համակարգի ստեղծման նպատակով, սակայն դեռևս 
այդ հարցում վերջնական լուծում չի տրվել:  

Հաշվապահական և հարկային հաշվառումների ինտեգրացիայի մեթոդը որպես մեկ միաս-
նական հաշվառումային մեթոդի իրականացնումը հնարավոր է, եթե 

ա) առանձնացվում են ենթահաշիվների ստեղծման և հաշվառման օբյեկտների վերլուծական 
չափանիշները, 

բ)  ստեղծվում է պահուստաֆոնդ: 
Ենթահաշիվների ստեղծումը և հաշվառման օբյեկտների վերլուծական չափանիշների 

առանձնացումը գործնականում չի կիրառվում, քանի որ տվյալ մեթոդն իդեալական է միայն այն 
դեպքերում, երբ հարկային հաշվառման համար ցուցանիշի մեծությունն ավելի փոքր է, քան 
ֆինանսական հաշվառման մեջ: Երբեմն տեղի է ունենում և հակառակը: Այսպես, օրինակ, 
ֆինանսական հաշվառման նպատակով ծախսերը վերաբերում են գործառնություններին, իսկ 
հարկադրման նպատակով ծախսերը՝ արտաիրացումային գործունեությանը, քանի որ հար-
կային հաշվառման մեջ գործառնական ծախս հասկացություն ընդհանրապես գոյություն չունի: 
Այդ դեպքում, տվյալ մեթոդը նպատակահարմար չէ կիրառել, քանի որ ֆինանսական բաժնի 
պատասխանատուն ստիպված է լինելու արտահամակարգային հաշվառում վարել: 

Միասնականացման տվյալ մեթոդի իրացման դեպքում հարկային ռեգիստրների մշակման 
անհրաժեշտություն է առաջանում, որի դերում կարող են հանդես գալ ֆինանսական հաշվառման 
հաշիվների շրջանառության տեղեկագրերը, ներառյալ` ենթահաշիվները և վերլուծական չափա-
նիշները և հարկային հաշվառման արտահամակարգային և արտահաշվեկշռային հաշիվները: 

Հաշվապահական և հարկային հաշվառումների տվյալների խմբավորման տարբեր մեթոդ-
ների արտացոլման համար կարելի է կիրառել պահուստավորման մեթոդը: Պահուստավորումը 
լայնորեն կիրառվում է ֆինանսական հաշվառման մեջ օբյեկտների մի քանի թվային ցուցանիշ-
ներով (հիմքերով) միաժամանակ գնահատման համար:  

Պահուստավորման կանոնները հետևյալն են1. 
x եթե «ֆինանսական» արժեքը մեծ է «հարկային» արժեքից, ապա կիրառվում է հակադիր 

հաշիվը, 
x եթե «ֆինանսական» արժեքը փոքր է «հարկային» արժեքից, ապա կատարվում է լրացուցիչ 

գրանցում: 
Այսպիսով՝ տարբեր մեթոդների օգտագործման հնարավորությունը հարկային հաշվառում 

վարելու համար պահանջում է մանրամասն քննարկում և ֆինանսական և հարկային հաշվա-
ռումների ինտեգրացիայի այնպիսի մեթոդի ստեղծում, որը կհամապատասխանի հաշվառման 
տեղեկատվության ձևավորման պահանջներին բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար, այդ թվում և 
հարկային մարմինների:  

Գոյություն ունի երկու տեսակի հաշվառումների տվյալների միասնական համակարգի մեկ 
աշխատանքային հաշվային պլանում տեղադրման ակնհայտ առավելություն2: 

                                                            
1  ՀՀՄՍ 37 «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ», ՀՀՊՏ, N12 (746), 

24.03.2010, էջ 406-417: 
2  Малявкина Ж.И., Тарасова Е.Ю. Налоговый учет: дополнительная и самостоятельная система учета // Аудиторские 

ведомости, 2013. – № 7. – С. 73 – 76. 
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Առաջինը, առանց ՀՀ ֆինանսների նախարարության թույլտվության, ազատ սինթետիկ հա-
շիվների օգտագործման արգելքը վերաբերում է միայն տնտեսվարող սուբյեկտի հատուկ գոր-
ծառույթների արտացոլման դեպքերին, այսինքն` այդ հաշիվների այնպիսի օգտագործման, որի 
դեպքում այդ հաշիվների գրանցումներն ազդում են ֆինանսական հաշվետվության վրա: Ազատ 
հաշիվների օգտագործումը միայն վարչական հաշվառման նպատակներով, միասնական ֆի-
նանսական հաշիվների լրիվ և ճիշտ օգտագործմամբ, չի հակասում ֆինանսական հաշվառման 
նպատակներին: 

Երկրորդը, հաշվային պլանի կիրառման հրահանգներով1 իրավունք է տրվում բաժանել և 
միացնել ենթահաշիվները, նոր ենթահաշիվ բացել` ելնելով վերահսկողության և հաշվետվության 
վերլուծության պահանջներից: Այդ պատճառով էլ նախադրյալներ կան միայն ենթահաշիվներով 
ինտեգրացված հաշվառման համակարգեր ստեղծելու համար, օգտագործելով հատուկ արտա-
ցոլող ենթահաշիվ, որպեսզի ֆինանսական ենթահաշիվների և սինթետիկ հաշիվների մնացորդ-
ները և շրջանառությունները չփոփոխվեն:  

Որպես թերություն կարելի է նշել երկակի գրանցման բացակայությունը, որն ապահովում է 
հարկային բազայի ձևավորման թափանցիկությունը և այն, որ հարկային բազայի հաշվարկի հա-
մար անհրաժեշտ ոչ բոլոր տվյալները կարող են ձևակերպվել արտահաշվեկշռային հաշիվներում:  

Այսպիսով` մեր կողմից առաջարկվում է հաշվային պլանում ավելացնել 431 «Մշտական 
տարբերություններ» ակտիվապասիվային հաշիվը, որի դեբետում կարտացոլվի հարկային բա-
զան նվազեցնող մշտական տարբերությունները, իսկ կրեդիտում՝ հարկային բազան ավելացնող 
մշտական տարբերությունները: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին այս հաշվի մնացորդը 
կտեղափոխվի 4313 «Մշտական տարբերությունների սալդո» հաշվին: 

431 «Մշտական տարբերություններ» հաշվին կից առաջարկվում է բացել հետևյալ ենթա-
հաշիվները՝ 

4311 «Հարկային բազան ավելացնող մշտական տարբերություններ», 
4312 «Հարկային բազան նվազեցնող մշտական տարբերություններ», 
4313 «Մշտական տարբերությունների սալդո»: 
Հարմարավետության համար 4311 «Հարկային բազան ավելացնող մշտական տարբերու-

թյուններ» և 4312 «Հարկային բազան նվազեցնող մշտական տարբերություններ» հաշիվներին կից 
ստեղծել հետևյալ հաշիվները՝ 

1 - իրացումից հասույթ, 
2 - ոչ գործառնական եկամուտներ, 
3 – ուղղակի ծախսեր, 
4- անուղղակի ծախսեր 
5- ոչ գործառնական ծախսեր: 
Գծապատկեր 1-ում ներկայացրել ենք 431 «Մշտական տարբերություններ» հաշվի կառուց-

վածքը: 
431 «Մշտական տարբերություններ» հաշվին զուգահեռ առաջարկում ենք հաշվառումը 

վարել նաև 432 «Ժամանակավոր տարբերություններ» արտահաշվեկշռային հաշվով: Այս հաշվի 
դեբետում կարտացոլվի այն մշտական տարբերությունները, որոնք կնվազեցնեն հարկային 
բազան, իսկ կրեդիտում՝ որոնք կավելացնեն հարկային բազան:  

432 «Ժամանակավոր տարբերություններ» հաշվին կից առաջարկում ենք բացել հետևյալ 
ենթահաշիվները՝ 

432.1 - իրացումից հասույթ, 
432.2 - ոչ գործառնական եկամուտներ, 
432.3 - ուղղակի ծախսեր, 
432.4 - անուղղակի ծախսեր 
432.5 - ոչ գործառնական ծախսեր: 

                                                            
1  Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան 

և դրա կիրառման հրահանգ, Հավելված ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 353-ն հրաման: 
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Գծապատկեր 1 

 «Մշտական տարբերություններ» հաշվի կառուցվածքը1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ֆինանսական և հարկային հաշվառումների տարբերությունների առաջացման պատճառ-
ներից է նաև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածքի հաշվարկման հետ 
տարբեր մոտեցումները, մեթոդները: Հարկվող շահույթը որոշելիս հարկային օրենսդրությամբ 
համախառն եկամուտը նվազեցվում է գործունեության մեջ օգտագործվող և մաշվածքի ենթակա 
հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների գումար-
ների չափով2:  

Ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածության հաշվառումը հարկային օրենսդրության պահանջ-
ներին համապատասխան վարելու համար առաջարկում ենք 433 «Ոչ ընթացիկ ակտիվների 
մաշվածություն հարկային օրենսդրության համաձայն» արտահաշվեկշռային հաշիվը: 433 «Ոչ 
ընթացիկ ակտիվների մաշվածություն հարկային օրենսդրության համաձայն» հաշվին կից առա-
ջարկում ենք բացել հետևյալ ենթահաշիվները՝ 

433.1 – Հիմնական միջոցների մաշվածություն հարկային օրենսդրության համաձայն, 
433.2 – Ոչ նյութական ակտիվների մաշվածություն հարկային օրենսդրության համաձայն: 
Գծապատկեր 2-ում ներկայացրել ենք ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածության միասնական 

հաշվառման մեխանիզմը 433 «Ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածություն հարկային օրենսդրու-
թյան համաձայն» (ժամանակավոր տարբերություններ մաշվածության գծով) հաշվի կիրառմամբ: 

                                                            
1  Կազմված է հեղինակի կողմից` հիմք ընդունելով Լ.Ի.Կուլակովայի «Մշտական հարկային պարտավորությունների 

հաշվառում» հետազոտությունը: 
2  «Շահութահարկի մասին»  ՀՀ օրենք, 12-րդ հոդված, ՀՕ-155, ՀՀՊՏ, N27, 03.12.1997, էջ 8: 

 

431 «Մշտական տարբերություններ» 

431.1 «Հարկային բազան ավելացնող 
մշտական տարբերություններ» 

431.2 «Հարկային բազան նվազեցնող 
մշտական տարբերություններ» 

 

431.3 «Մշտական տարբերությունների սալդո» 

431.2.6 «Նախորդ տարիների 
ծախսեր» 

 

431.2.3 «Ուղղակի ծախսեր» 

431.2.5 «Ոչ գործառնական ծասխեր» 

 

431.2.1 «Իրացումից հասույթ» 

431.2.2 «Ոչ գործառնական 
եկամուտներ» 

 

431.2.4 «Անուղղակի ծախսեր» 

Դեբետ Կրեդիտ 

 

431.1.1 «Իրացումից հասույթ» 

431.1.2 «Ոչ գործառնական  
եկամուտներ» 

 

431.1.3 «Ուղղակի ծախսեր» 

 

431.1.4 «Անուղղակի ծախսեր» 

 

431.1.5 «Ոչ գործառնական ծասխեր» 
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Գծապատկեր 2 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածության միասնական հաշվառման մեխանիզմ1 

 
 

Մաշվածության հետևանքով առաջացած ժամանակավոր տարբերությունների արտացոլ-
ման գործընթացը ներկայացրել ենք գծապատկեր 3-ում:  

Գծապատկեր 3 

Մաշվածության հետևանքով առաջացած ժամանակավոր տարբերություններ2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, ֆինանսական հաշվառման մեջ մաշվածության գու-
մարի աճը հանգեցնում է նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների աճին, և հակառակը, 

                                                            
1  Կազմված է հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 353-ն 

հրամանը: 
2  Նույն տեղում: 

Հիմնական 
միջոցներ 

Ոչ նյութական 
ակտիվներ 

112 Հիմնական միջոցների 
մաշվածություն 

132 Ոչ նյութական ակտիվ-
ների ամորտիզացիա 432 Ժամանակավոր 

տարբերութուններ 

433 Ոչ ընթացիկ ակտիվների 
մաշվածություն հարկային 
օրենսդրության համաձայն 

Դտ 7132, 7122 կտ 112,132 – ֆինանսական հաշվառում  
Դտ 4331, 4332 - հարկային հաշվառում 

(դտ 433n - կտ 112 n) ապա 

ժամանակավոր տարբե-
րությունները կհաշվառվեն 

432 հաշվի դեբետում 

(դտ 433n - կտ 112 n) ապա 

ժամանակավոր տարբե-
րությունները կհաշվառվեն 

432 հաշվի կրեդիտում 

 

դտ 433n = կտ 112n 

Ելք 

N={1;n} 

Ոչ   Այո 

(դտ 433n - կտ 112 n) >0 
Ոչ 

 
  Այո 
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ֆինանսական հաշվառման մեջ մաշվածության գումարի նվազումը հանգեցնում է նվազեցվող 
ժամանակավոր տարբերությունների նվազմանը, այս ամենը համապատասխանաբար կարտա-
ցոլվի 432 «Ժամանակավոր տարբերություններ» հաշվի դեբետում և կրեդիտում: 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարման դեպքում միավոր ոչ ընթացիկ ակտիվի հաշվառումը 
432 «Ժամանակավոր տարբերություններ» և 433 «Ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածություն 
հարկային օրենսդրության համաձայն» հաշիվների կիրառությամբ առաջարկում ենք վարել 
գծապատկեր 4-ում ներկայացված ալգորիթմի համաձայն: 

Գծապատկեր 4 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարման դեպքում միավոր ոչ ընթացիկ ակտիվի հաշվառումը 432 
«Ժամանակավոր տարբերություններ» և 433 «Ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածություն հարկային 

օրենսդրության համաձայն» հաշիվների միջոցով 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Այս ալգորիթմը ներկայացնում է ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառման հաշիվների շարժի 
արտացոլումը միասնական հաշվառման համակարգում:  

Այսպիսով` կարող ենք եզրակացնել, որ մշտական և ժամանակավոր տարբերությունների 
հիման վրա ֆինանսական և հարկային հաշվառման միասնական համակարգերի ստեղծումը 
ապահովում է. 
x ֆինանսական և հարկային հաշվառման համակարգերի միասնականացում, 
x ֆինանսական և հարկային հաշվառման տարբեր սկզբունքների պատճառով առաջացած 

հարկային տարբերությունների արժանահավատ, թափանցիկ և հետևողական հաշվառում,  
x աշխատուժի և ֆինանսական ծախսերի նվազեցում, 
x կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման և վերլուծական համակարգերի միաս-

նականացում նորմատիվ պահանջների համապատասխան: 

Դտ 7132, 7122 կտ 112,132 – ֆինանսական հաշվառում  
Դտ 4331, 4332 - հարկային հաշվառում 

(դտ 433n - կտ 112 n)  ապա 

ժամանակավոր տարբե-
րությունները կհաշվառվեն 

432 հաշվի դեբետում 

(դտ 433n - կտ 112 n) ապա 

ժամանակավոր տարբերու-
թյունները կհաշվառվեն 432 

հաշվի կրեդիտում 

 

դտ 433n = կտ 112n 

Ելք 

N={1;n} 

   Ոչ    Այո 

 

 

(դտ 433n - կտ 112 

Ոչ    Այո 
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԿ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

ԱՆԻ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ ՍԵՐՈԲՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի հայցորդ 

Համառոտագիր 

Հոդվածում քննարկվել է հարկային և ֆինանսական հաշվառման համակարգերի միասնականացման 
հիմնախնդիրը և մեր մոտեցումներն ու առաջարկությունները մեկ միասնական համակարգի ստեղծման 
հարցի շուրջ: Այսպիսով` առաջարկվել է ֆինանսական և հարկային հաշվառման միասնական համա-
կարգերի ստեղծումը ապահովել մշտական և ժամանակավոր տարբերությունների հիման վրա, որը 
կապահովի աշխատուժի, ֆինանսական ծախսերի նվազեցում, ֆինանսական և հարկային հաշվառման 
տարբեր սկզբունքների պատճառով առաջացած հարկային տարբերությունների արժանահավատ, թա-
փանցիկ և հետևողական հաշվառման, ֆինանսական և հարկային հաշվառման համակարգերի միաս-
նականացում: 

 

Բանալի բառեր. ֆինանսական հաշվառման համակարգ, հարկային հաշվառման համակարգ, ժամանակավոր 
տարբերություններ, ժամանակավոր տարբերություններ մաշվածության գծով, մշտական 
տարբերություններ, հիմնական միջոցներ, ոչ ընթացիկ ակտիվներ, հարկային բազա: 

K ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 

АНИ АРТАВАЗДОВНА СЕРОБЯН 

соискатель кафедры финансового учета 
Армянского государственного экономического университета 

Аннотация 

В статье обсуждена проблема унификации систем налогового и финансового учета и представлены под-
ходы, а также предложения автора относительно вопроса создания единой системы. Так, предложено создание 
единой системы налогового и финансового учета на основе постоянных и временных разниц, что обеспечит 
снижение трудовых и финансовых затрат, достоверный, прозрачный и последовательный учет налоговых раз-
ниц, возникающих в результате различных принципов финансового и налогового учета, а также унификацию 
систем налогового и финансового учета.  
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Abstract 

The article discusses the issue of unification of the tax and financial accounting systems, our approaches and 
recommendations on building a unified system. Therefore, the author proposes to ensure building a single, unified 
financial and tax accounting system based onpermanent and temporary differences. This would ensure areduction of 
labor and financial costs;reliable, transparent and consistent accounting of tax differences that result from the different 
rules of tax and financial accounting, convergence of tax and financial accounting systems. 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՎԵՐԴՅԱՆ  

ՀԱԱՀ Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ԱՊՀ էկոնոմիկայի, ագրոբիզնեսի,  
հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի դասախոս  
ՀԱԱՀ ԱՊՀ էկոնոմիկայի ամբիոնի հայցորդ 

ԼԻԶԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿ ԵՎ ԴՐԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 

Համաձայն տնտեսագիտական գրականության, լիզինգ բառը ծագել է անգլերեն lease բառից, 
որը նշանակում է «վարձակալություն»: «Լիզինգ» հասկացությունը հիմնված է սեփականության 
իրավունքի մասնատման վրա, որի էությունն է տիրապետման, տնօրինման և օգտագործման 
իրավունքները: Հատկապես իրավական պայմանագրային ներդրումների ձև է ֆինանսական լի-
զինգը: Լիզինգը կնքվում է լիզինգատուի հետ ում առևտրական գործունեությունը կապված 
ֆինանսավորման հետ իրականացվում է առևտրական սկզբունքներով, ինչպես նաև մասնագի-
տական հիմունքներով: Դրանում է կայանում նրա առավելությունը արտադրանքի բաշխման 
պայմանագրից, որի կազմերից մեկը հանդես է գալիս ինքը պետությունը: Ֆինանսական լիզինգի 
պայմանագիրը, որպես ֆինանսական վարձակալության հեռանկար ծագել է կողմերի պահան-
ջարկի գոյության շնորհիվ` նրանց միջև ունեցվածքի շահագործումից առաջացած հարկային 
բեռի և ծախսերի բաշխման ընթացքում: Այդ դեպքում հարկերի և այլ վճարումների հարցում 
պետության հետ առնչություն չի ունենում, իսկ պարտավորությունները կատարվում են ամբողջ 
ծավալով, և միայն հարկային բեռի բաշխումն է, որ իրականացվում է ըստ պայմանագրի: 

Լիզինգի առավել ստույգ հասկացողությունը պարունակվում է Համաշխարհային բանկի 
մեկնաբանություններում. 

«Լիզինգը դա կողմերի միջև պայմանագրային փոխհարաբերություններ են, որոնք թույ-
լատրում են կողմերից մեկին պայմանավորված պարբերական վճարումների փոխարեն օգտա-
գործել տեխնիկան և այլ նյութական արժեքներ»1: 

Լիզինգը, որպես ֆինանսական գործիք լայն հնարավորություններ է ընձեռում տնտեսվարող 
սուբյեկտների համար, մասնավորապես2՝  
x լիզինգի առարկայի և մատակարարի ընտրության բացարձակ իրավունքի տրամադրում 

վարձակալին, 
x գույքի ձեռքբերման, տեղափոխման, մաքսազերծման և այլ ծախսերի ներառում լիզինգի 

առարկայի արժեքի, բնականաբար, նաև լիզինգի պայմանագրի մեջ, 
x երկարաժամկետ ֆինանսավորում՝ առանց բիզնես-պլաններ պահանջելու, 
x լիզինգի պայմանագրի կնքում ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով, 
x լիզինգառուի շրջանառու միջոցների տնտեսման հնարավորություն, 
x լիզինգի առարկաների ընտրություն ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից, 
x լիզինգային պայմանագրի կնքում՝ առանց լրացուցիչ գրավների, 
x փաստաթղթերի պարզեցված փաթեթ,  
x գիտատեխնիկական առաջընթացին համապատասխան նորագույն սարքավորումների և 

տեխնոլոգիաների ձեռքբերում՝ առանց լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու, 
x վարձավճարների իրականացում՝ գույքի փաստացի մատակարարումից մեկ ամիս անց, 
x մարումների արտոնյալ ժամանակահատված, լիզինգի առարկայի պատվերի փոփոխում, 

                                                            
1 Газман В.Д Финансовый лизинг. Москва 2003г., 302 стр. 
2 www.acbleasing.am/ advantages 

http://www.acbleasing.am/
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x հայտի քննարկման և լիզինգային պայմանագրերի սպասարկման միջնորդավճարների բա-
ցակայություն, 

x անվճար խորհրդատվություն՝ սկսած առաջին զրույցից մինչև լիզինգի պայմանագրերի 
կնքումը. լիզինգի մասնագետների խորհրդատվական աջակցություն, 

x ֆինանսավորման հատուկ առաջարկներ և զեղչեր՝ մատակարար կազմակերպություններից, 
x լիզինգի առարկայի շահագործման և պայմանագրի գործողության ընթացքում առաջացած 

ծախսերի արտացոլում լիզինգառուի հաշվապահությունում. ԱԱՀ-ի հաշվանցման հնարա-
վորություն՝ մարումներին զուգահեռ: 
Իրավաբանորեն ձևակերպված ունեցվածքի սեփականատերը ենթադրաբար ակնկալում է 

տեխնիկան օգտագործողից ստանալ կանխիկ միջոցների հոսք, նրա համար, որպեսզի իրակա-
նացնի լիզինգային վճարումներ, այլ ոչ թե վարկային ակտիվների կազմ: 

Լիզինգն արդյունավետ ներդրումային գործիքի ճիշտ ընտրություն է, որը թույլ է տալիս՝  
x անցկացնել արդիականացում և հիմնական միջոցների ընդլայնում, առանց սեփական 

ռեսուրսների շեղման, 
x նվազեցնել վերադարձվող վարկային ռեսուրսների պահանջվող ապահովությունը, 
x սպասարկել լիզինգային պայմանագիրը ստացված վարձակալության հաշվին, որը ստաց-

վում է լիզինգային գույքի օգտագործումից, 
x իրականացնել հարկաբյուջետային քաղաքականություն՝ ելնելով ընկերության նախատես-

ված դրամական միջոցների հոսքերից, 
x օգտագործել ստացված ամորտիզացիայի մեխանիզմը, ինչը նվազեցնում է գույքահարկի և 

եկամտահարկի գումարը1: 
ԱԱՀ-ն, որը ներգրավված է լիզինգային վճարի մեջ, ընդունվում է հարկային մարմինների 

կողմից ամբողջությամբ: 
Ծախսերը, որոնք կապված են գույքի շահագործմանը, ինչպես նաև բոլոր լիզինգային վճար-

ները վերաբերում են ինքնարժեքին՝ նվազեցնելով հարկային բազան եկամտահարկի վրա: 
Լիզինգային գործունեության զարգացումը հանգեցրել է լիզինգի տարբեր ձևերի ու պայման-

ների առաջացմանը: Լիզինգի հիմնական ձևերն են.  
x ֆինանսական, 
x գործառնական: 

Ֆինանսական լիզինգը երկարաժամկետ համաձայնագիր է, որը նախատեսում է դրա գոր-
ծողության ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարել սարքավորման իրական արժեքը կամ դրա 
մեծ մասը, ինչպես նաև վարձատուի շահույթը: Նման համաձայնագրի գործողության ժամկետը 
լրանալիս հնարավոր են սարքավորումների գնում վարձակալի կողմից մնացորդային արժեքով 
(սեփականության իրավունքն անցնում է նոր տիրոջը), վարձակալության օբյեկտի վերադարձ 
վարձատուին, ժամկետի երկարացում` նոր համաձայնագրի կնքմամբ: Ի տարբերություն գոր-
ծառնական լիզինգի, ֆինանսականի դեպքում լիզինգատուի ռիսկը նվազում է, քանի որ 
պայմանագրով հատուկ նախատեսված չլինելու դեպքում չի թույլատրվում պայմանագրով նա-
խատեսված ժամկետից շուտ լուծարել պայմանագիրը, և նախատեսվում է սարքավորման գրեթե 
ողջ արժեքի մարում լիզինգառուի կողմից: Լիզինգի այս ձևը շատ նման է երկարաժամկետ 
բանկային վարկավորմանը: Իսկ ահա ֆինանսական լիզինգի դեպքում սովորաբար սարքա-
վորման տեխնիկական սպասարկման և ապահովագրության ծախսերը կրում է լիզինգառուն: 

Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր ֆինանսական լիզինգի վարձակալության պայմանները, և այն 
Հայաստանի համար հետևյալն է (տե՛ս աղյուսակը). 

                                                            
1 Лещенко М.И. Основы лизинга, Уч. Пособие 2001, 333 стр. 
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Աղյուսակ 

Ֆինանսական վարձակալության պայմանները1 

1 Կանխավճար 0-50% կանխավճար չկատարելու դեպքում լրացուցիչ ապահովությունը 
պարտադիր է: 

2 Տարեկան տոկոսադրույք սկսած 12%-ից 

3 Ֆինանսավորման արժույթ AMD, USD, EUR 

4 Ֆինանսավորման ժամկետ մինչև 5 տարի 

5 Գործարքի իրականացման միանվագ 
միջնորդավճար 

1% ֆինանսավորվող գումարից, բայց ոչ ավել, քան 600000 ՀՀ դրամ: 
Միջնորդավճարը գանձվում է միանվագ` լիզինգի տրամադրման 
պահին: 

6 Հիմնական գումարի և տոկոսագումարի 
վճարման կարգ 

1. Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ 
2. Կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից` ճկուն գրաֆիկով վճարումներ 

7 Ապահովագրություն Պարտադիր /տարեկան/ ապահովագրություն: 

8 Լիզինգի ժամկետանց մայր գումարի 
նկատմամբ կիրառվող տույժ 

0.2% օրական 

9 Լիզինգի ժամկետանց տոկոսագումարի 
նկատմամբ կիրառվող տույժ 

0.2% օրական 

10 Տուգանք` մոնիթորինգի պայմանները 
չկատարելու համար 

1% լիզինգի գումարի մնացորդից, բայց ոչ ավել, քան 2000000 ՀՀ դրամ 

11 Միջնորդավճար` վերջնական 
օֆերտային հրաժարվելու դեպքում 

0.15% ֆինանսավորվող գումարից 

12 Տուգանք` վաղաժամկետ մարվող 
պարտավորությունների նկատմամբ 

Պարտավորությունների վաղաժամկետ վճարման պարագայում 
տուգանք չի կիրառվում: 

13 Լրացուցիչ ապահովություն Երաշխավորություն, շարժական և անշարժ գրավի տեսքով և այլն: 

 
Գործառնական լիզինգի պայմանագրի առարկա են հանդիսանում նախ և առաջ բարոյական 

մաշվածության արագ տեմպեր ունեցող սարքավորումները: Օրինակ` էլեկտրոնային տեխնիկա, 
գիտական հետազոտությունների համար նախատեսված սարքավորումներ, պատճենահանման 
մեքենաները, մարդատար մեքենաներ և այլ տրանսպորտային միջոցներ: Շուկայի հատվածներից 
ելնելով, այսինքն` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե որտեղ է իրականացվում լիզինգային 
գործառնություն` առանձնացնում ենք ներքին կամ ներազգային լիզինգ և արտաքին կամ միջազ-
գային լիզինգ:  

Ներքին լիզինգի իրականացման դեպքում լիզինգատուն, լիզինգառուն հանդիսանում են 
ռեզիդենտներ: Ներքին լիզինգը կարգավորվում է ներքին օրենսդրությամբ:  

Միջազգային լիզինգի դեպքում լիզինգատուն և լիզինգառուն հանդիսանում են տարբեր 
երկրների ռեզիդենտներ:  

ԼՂՀ-ի տնտեսության իրական հատվածը ներդրումների՝ հատկապես օտարերկրյա ներ-
դրումների ներգրավման սուր կարիք ունի հիմնական միջոցների արմատական փոփոխման և 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների ձեռքբերման համար: Միայն գյուղատնտեսության մեջ տեխ-
նիկայի շուրջ 70%-ը շահագործվում է 20 տարուց ավելի և այդ ընթացքում նորացվել է միայն 
30%-ը: Տեխնիկայի 5%-ն է համապատասխանում շահագործման նորմաներին: 

Կարևոր մեխանիզմներից մեկը օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումն է արդյունա-
բերական նշանակության հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար: Այդ գործում կարևոր դեր 
կարող է կատարել միջազգային լիզինգը, որի առանձնահատկությունն է միաժամանակ և՛ 
ֆինանսավորման, և՛ ներգրավման մեխանիզմը: 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, որը Համաշխարհային բանկի անդամ է, անց-
կացնելով շուկայական մոնիթորինգ ՄԱԿ-ի համար, ցանկություն է հայտնել մասնակցելու 
ԼՂՀ-ի՝ լիզինգային օպերացիաների մեջ հնարավորությունների ստեղծմանը:  

                                                            
1 Tariffs Arm 17.10.12, pdf 
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Զարգացած երկրներում, ինչպես նաև ԱՊՀ շատ երկրներում լիզինգի բաժինը ՀՆԱ-ում 
հասնում է 10%-ի, քանի որ այդ երկրներում գոյություն է ունեցել պետվաճառքը: ԼՂՀ-ում 
լիզինգային գործարքի բաժինը ՀՆԱ-ում չի հասնում 1%-ի: Իրավիճակի լավացման համար 
պետք է ներդնել որոշ փոփոխություններ գործող օրենսդրությունում կամ ստեղծել առանձին 
օրենսդրական նորմեր: Նշենք, որ լիզինգային շուկայի գործունեությունը կարգավորվում է ԼՂՀ-ի 
քաղաքացիական օրենսգրքով և կրեդիտային կազմակերպությունների օրենքով, որտեղ լիզին-
գային կազմակերպություններին տրվում է առանձին տեղ: Սակայն գործող օրենսդրությունը և 
պայմանները թույլ չեն տալիս օգտագործել արագացված ամորտիզացիայի մեթոդները, ինչը 
տարածված է միջազգային պրակտիկայում: Հենց օպտիմալացման գնի ամորտիզացիոն հնարա-
վորությունն ընկերությանը նպատակադրում է ներազդել արտադրության ֆինանսական ար-
դյունքի վրա: Ներկա պահին հիմնական միջոցների ամորտիզացիան ոչ արդյունավետ ձևով է 
կազմակերպվում, ինչը լիզինգը դարձնում է ոչ մրցունակ կրեդիտայինի համեմատ; 

ԼՂՀ-ում լիզինգի զարգացմանը խանգարում է թերի հարկային օրենսդրությունը: Այդ պատ-
ճառով այսօրվա լիզինգը չի համընկնում ֆինանսական վարձակալության հասկացության տակ, 
որի համաձայն զարգացած տնտեսությունում նորացվում է տեխնոլոգիան, այլ ավելի շատ նման 
է իր բոլոր թերություններով ցածր արդյունավետության ապրանքային կրեդիտի: 

Լիզինգային գործառնությունները, որոնց նախատիպը հայտնի է դեռևս հնագույն ժամա-
նակներից, սկիզբ են առել ամերիկայից և աստիճանաբար տարածվել գրեթե բոլոր երկրներում:  

Լիզինգի հիմնական տեսակները ֆինանսական և գործառնական վարձակալություններն են: 
Լիզինգի հիմնական առավելությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս սկսնակ ձեռնարկա-
տերերին նախաձեռնել կամ մեծապես ընդլայնել սեփական գործը` ունենալով սահմանափակ 
սեփական սկզբնական կապիտալ: Լիզինգն արտադրությունների ընդլայնման հնարավորու-
թյուն է ընձեռում մանր ու խոշոր արտադրողների համար հավասար պայմաններով:  

Համաշխարհային լիզինգային շուկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ լիզինգն առա-
վել հեռանկարային ներդրումային գործիք է, քանի որ միանշանակ գրավիչ է ինչպես ներդրողի, 
այնպես էլ փոխատուի համար: 

Ներկայումս լիզինգը բիզնեսի ամենատարածված ձևերից մեկն է: Այսօր Եվրոպայում ներ-
դրումների առավել քան 25%-ը կատարվում է լիզինգի ճանապարհով: Վերջին 20 տարիներին 
լիզինգային գործառությունների տարեկան ծավալն աշխարհում աճել է 10 անգամ` 2000թ. 
կազմելով մոտ 540 մլրդ. դոլար: Ընդ որում ԱՄՆ-ին և Կանադային բաժին է ընկնում 41%-ը, 
Ասիային` 28%-ը, Եվրոպային` 19%-ը: Չնայած ձեռնարկատիրության լիզինգային ձևի անհամե-
մատ շահավետությանը, ցավոք, այն մեր տնտեսության մեջ դեռևս շատ դանդաղ է արմատա-
վորվում: Բացի օրենսդրական բացթողումները, շատ ձեռնարկատերեր և, հատկապես, սկսնակ-
ները, դեռևս չունեն լիզինգային գործարքների մեխանիզմների վերաբերյալ բավարար գիտելիք-
ներ: Այնուամենայնիվ, ներկայումս մեր հանրապետությունում լիզինգային գործունեության 
վերաբերյալ հետաքրքրությունը շարունակում է աճել1: 

Այսպիսով, հիմք ընդունելով վերոնշյալները, առաջարկվում է հեռանկարում ստեղծել 
միջբանկային լիզինգային ընկերություններ, որոնք հնարավորություն կտան խոշոր ծրագրերի 
իրացման համար օպերատիվ ձևով համակենտրոնացնել զգալի կապիտալ, համահարթեցնել 
ռիսկը, առավել արդյունավետ համագործակցել արևմտյան գործընկերների հետ և օգտագործել 
լիզինգի տարբեր ձևերը: Միաժամանակ լիզինգի զարգացումը մեզ մոտ բախվում է նշանակալի 
դրամական միջոցների մոբիլիզացման խնդրի հետ, որոնք կարող էին սարքավորումների գնման 
համար կազմավորման աղբյուր հանդիսանալ: Արտասահմանյան փորձը վկայում է, որ նպա-
տակահարմար է լիզինգային գործարքներն ընդգրկել բանկերի գործունեության մեջ: 

 

                                                            
1 aif.am1 
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ԼԻԶԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿ ԵՎ ՆՐԱ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՎԵՐԴՅԱՆ  

ՀԱԱՀ Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ԱՊՀ էկոնոմիկայի, ագրոբիզնեսի,  
հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի դասախոս  
ՀԱԱՀ ԱՊՀ էկոնոմիկայի ամբիոնի հայցորդ 

Համառոտագիր 

ԼՂՀ-ի տնտեսության իրական հատվածը ներդրումների, հատկապես օտարերկրյա ներդրումների 
ներգրավման սուր կարիք ունի հիմնական ֆոնդերի արմատական փոփոխման և ժամանակակից տեխնո-
լոգիաների ձեռքբերման համար: Միայն գյուղատնտեսությանն մեջ տեխնիկայի շուրջ 70%-ը շահագործ-
վում է 20 տարուց ավելի և այդ ընթացքում նորացվել է միայն 30%: Տեխնիկայի 5%-ն է համապատասխա-
նում շահագործման նորմաներին: 

Հոդվածում հիմնավորվում է լիզինգը որպես ներդրման տեսակ և նրա օգտագործման կարևորությունն 
ու անհրաժեշտությունը ԼՂՀ տնտեսությունում` ելնելով այն հանգամանքից, որ ԼՂՀ տնտեսությունը կա-
րիք ունի օտարերկրյա ներդրումների` հիմնական միջոցերի ձեռքբերման, ժամանակակնց տեխնոլոգիայի 
ներդրման, որոնք կարող են մրցունակ լինել այլ ընկերություներին;  

 
Բանալի բառեր. լիզինգային գործարք, պայմանագիր, հարկեր, տեխնոլոգիա, ֆինանս, ռեսուրս, ֆոնդ, մոնիթորինգ, 

փոխառություն: 

ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НКР 

ТАТЕВИК ВЛАДИМИРОВНА ВЕРДЯН 
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Аннотация 

Реальный сектор экономики НКР крайне нуждается в инвестициях, особенно иностранных, для коренного 
обновления основных фондов и внедрения современных технологий. Только в сельском хозяйстве срок службы 
около 70% техники превышает 20 лет, и лишь 30% сельхозтехники было обновлено за это время. 5% техники 
соответствует нормам эксплуатации. Исходя из вышесказанного, в статье обосновывается необходимость и 
важность использования лизинга в экономике НКР как формы инвестиций, обеспечивающей повышение кон-
курентоспособности компаний. 
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Abstract 

The real sector of the economy of the NKR desperately needs investments, namely foreign investments for 
completely replacing the fixed assets with new ones. Only in the agriculture the operation period of about 70% of the 
machinery and equipment exceeds 20 years, and the remaining 30% was replaced during that period. Based on the 
above stated argument, the article justifies the need for and importance of using equipment leasing in the economy of 
the NKR as a form of investments, thus making companies more competitive. 
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ՄԱՐԻՆԱ  ԳԱՌՆԻԿԻ ՓՈԹԻԿՅԱՆ 

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ ամբիոնի հայցորդ 
ՀԱԱՀ ինֆորմատիկայի և մաթ. մեթոդների ամբիոնի ասիստենտ 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԶԵՂՉԵՐԻ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Շուկայական մրցակցային իրավիճակներին յուրահատուկ է արտադրատեսակների առա-
տությունը, որի պատճառով առաջանում է տարբեր ծավալների չիրացված և հետևաբար ար-
ժեզրկված արտադրանք՝ պատճառելով արտադրողին համապատասխան ծավալի եկամուտների 
կորուստներ: Պիտանելիության ժամկետով հերթական թողարկված արտադրանքի իրացված 
ծավալները որոշվում են սահմանված ժամեկտի վերջում: Չիրացվող արտադրանքի տեմպերը 
մեղմելու նպատակով կիրառվում են գնային զեղչեր: Համատարած են զեղչերի կրկնվող դեպ-
քերը, որը փաստում է չիրացվող արտադրանքի ծավալների քաոսային բարդությամբ պայմանա-
վորված անկառավարելի վիճակը:  

Աշխատանքում արտադրանքի իրացված ծավալների վիճակագրական վերլուծության1 միջո-
ցով հստակեցվել է պահանջարկների բազմությունը և առաջարկ-պահանջարկ գործընթացը ներ-
կայացվել որպես տնտեամաթեմատիկական մոդելավորման խնդիր: Արտադրանքի իրացման 
գնի և հաջորդաբար երկու անգամ գնային զեղչերի վիճակները անվանվել են զրոյական, առաջին 
և երկրորդ փուլեր: 

Խնդիրը հետևյալն է. հայտնի են զրոյական, առաջին և երկրորդ փուլերից յուրաքանչյուրում 
արտադրանքի պահանջարկների բազմությունները համապատասխան հավանականություն-
ներով, պահանջվում է որոշել արտադրածավալ, որը կապահովի առավելագույն եկամուտ: Այս 
խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը կառուցելու համար իրադրությունը ներկայացվում է 
հետևյալ ուրվագծի տեսքով. 

Ուրվագիծ 1 
Զրոյական, առաջին և երկրորդ փուլերում արտադրանքի պահանջարկների, հավանականությունների և 

իրացվող ծավալների փոխկապակցվածությունները: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1  Елисеева И. И., Юзбашев М.М. – Общая теория статистики., М. Финансы и статистика, 2004. 
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Ուրվագիծ 1-ում կատարվել են հետևյալ նշանակումները. 
i-զրոյական փուլի պահանջարկի և հավանականության արժեքները նշող ինդեքս, 
n-զրոյական փուլի արտադրանքի պահանջարկների և համապատասխան հավանականություն-
ների քանակը, 
b0i - զրոյական փուլի արտադրանքի պահանջարկի i-րդ արժեքը, 
P0i- զրոյական փուլի արտադրանքի պահանջարկի i-րդ արժեքի հավանականությունը, 
x0i- զրոյական փուլի արտադրանքի պահանջարկի i-րդ արժեքի դեպքում իրացվող ծավալը, 
 
          -ով  նշվել է, որ զրոյական փուլի b0i պահանջարկի դեպքում արտադրանքի իրացվող x0i 
 
ծավալը տեղի է ունենում P0i  հավանականությունով: 
j-առաջին փուլի արտադրանքի պահանջարկների և հավանականությունների արժեքները նշող 
ինդեքս, 
m-առաջին փուլի արտադրանքի պահանջարկների և համապատասխան հավանականություն-
ների քանակը, 
b1j - առաջին փուլի արտադրանքի պահանջարկի j-րդ արժեքը, 
P1j - առաջին փուլի արտադրանքի պահանջարկի j-րդ արժեքի հավանականությունը, 
xij - զրոյական փուլի պահանջարկի i-րդ արժեքի դեպքում չիրացվող արտադրանքի այն ծավալը, 
որը իրացվում է առաջին փուլի պահանջարկի j-րդ արժեքի դեպքում: 
          
         -ով  նշվել է, որ զրոյական փուլի i-րդ պահանջարկի դեպքում չիրացվող արտադրանքից  
 
առաջին փուլի b1j պահանջարկի դեպքում իրացվող xij  ծավալը տեղի է ունենում P1j հավանա-
կանությունով: 

-ով նշվել է, որ զրոյական փուլի i-րդ պահանջարկի դեպքում չիրացվող արտադրանքից 
առաջին փուլի նշված տողով պայմանավորված իրադրությունները տեղի են ունենում P0i  

հավանականությունով: Նշված տողով պայմանավորված իրադրությունները առաջին փուլում 
իրացվող xi1, xi2,…, xim ծավալներն են այդ փուլի պահանջարկի բոլոր արժեքների և համապատաս-
խան հավանականությունների պայմաններում: 
k-երկրորդ փուլի արտադրանքի պահանջարկների և համապատասխան հավանականություն-
ների արժեքները նշող ինդեքս, 
t - երկրորդ փուլի արտադրանքի պահանջարկների և համապատասխան հավանականություն-
ների քանակը, 
b2k - երկրորդ փուլի արտադրանքի պահանջարկի k-րդ արժեքը, 
P2k - երկրոդ փուլի արտադրանքի պահանջարկի k-րդ արժեքի հավանականությունը, 
xijk - զրոյական փուլի պահանջարկի i-րդ արժեքի և առաջին փուլի պահանջարկի j-րդ արժեք-
ների դեպքում չիրացվող արտադրանքի այն քանակը, որը իրացվում է երկրորդ փուլի պահան-
ջարկի k-րդ արժեքի դեպքում: 
 

 -ով նշվել է, որ առաջին փուլի i-րդ և երկրորդ փուլի j-րդ պահանջարկների դեպքում 
չիրացվող ծավալի այն քանակը, որն իրացվում է երկրորդ փուլի k-րդ պահանջարկի դեպքում, 
տեղի է ունենում P2k հավանականությունով: 
P0iuP1j - ով նշվել է, որ զրոյական փուլի i-րդ և առաջին փուլի j-րդ պահանջարկների դեպքում 
չիրացվող արտադրանքից երկրորդ փուլի նշված տողով պայմանավորված իրադրությունները 
տեղի են ունենում P0ixP1j հավանականությունով: Նշված տողով պայմանավորված իրադրություն-
ները երկրորդ փուլում իրացվող xij1, xij2,…, xijt ծավալներն են պահանջարկների b2j (j 1,2,…,t) 
բոլոր արժեքների և համապատասխան հավանականությունների P2j (j 1,2,…,t) պայմաններում: 
i-րդ էտապ- անվանվել է զրոյական փուլի i-րդ պահանջարկի և առաջին փուլի բոլոր պահան-
ջարկների դեպքում չիրացվող արտադրանքի ծավալներից երկրորդ փուլի բոլոր պահան-
ջարկների դեպքում իրացվող արտադրանքի ծավալներով պայմանավորված իրադրությունները: 
Այսպես. զրոյական փուլի i-րդ պահանջարկի և առաջին փուլի j-րդ պահանջարկի դեպքում 

x0i             

P0i   

b0i  

xijÉ  

áñ 

P1j   

b1j  

P0i 

xijk             P2k 

b2k 



 189 

չիրացվող արտադրանքի այն ծավալները, որոնք իրացվում են երկրորդ փուլի բոլոր պահան-
ջարկների դեպքում հետևյալն են՝ xij1, xij2,…, xijt:  

Նյութի կրճատ ձևակերպման համար ուրվագիծ 1-ում ներկայացվել է միայն i-րդ էտապը, 
որոնց ընդհանուր քանակը որոշվում է զրոյական փուլի պահանջարկների թվով՝ n: 

Կատարված նշանակումների պայմաններում հաշվի առնելով ուրվագիծ 1-ը, զրոյական 
փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալը այդ փուլի բոլոր պահանջարկների դեպքում որոշվում 
է հետևյալ կերպ. 

 i
Ii

i Pxxy 0000 )( � ¦
�

  (1)  

Զրոյական փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալից ստացվող գումարը հաշվի առնելով  
(1) արտահայտությունը, որոշվում է հետևյալ կերպ. 

             i
Ii

i PxCl 0000 �� ¦
�

  (2) 

Այստեղ 0C -ն զրոյական փուլում արտադրանքի մեկ միավորի իրացման գինն է: 

Զրոյական փուլի i-րդ պահանջարկի դեպքում չիրացվող արտադրանքի այն քանակը, որը 
իրացվում է առաջին փուլի բոլոր պահանջարկների դեպքում, ըստ ուրվագիծ 1-ի, որոշվում է 
հետևյալ կերպ. 

 },...,2,1{,)( 1011 mJPxPxy j
Jj

ijii  �� ¦
�

 (3)  

Զրոյական փուլի բոլոր պահանջարկների դեպքում չիրացվող արտադրանքի այն քանակը, 
որն իրացվում է առաջին փուլի բոլոր պահանջարկների դեպքում ըստ (3) արտահայտության 
որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 j
Jj

ij
Ii

i PxPxy 1011 )( �� ¦¦
��

 (4) 

Առաջին փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալներից ստացվող գումարի չափը համաձայն 
(4) արտահայտության որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 ¦¦
��

��� 
Jj

jij
Ii

i PxPCl 1011   (5) 

Այստեղ 1C –ը առաջին փուլում արտադրանքի մեկ միավորի իրացման գինն է: 

Զրոյական փուլի i-րդ և առաջին փուլի j-րդ պահանջարկների դեպքում չիրացվող արտա-
դրանքի այն ծավալը, որն իրացվում է երկրորդ փուլի P0iuP1j- տողի (ուրվագիծ 1) իրադրություն-
ների պայմաններում որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 },...,2,1{,)( 21022 mTPxPPxy k
Tk

ijkjiij  ��� ¦
�

 (6)

  
Զրոյական փուլի i-րդ պահանջարկի դեպքում չիրացվող արտադրանքի այն ծավալը, որը 

իրացվում է առաջին և երկրորդ փուլերի բոլոր պահանջարկների դեպքում համաձայն (6) ար-
տահայտության և ուրվագիծ 1-ի (i-րդ էտապ) որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 k
Tk

ijk
Jj

jii PxPPxy 21022 )( ��� ¦¦
��

 (7) 

Երկրորդ փուլում արտադրանքի սպառվող ծավալը համաձայն (7)  արտահայտության որոշ-
վում է հետևյալ կերպ. 

 ¦¦¦
���

��� 
Tk

kijk
Jj

j
Ii

i PxPPxy 21022 )(  (8) 

Երկրորդ փուլում իրացվող արտադրանքից ստացվող գումարի չափը որոշվում է հետևյալ 
կերպ. 

 k
Tk

ijk
Jj

j
Ii

i PxPPCl 21022 ¦¦¦
���

����   (9) 

Այստեղ 2C - ը երկրորդ փուլում մեկ միավոր արտադրանքի իրացման գինն է: 
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Ոչ մի փուլում չիրացվող արտադրանքի ծավալը որոշվում է արտադրածավալի և զրոյական, 
առաջին և երկրորդ փուլերում իրացվող արտադրանքի ծավալների գումարի տարբերությունով, 
որը հաշվի առնելով (3), (6), (8) արտահայտությունները կգրվի հետևյալ կերպ. 

 )()( 21010003 ¦¦¦¦¦¦
������

��������� 
Tk

kijk
Jj

j
Ii

i
Jj

jij
Ii

i
Ii

iip PxPPPxPPxxxy   (10) 

Այստեղ x –ը արտադրանքի արտադրածավալն է: 
Զրոյական, առաջին և երկրորդ փուլերում չիրացվող արտադրանքից ստացվող գումարի 

չափը համաձայն (10) արտահայտության որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 )( 210100033 ¦ ¦¦¦¦¦
� �����

���������� 
Jj Tk

kijkj
Ii

ij
Jj

ij
Ii

i
Ii

ii PxPPPxPPxxCl       (11) 

Այստեղ 3C –ը զրոյական, առաջին և երկրորդ փուլերում չիրացվող արտադրանքի մեկ միա-

վորի արժեզրկված գինն է: 
Ձևակերպված խնդրի նպատակային ֆունկցիան համաձայն (2),(5),(9) և (11) արտահայտու-

թյունների գրվում է հետևյալ կերպ. 

max)(

)(

21010003

2102101000

 �����������

��������������� 

¦ ¦¦¦¦¦

¦ ¦¦¦¦¦

� �����

� �����

Jj Tk
kijkj

Ii
ij

Jj
ij

Ii
i

Ii
ii

Jj Tk
kijkj

Ii
ij

Jj
ij

Ii
i

Ii
iip

PxPPPxPPxxC

PxPPCPxPCPxCxИxL
 (12) 

Կատարելով (12) արտահայտության մեջ փոփոխականների խմբավորում կգրվի հետևյալ 
կերպ. 

max)(

)()()()(

21032

103100303

 ������

������������ 

¦ ¦¦

¦¦¦

� ��

���

Jj Tk
kijkj

Ii
i

j
Jj

ij
Ii

i
Ii

iip

PxPPCC

PxPCCPxCCxCCxL
 (13) 

Ձևակերպված խնդրի բալանսային արտահայտությունները հետևյալն են. 
1) Զրոյական փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալները չեն կարող գերազանցել այդ փուլի 

պահանջարկի ծավալներին. 
 ii bx 00 d , որտեղ  Ii�  (14) 

2) Զրոյական փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալները չեն կարող գերազանցել առաջարկի 
ծավալին. 

 xx i d0 , որտեղ Ii�  (15) 

3) Առաջին փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալները չեն կարող գերազանցել այդ փուլի 
պահանջարկի ծավալներին. 

 jij bx 1d , որտեղ  JjIi �� ,        (16) 

4) Երկրորդ փուլում արտադրանքի իրացվող ծավալները չեն կարող գերազանցել այդ փուլի 
պահանջարկի ծավալներին. 

 kijk bx 2d , որտեղ TkJjIi ��� ,,  (17) 

5) (13)-(17) արտահայտություններում ձևակերպված բոլոր փոփոխականները չեն կարող 
ընդունել բացասական արժեքներ. 

 0;0;0;0 0 tttt ijkiji xxxx , որտեղ TkJjIi ��� ,,  (18) 

(13)-(18) մոդելը գծային է և պատկանում է ստոխաստիկ մոդելների դասին1: 
Արտադրանքի իրացման գնի՝ 2000  C  ինքնարժեքի՝ 170 pC , առաջին և երկրորդ փուլերում 

զեղչված գների՝ 1801  C , 1602  C  և արժեզրկված արտադրանքի իրացման գների՝ 150;100;503  C  

ցուցանիշների և գծապատկեր 1-ում բերված տվյալների համար լուծված խնդիրների արդյունքները 
բերվում են աղյուսակ 1-ում: 

                                                            
1  Юдин Д. Б. Математические методы управления в условиях неполной информации. Москва, 2010. 



 191 

Գծապատկեր 1 
Զրոյական,  առաջին և երկրորդ փուլերում արտադրանքի պահանջարկները և համապատասխան 

հավանականությունները:  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Աղյուսակ 1 

2000  C , 170 pC , 1801  C , 1602  C  և 3C - ի  

տարբեր արժեքների համար լուծված խնդիրների արդյունքները 

3C x 01x 02x 03x 01x 02x 03x )(xL  

50 1400 1000 1400 1400 100 200 200 38600 
100 1400 1000 1400 1400 100 200 200 39100 
150 1400 1000 1400 1400 100 200 200 47400 

 
Այն փոփոխականները, որոնց արժեքները զրո են աղյուսակում չեն բերվել: 
Լուծված խնդիրների արդյունքների վերլուծությունից հետևում է մոդելի կիրառելիության 

արդյունավետությունը: 
 
 
 

b11 

P1 

P11=0,3 
P12=0,4 

P13=0,3 

100 b12 
200 300 b13 

x1 b01 

P0 

P01=0,2 

P02=0,5 
P03=0,3 

1000 b02 
1400 1800 b03 

x0 

P2 

P21=0,4 

P22=0,6 

b21 
150 200 b22 

x2 
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ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՆԱՅԻՆ ԶԵՂՉԵՐԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  

ՄԱՐԻՆԱ ԳԱՌՆԻԿԻ ՓՈԹԻԿՅԱՆ 

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ ամբիոնի հայցորդ 
ՀԱԱՀ ինֆորմատիկայի և մաթ. մեթոդների ամբիոնի ասիստենտ 

Համառոտագիր 

Կառուցվել է պիտանելիության ժամկետով արտադրատեսակների օպտիմալ արտադրածավալների 
որոշման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը, երբ իրացման ծավալների տեմպերը կանոնավորելու նպա-
տակով կիրառվում են կրկնակի գնային զեղչեր: Նորմալ իրացման գնի և երկու անգամ գնային զեղչերից 
յուրաքանչյուրի դեպքում արտադրանքի իրացվող ծավալները կրում են պատահական բնույթ, որի 
պատճառով մոդելը կրում է ստոխաստիկ բնույթ: Լուծված խնդիրների արդյունքների վերլուծությունից 
հետևում է նրա կիրառման նպատակահարմարությունը: 

 

Բանալի բառեր. արժեզրկում, պահանջարկ, առաջարկ, անորոշություն, մոդել, պիտանելիության ժամկետ, գնային 
զեղչեր, իրացման գին: 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ И ДВОЙНОЙ ЦЕНОВОЙ СКИДКИ 

МАРИНА ГАРНИКОВНА ПОТИКЯН  
соискатель кафедры экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета 
ассистент кафедры информатики и математических методов Национального аграрного университета Армении 

Аннотация 

Построена экономико-математическая модель определения оптимальных обьемов производства по видам 
изделий со сроком годности, когда в целях регулирования темпов реализации обьемов применяются двойные 
ценовые скидки. При нормальной цене реализации и дважды в каждом из случаев скидок реализуемые объемы 
имеют случайный характер, вследствие чего модель носит стохастический характер. Из анализа результатов 
решенных задач следует целесообразность применения данной модели. 

 
Ключевые слова: инфляция, спрос, предложение, неопределенность, модель, срок годности, ценовые скидки, цена 

реализации. 

ECONOMIC-MATHEMATICAL ESTIMATION OF SUPPLY UNDER UNCERTAINTY OF DEMAND 

FOR GOODS AND A DOUBLE PRICE DISCOUNT 

MARINA GARNIK POTIKYAN 

Ph.D. Student, Chair of Mathematical Methods in Economics, Armenian State University of Economics 
Assistant, Chair of Informatics and Mathematical Methods, Armenian National Agrarian University 

Abstract 

The author constructs an economic-mathematical model to identify the optimal volume of productionof goods with 
a definite expiration date when double price discounts are offered to control the sales turnover.In case of regular sales 
price, and each of 2 price discount policies sales turnover seems to be random, and therefore the model is stochastic. 
The analysis of the results of problems solved proves that the model could be of useful application.  
 
Keywords: Depreciation, demand, supply, uncertainty, model, expiration date, price discounts, sales price. 
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ՆԱՐԵԿ ԳՐԻԳՈՐԻԻ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ  

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼԸ ԵՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հարկային հարաբերությունները պետք է կառուցված լինեն ամենից առաջ հարկման ար-
դյունավետության սկզբունքի հիման վրա: Հարկման արդյունավետություն ասելով պետք է հաս-
կանալ հարկային դրույքաչափերի, գործընթացների և հարկային վարչարարության այնպիսի 
մակարդակ, որի դեպքում հարկատուների ունեցած դրամական և ժամանակային ծախսերը, ինչ-
պես նաև գործունեության հետ կապված այլ խոչընդոտները չնվազեցնեն տնտեսվարող սուբ-
յեկտների կողմից ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու ձգտումը, իսկ հարկային եկամուտների 
տեսքով պետության ստացած դրամական միջոցները հնարավորինս բավարար լինեն տնտեսա-
կան, սոցիալական, ռազմական և այլ բնույթի ծախսերը հոգալու համար: Իհարկե, միջոցների ոչ 
բավարար լինելու դեպքում կարելի է սահմանել ավելի բարձր դրույքաչափեր այդ ծախսերը 
հոգալու համար, սակայն դա միայն կարճաժամկետ հատվածում կարող է ունենալ դրական 
ազդեցություն, քանի որ հետագայում դա կհանգեցնի ձեռնարկատիրական ակտիվության 
կրճատմանը, ինչն էլ իր հերթին կնվազեցնի հարկային վճարների տեսքով ՀՀ պետական բյուջե 
մուտքագրվող գումարները: Սակայն դա չի նշանակում, որ հարկադրույքների ցածր մակարդակ 
սահմանելու դեպքում կնկատվի ձեռնարկատիրական ակտիվության բարձրացում և տեղի 
կունենա հարկային վճարների տեսքով ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվող գումարների էական 
ավելացում: Սակայն հարկային բեռը չի որոշվում միայն հարկադրույքների ցածր կամ բարձր 
մակարդակով: Ցածր հարկադրույքների դեպքում կարող են լինել մի շարք պատճառներ, որոնք 
կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելուն: Օրի-
նակ՝ հարկային վարչարարության ցածր մակարդակը, կիրառվող տույժերի անհիմն բարձր 
մակարդակը, նույն գործունեությամբ զբաղվող տարբեր սուբյեկտների նկատմամբ տարբեր 
մոտեցումները (այսպես կոչված ոչ օրինական հարկային արտոնությունների տրամադրումը) և 
այլն: Գոյություն ունեն հարկային բեռի որոշման տարբեր մոտեցումներ: Օրինակ՝ բնակչության 
մեկ շնչին ընկնող հարկի գումարը, հարկեր/շահույթ հարաբերակցությունը, հարկեր/ՀՆԱ հա-
րաբերակցությունը և այլն: Բնակչության մեկ շնչին ընկնող հարկի գումարի միջոցով հարկային 
բեռի որոշման մոտեցումն այնքան էլ արդարացի համարել չի կարելի՝ պայմանավորված այն 
հանգամանքով, որ այն արհեստականորեն նվազեցնում է հարկային բեռը, քանի որ բնակչության 
աշխատող հատվածի կողմից կատարված հարկային վճարները հարաբերվում են բնակչության 
ամբողջ քանակի վրա և դա այն դեպքում, երբ այդ բնակչության մի զգալի հատվածը չի աշխատում 
ու չի կատարում հարկային վճարումներ: Հարկեր/շահույթ հարաբերակցությունը նույնպես ամ-
բողջական պատկերացում չի կարող տալ հարկային բեռի վերաբերյալ, քանի որ այն ներկայաց-
նում է գործունեության կոնկրետ տեսակի գծով առկա հարկային բեռը: Հարկային բեռի վերա-
բերյալ առավել ամբողջական պատկերացում է տալիս հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը, քանի որ այն 
իրենից ներկայացնում է հարկային վճարների տեսքով ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրված գու-
մարների հարաբերակցություն այդ վճարների հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող համա-
խառն ներքին արդյունքին: 2014թ. տվյալներով հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմել է 
23.5 տոկոս՝ նախորդ տարվա համեմատ ավելանալով 0.09 տոկոսով (աղյուսակ 1)1: 

                                                            
1  ՀՀ ՖՆ հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության 2014թ. տարեկան հաշվետվություն, էջ 3: 
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Աղյուսակ 1 

Հարկերի և ՀՆԱ-ի ծավալները ու հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունն ըստ 2012-2014թթ.                 

Ցուցանիշ Չափման միավոր 2012 2013 2014 

Հարկեր մլրդ. դրամ 878.4 1,000.9 1,064.1 

ՀՆԱ (շուկայական գներով) մլրդ. դրամ 4,000.7 4,276.2 4,528.9 

Հարկեր/ՀՆԱ % 21.96 23.41 23.50 

 
Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը տարեցտարի ավելանում է: 

Սակայն դա չի կարելի պայմանավորել հարկային բեռի ավելացմամբ: Ավելի շուտ դա պայմա-
նավորված է ստվերի կրճատմամբ: Հենց ստվերի դեմ պայքարը հարկման արդյունավետության 
բարձրացման առաջնային մեխանիզմներից կարելի է համարել, քանի որ իրենց շրջապատում 
տեսնելով ստվերային գործունեության բազմաթիվ օրինակներ՝ մարդիկ արդարացի չեն համա-
րում գործող ստվերի պայմաններում օրինական աշխատելու տարբերակը և իրենք էլ փորձում 
են աշխատել այդ ստվերի պայմաններում և չվճարել հարկեր՝ այդ հարկային վճարումները հա-
մարելով որպես լրացուցիչ հարկային բեռ: Իսկ ստվերի նվազեցման կամ վերացման պարագա-
յում, ինչը գործնականում անհնար է, կատարված հարկային վճարումները մարդկանց կողմից 
կդադարեն դիտվել որպես անարդարացի կատարված վճարումներ: 

Ստվերի դեմ պայքարի լուրջ քայլ կարելի է համարել 2014թ. նոյեմբերի 19-ին ընդունված և 
2014 թվականի դեկտեմբերի 29-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքը, որով վճարված (այդ թվում` հարկային գործակալի 
միջոցով վճարված) եկամտային հարկը վերադարձվում է ՀՀ տարածքում կառուցված կամ 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչպես նաև 
պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի 
շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից բնակարան ձեռք բերելու կամ ՀՀ տարածքում 
անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով վարձու աշխատողի, անհատ ձեռնարկա-
տիրոջ և նոտարի կողմից ՀՀ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից 2014 թվականի նո-
յեմբերի 1-ից հետո ստացված և փաստացի բնակարանի ձեռքբերմանը կամ անհատական 
բնակելի տան կառուցմանն ուղղված հիփոթեքային վարկի առավելագույնը սպասարկման հա-
մար վճարվող տոկոսների գումարների չափով1: Այս օրենքը կնպաստի նրան, որ աշխատակից-
ները կպահաջեն իրենց գործատուներից աշխատավարձի իրական չափի հայտարարագրում, 
ինչի շնորհիվ կավելանան եկամտային հարկի տեսքով պետական բյուջե մուտքագրվող գու-
մարները: Նախկինում կառուցապատողները բնակարանների նախնական առքուվաճառքը էժան 
գներով կնքում էին իրենց բարեկամների, ընկերների և ծանոթների հետ՝ հարկային մեծ վճա-
րումներից խուսափելու նպատակով, իսկ հետագայում այդ բնակարանները ավելի թանկ գներով 
վերավաճառում էին իրական գնորդներին: Իսկ այժմ, քանի որ եկամտային հարկը հետ է վերա-
դարձվելու անմիջապես կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում ստացած հիփո-
թեքային վարկի տոկոսների վճարման համար, բնակարանների պոտենցիալ գնորդները կստի-
պեն կառուցապատողին դուրս գալ ստվերային դաշտից: 

Ստվերի դեմ պայքարի լուրջ քայլ կարելի է համարել նաև «Շրջանառության հարկի մասին» 
ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, որոնց հիմնական նպատակը 
առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեության փաստաթղթավորման հնարավորինս բարձր 
մակարդակի ապահովումն էր: Այս ամենը ուղղված էր ոչ միայն շրջանառության հարկով 
հարկվող գործունեության մեջ ստվերի նվազեցմանը, այլ նաև խոշոր բիզնեսին հարկային դաշտ 
բերելուն, քանի որ եթե շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատերը ստիպված է փաս-

                                                            
1  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված 19.11.2014թ., հոդված 1, 

կետ 1: 
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տաթղթավորել խոշոր բիզնեսից ձեռք բերվող ապրանքները, ապա ավտոմատ կերպով վերջինիս 
գործունեությունը ևս դառնում է փաստաթղթավորված և թափանցիկ: Սկզբում առևտրական 
(առքուվաճառքի) գործունեության մասով շրջանառության հարկի դրույքաչափը 3.5%-ից նվա-
զեցվեց մինչև 1%, իսկ ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորումը դարձավ 
պարտադիր պայման, որի խախտման դեպքում կիրառվեցին պատժամիջոցներ1: Սակայն հետա-
գայում օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում պատժամիջոցները հանվեցին, 
իսկ ապրանքների ձեռքբերումը և իրացումը փաստաթղթավորելու դեպքում դրույքաչափը 3.5%-
ից նվազեցվեց մինչև 1%, չփաստաթղթավորելու դեպքում՝ բարձրացվեց մինչև 5%2: 

Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելը զեկույցում Հայաստանը զբաղեցնում 
է 41-րդ տեղը հարկային բեռի տեսանկյունից: Այդ հաշվարկի հիմքում ընկած են մի շարք ցու-
ցանիշներ, մասնավորապես՝ կատարվող հարկային վճարումների քանակը, այդ վճարումները 
կատարելու համար ծախսվող ժամանակը, ընդհանուր հարկային դրույքը և այլն: Հարկային 
վճարումների քանակով Հայաստանը զբաղեցնում է 45-49-րդ տեղը, ծախսվող ժամանակի 
առումով՝ 147-րդ տեղը, իսկ ընդհանուր հարկային դրույքի առումով՝ 17-րդ տեղը: Նախկին 
ԽՍՀՄ հանրապետությունների և մեր հարևան երկրների շարքում Հայաստանի զբաղեցրած 
դիրքը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում3: 

Աղյուսակ 2 

Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելը զեկույցում նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների և 

ՀՀ հարևան երկրների շարքում Հայաստանի զբաղեցրած դիրքը հարկային բեռի տեսանկյունից  

Երկիր 
Գործարարությամբ 

զբաղվելու 
դյուրինությունը 

Հարկային 
բեռ 

Վճարումների 
քանակ 

Ծախսվող 
ժամանակ 

Ընդհանուր 
հարկային 

դրույք 

Ղազախստան 41 18 7.00 188.00 29.20 

Լատվիա 22 27 7.00 193.00 35.90 

Էստոնիա 16 30 8.00 81.00 49.40 

Ադրբեջան 63 34 7.00 195.00 39.80 

Վրաստան 24 40 5.00 362.00 16.40 

Հայաստան 35 41 10.00 313.00 19.90 

ՌԴ 51 47 7.00 168.00 47.00 

Լիտվա 20 49 11.00 171.00 42.60 

Թուրքիա 55 61 11.00 226.00 40.90 

Բելառուս 44 63 7.00 176.00 51.80 

Մոլդովա 52 78 21.00 186.00 40.20 

Ուկրաինա 83 107 5.00 350.00 52.20 

Ուզբեկստան 87 115 33.00 192.50 41.10 

Իրան 118 123 20.00 344.00 44.10 

Ղրղզստան 67 138 51.00 225.00 29.00 

Տաջիկստան 132 172 28.00 276.00 81.80 

 
Նշված ցուցակում Հայաստանը հարկային բեռի առումով զբաղեցնում է 6-րդ տեղը, հար-

կային վճարումների քանակով՝ 9-րդ տեղը, ծախսվող ժամանակով՝ 13-րդ տեղը, իսկ ընդհանուր 
հարկային դրույքով՝ 2-րդ տեղը: 

                                                            
1  «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ 

ընդունված 21.06.2014թ., հոդված 2, կետ 2 և հոդված 3, կետ 1: 
2  «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ 

ընդունված՝ 07.05.2015թ., հոդված 3, կետ 1 և 2: 
3  http://russian.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes 
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Վերը նշվածից պարզ է դառնում, որ հարկային բեռի առումով ավելի մրցունակ երկիր դառ-
նալու համար պետք է քայլեր ձեռնարկվեն նվազեցնելու այսպես կոչված լրացուցիչ հարկային 
բեռը, որը առաջանում է հարկային վճարումները կատարելու, ինչպես նաև հարկային հաշ-
վետվությունները ներկայացնելու համար ծախսվող ժամանակի պատճառով: Այդ ուղղությամբ 
արդեն կան կատարված քայլեր, մասնավորապես՝ հարկային հաշվետվությունների էլեկտրոնա-
յին ներկայացումը, որի կատարելագործման ուղղությամբ տարվում են շարունակական աշխա-
տանքներ: Հարկային հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացումը հնարավորություն է 
տալիս պարզեցնելու հարկային հաշվետվությունների հանձնման գործընթացը և ավտոմատաց-
նելու հարկային հաշվետվությունների լրացումն ու ստուգումը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կողմից հարկ վճարողների համար պարբերաբար կազմակերպվող դասընթացները հնարավո-
րություն են տալիս բարձրացնելու վերջիններիս՝ հարկային համակարգի և հաշվետվություն-
ների ներկայացման վերաբերյալ գիտելիքները, ինչը նույնպես նպաստում է հարկային վճարում-
ների կատարմամբ և հաշվետվությունների ներկայացմամբ պայմանավորված լրացուցիչ հար-
կային բեռի նվազեցմանը: 

Հարկման արդյունավետության տեսանկյունից կարևոր հանգամանք կարելի է համարել 
նաև ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ստացած եկամուտների և իրավաբանա-
կան անձանց ստացած շահույթի նկատմամբ հարկման պրոգրեսիվ դրույքաչափի կիրառումը: 
Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ստացած եկամուտների նկատմամբ հարկ-
ման պրոգրեսիվ դրույքաչափը ներկայումս էլ կիրառվում է (աղյուսակ 3 և 4)1՝ 

Աղյուսակ 3 

Ֆիզիկական անձանց ստացած եկամուտների նկատմամբ հարկման պրոգրեսիվ դրույքաչափը 

Ամսական հարկվող եկամտի չափը Հարկի գումարը 

Մինչև 120,000 դրամ Հարկվող եկամտի 24.4 տոկոսը 

120,000-2,000,000 դրամ 29,280 դրամին գումարած 120,000 դրամը գերազանցող 
գումարի 26 տոկոսը 

2,000,000 դրամից ավելի 518,080 դրամին գումարած 2,000,000 դրամը 
գերազանցող գումարի 36 տոկոսը 

 

Աղյուսակ 4 

Անհատ ձեռնարկատերերի ստացած եկամուտների նկատմամբ հարկման պրոգրեսիվ դրույքաչափը 

Տարեկան հարկվող եկամտի չափը Հարկի գումարը 

մինչև 1,440,000 դրամ Հարկվող եկամտի 24.4 տոկոսը 

1,440,000 դրամից ավելի 351,360 դրամին գումարած 1,440,000 դրամը 
գերազանցող գումարի 26 տոկոսը 

 
120,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամի չափով ինտերվալ սահմանելը և այն նույն դրույքաչափով 

հարկելը այնքան էլ արդարացի չի կարելի համարել: Այն կարելի է գոնե 2 մասի բաժանել՝ հար-
կելով համապատասխան դրույքաչափերով: 

Ընդհանրապես՝ ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ստացած եկամուտների 
նկատմամբ հարկման համապատասխանաբար երկմակարդակ և եռամակարդակ պրոգրեսիվ 
դրույքաչափի կիրառումը կարելի է վերանայել՝ երկուսն էլ դարձնելով քառամակարդակ կամ 
հնգամակարդակ, իսկ հարկման դրույքաչափը ըստ մակարդակների բարձրացնել մինչև 50 
տոկոս: Իհարկե, դա կարող է որոշ դժգոհություններ առաջացնել հասարակության շրջանում, 
սակայն հասարակության մեծ մասը ստանում է միջին կամ միջինից ցածր եկամուտ, ուստի 
նրանց ստացած եկամուտների նկատմամբ հարկման դրույքաչափերը չփոխելը և համեմատա-

                                                            
1  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 22.12.2010թ., հոդված 10, կետ 1: 
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բար բարձր դրույքաչափերը միջինից բարձր եկամուտ ստացողների նկատմամբ կիրառելը կմեղ-
մացնի հասարակության շրջանում հնարավոր դժգոհությունները: Ի վերջո արդարացի կլինի, եթե 
հարկման բարձր դրույքաչափ կիրառվի այն քաղաքացիների նկատմամբ, ում ստացած մաքուր 
եկամուտը՝ հարկային վճարումները կատարելուց հետո, միևնույն է մնում է չափազանց բարձր: 

Իրավաբանական անձանց նկատմամբ էլ կարելի է շահութահարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափ 
կիրառել՝ սահմանելով շահույթի որոշակի մակարդակ և դրանից քիչ շահույթ ստացողների 
նկատմամբ կիրառելով գործողից ցածր, իսկ շատ շահույթ ստացողների նկատմամբ՝ գործողից 
բարձր դրույքաչափ: Սակայն այս պարագայում չափազանց բարձր դրույքաչափերը կարող են 
խոչընդոտ հանդիսանալ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար, մանավանդ օտարերկրյա 
ներդրումների դեպքում, ինչը կհանգեցնի խոշոր բիզնեսի արտահոսքի այլ երկրներ: Ուստի այդ 
դրույքաչափերը կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տարածաշրջանում, հատ-
կապես հարևան երկրներում գործող դրույքաչափերը և սահմանել շահութահարկի այնպիսի 
պրոգրեսիվ դրույքաչափ, որի դեպքում  ընդհանուր հարկային բեռը ամեն դեպքում կլինի բավա-
կանին մրցունակ: Օտարերկրյա ներդրումների նկատմամբ կարելի է ցուցաբերել նաև ամբող-
ջովին առանձնացված մոտեցում և վերջիններիս տրամադրել արտոնությունների բավականին 
գրավիչ փաթեթներ:  

Ամփոփելով սույն հոդվածը՝ առանձնացնենք հարկման և հարկային բեռի համատեքստում 
գործարարությամբ զբաղվելու արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ անհրաժեշտ 
քայլերը՝ 
x ոչ օրինական հարկային արտոնությունների տրամադրման դեմ շարունակական պայքարի 

իրականացում, 
x ստվերի դեմ պայքարի իրականացում, ինչը հարկման արդյունավետության բարձրացման 

առաջնային մեխանիզմներից կարելի է համարել, 
x հարկային վճարումները կատարելու, հարկային հաշվետվությունները ներկայացնելու և 

հարկային այլ հարաբերությունների ընթացքում ժամանակային ու ֆինանսական ծախսերով 
պայմանավորված լրացուցիչ հարկայի բեռի նվազեցմանն ուղղված արդեն իսկ կատարված 
քայլերի կատարելագործում և նոր մեխանիզմերի մշակում, 

x ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ստացած եկամուտների ու իրավաբա-
նական անձանց ստացած շահույթի նկատմամբ հարկման առավել պրոգրեսիվ դրույքաչա-
փերի կիրառում, 

x օտարերկրյա ներդրումների նկատմամբ ամբողջովին առանձնացված մոտեցման ցուցաբերում: 
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 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼԸ ԵՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՆԱՐԵԿ ԳՐԻԳՈՐԻԻ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ  

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ  

Համառոտագիր 

Սույն հետազոտության շրջանակներում փորձ է կատարվել ուսումնասիրելու, թե ինչ է իրենից ներ-
կայացնում հարկման արդյունավետություն հասկացությունը, ինչ հիմնական նպատակ է հետապնդում 
այն, ինչ գործոններով է այդ արդյունավետությունը պայմանավորված, ինչ քայլեր են կատարվել դրա 
բարձրացման ուղղությամբ, դրանցում ինչ դեր ունի հարկային բեռը և ինչ ազդեցություն է այդ ամենը 
ունենում գործարարությամբ զբաղվելու վրա: Նշված հարցերը հետազոտելու համար մասնավորապես 
ուսումնասիրվել են հարկման և գործարարությամբ զբաղվելու արդյունավետության բարձրացման նպա-
տակով ստվերի դեմ պայքարի շրջանակներում «Եկամտային հարկի մասին» և «Շրջանառության հարկի 
մասին» ՀՀ օրենքներում կատարված փոփոխությունները, ինչպես նաև այդ նույն նպատակով հարկային 
բեռի անհրաժեշտ փոփոխությունները և այլ կարևոր քայլեր:  

  

Բանալի բառեր. հարկման արդյունավետություն, հարկային բեռ, ստվեր, գործարարությամբ զբաղվելը, եկամտային 
հարկ, շրջանառության հարկ: 

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 

НАРЕК ГРИГОРЬЕВИЧ КАРДУМЯН  
аспирант Института экономики им. М. Котаняна НАН РА  

Аннотация  

В рамках настоящей статьи сделана попытка исследования сущности понятия «эффективность налогооб-
ложения», основной цели налогообложения, факторов, обусловливающих эффективность налогообложения и 
шагов, предпринятых в направлении ее повышения, роли налоговой нагрузки и влияния ее на ведение бизнеса. 
Для исследования указанных вопросов, в частности, были изучены поправки, внесенные в законы РА «О 
подоходном налоге» и «О налоге с оборота», нацеленные на повышение эаффективности налогообложения и 
ведение бизнеса в рамках борьбы против коррупции, а также необходимые изменения налогового бремени и 
другие важные шаги. 

 

Ключевые слова: эффективность налогообложения, налоговая нагрузка, коррупция, ведение бизнеса, подоходный налог, 
налог с оборота. 

DOING BUSINESS AND TAXATION EFFECTIVENESS IN THE CONTEXT OF TAX BURDEN  

NAREK GRIGORI QARDUMYAN  

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article attempts to study what is the meaning of the term “taxation effectiveness”, what are the main 
objectives, and which factors explain that efficiency, and what has been initiated to increase the effectiveness, what is 
the role of the tax burden in increasing the effectiveness and how all that affects doing business. In order to research the 
above stated issues, the changes made in two laws of the Republic of Armenia (namely Income Tax, and Turnover Tax) 
in the framework of reducing the size of the shadow economy have been studied that could enable to increase the 
effectiveness of the taxation and improve conditions for doing business; and for the same purpose respective changes in 
the tax burden and other important steps have been studied as well.     

 

Keywords: Taxation effectiveness,tax burden, shadow economy, doing business, income tax, turnover tax. 
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

ՎԱՀԱԳՆ ԱՐԹՈՒՐԻ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ  

ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՎՐԱՍՏԱՆ, 

ԲԵԼԱՌՈՒՍ, ԷՍՏՈՆԻԱ 

Գտնվելով աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների կիզակետում` յուրաքանչյուր հետ-
խորհրդային հանրապետության տնտեսական համակարգում դիտարկվեցին զարգացումների 
յուրօրինակ ձևաչափեր: Զարգացնելով դեռևս ԽՍՀՄ տարիներից վերջիններիս որպես ժառան-
գություն հասած ենթակառուցվածքային մի շարք ուղղություններ` որոշ պետություններ զարկ 
տվեցին նաև տնտեսական նոր ուղղությունների զարգացմանը և ձեռնոց նետեցին առաջ եկած 
բազմապիսի մարտահրավերներին դիմակայելու ուղղությամբ: 

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել նաև, որ խորհրդային տնտեսաքաղաքական համակարգը 
կազմալուծող մարտահրավերների շարքում, ոչ վերջին դերը խաղացին գլոբալ մասշտաբով 
հարաշարժ տեխնոլոգիական զարգացումները: Խորհրդային համակարգին բնորոշ գերկենտրո-
նացվածությունը և կառավարման բյուրոկրատական-հրամայական եղանակը, ռեսուրսների 
բաշխման ուժային-վարչական աշխատակարգերը, ենթարկվածությունը ռազմաարդյունաբերա-
կան համալիրի պահանջներին, տնտեսական անազատությունը և մրցակցության բացակայու-
թյունը, արդիականացման դժվարությունները, անարդյունավետությունն ու անընկալունակու-
թյունը տեխնոլոգիական նորաստեղծությունների նկատմամբ կանխորոշեցին նախ` ԽՍՀՄ 
տնտեսության կազմալուծումը, իսկ հետագայում նաև` քաղաքական համակարգի փլուզումը1:  

Գաղտնիք չէ, որ գիտելիքահենք տնտեսությունը չունի համընդհանուր սահմանում, քանի որ 
գիտություն հասկացողությունն օժտված է տնտեսության վրա ազդեցության անչափելիությամբ: 
Սակայն, համաշխարհային երկարամյա տնտեսական փորձի վերլուծությունը, այնուամենայնիվ, 
թույլ է տալիս ժամանակակից ուսումնասիրողներին որոշակիորեն չափելի դարձնել այս ուղղու-
թյունը` հիմք ընդունելով երկրների կամ մասնավոր ձեռնարկությունների կողմից ԳՀՓԿԱ-ների 
ուղղությամբ իրականացվող ծախսերի և արդյունքների մակարդակը, գիտության զարգացման 
արդյունքում ստեղծված նորարարությունների միջոցով ողջ տնտեսության և դրա սուբյեկտների 
արդյունավետության և մրցունակության բարձրացման մակարդակը և այլն:  

Ըստ ռուս գիտնականներ Կուդինայի և Սաժինայի` գիտության տնտեսությունը տարբեր-
վում է նյութական բարիքների տնտեսությունից նրանով, որ սպառման գործընթացում նյութա-
կան բարիքները վերանում են, իսկ գիտելիքները` հակառակը` ավելանում են: Տնտեսության մեջ 
կամայական գործունեություն գիտելիքի ավելի մեծ ծավալ է ի հայտ բերում` ի համեմատություն 
դրա սպառմանը: Եվ որքան ավելի շատ է հասարակությունում ավելանում գիտելիքի սպառումն, 
այնքան ավելի շատ է այն ընդլայնվում` թե´ քանակապես, թե´ որակապես2:  

Ընդհանուր առմամբ գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումը և բարձր մրցունակության 
ապահովումը էապես կախված է այս կամ այն պետության` ինովացիոն և բարձրորակ տնտեսա-
կան աճ ապահովող տնտեսական քաղաքականությունից: 

                                                            
1  Մարգարյան Ա.Շ., Տնտեսության նորաստեղծական արդիականացման հիմնախնդիրները, - Եր.: «Գիտություն» 
հրատ., 2013, էջ 6: 

2  Инновационная экономика: научно-методическое пособие / под ред. .В. удиной и .А. ажиной . – . : ИД 
“ орум” : И А- , 2014. с. 27. 
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Ռուսաստանցի գիտնական Միլներն առանձնացնում է նմանօրինակ քաղաքականության 
հետևյալ ութ բնորոշ գծերը1.  

1. ազգային տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարի (ոչ 
պակաս, քան 15-20 տարի) կանխատեսում, ռազմավարության սահմանում և ծրագրավորում, 

2. մասնակցություն միասնական համաշխարհային գիտատեխնիկական հարթակի և բարձր 
տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների շուկայի ձևավորմանը (մասնակից-
ների սահմանափակ շրջանակներով), 

3. մոնոպոլիաներից ռենտայի ստացման և գիտելիքի ու բարձր տեխնոլոգիաների ուղղությամբ 
դրա վերաբաշխման գլոբալ մեխանիզմների ձևավորում, 

4. միջազգային մակարդակի ինտեգրմամբ օժտված ազգային ինովացիոն համակարգերի ձևա-
վորում (նմանօրինակ համակարգերը իրենց մեջ են ընդգրկում գիտելիքների և նորարա-
րությունների փոխանցելիությունն ու նոր տեխնոլոգիաների շուկայնացումն ապահովող 
կառույցների ողջ համալիրը),  

5. պետության և ձեռնարկատիրության սերտ համագործակցություն, ակտիվ տնտեսական դի-
վանագիտություն և համաշխարհային շուկայում նոր սեգմենտների զարգացմանը նպաս-
տող համակարգի կառուցում:  
Շատ հաճախ գիտելիքահենք տնտեսական արդյունքի դիտարկման ուղղությամբ հետազո-

տողները ունենում են տարբեր կարծիքներ: Կամայական արտադրատեսակ բարձր տեխնոլո-
գիական անվանելով` թյուր կարծիք է ստեղծվում դրանում կիրառված գիտելիքի մասշտաբների 
վերաբերյալ, մասնավորապես, երբ խոսքը վերաբերում է մեծ քանակությունների արտադրու-
թյանը, ներկրմանը կամ արտահանմանը: Որպես հիմնական չափորոշիչ առանձնացնելով 
ներդրումից մինչև վերջնական թողարկումն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված 
ԳՀՓԿԱ-ների ինտենսիվության բարձր մակարդակը, գիտելիքահենք են սահմանվում` ավիա-
ցիոն և տիեզերական, համակարգչային, դեղագործական, գիտական սարքավորումների և 
էլեկտրական մեքենաների ոլորտի արտադրանքները:  

Դիտարկենք ՀՀ-ում, Վրաստանում, Բելառուսում և Էստոնիայում գիտելիքահենք տնտեսու-
թյան կայացման մակարդակները, վերլուծենք վերջիններիս վրա ազդեցություն ունեցող հիմ-
նական ցուցանիշները և վերհանենք անցումային տնտեսության պայմաններում գիտելիքահենք 
տնտեսության վերափոխման զարգացումները վերոնշյալ պետություններում: 

Հայաստան: Խորհրդային պլանային տնտեսության պայմաններում Հայաստանի տնտե-
սության գիտելիքահենք ենթակառուցվածքները ունեին զարգացվածության բավականին բարձր 
մակարդակ: Տնտեսության կենտրոնացվածության պայմաններում` Հայաստանի տարածքում 
գործող գիտահետազոտական մարմինները առավելապես ներգրավված էին ողջ ԽՍՀՄ ռազմա-
արդյունաբերական համալիրի աշխատանքներում: Այս ժամանակաշրջանում երկրում գոր-
ծարկվում են մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտներ և գիտաարտադրական միավո-
րումներ, որոնք գործում էին ճշգրիտ հաշվողական տեխնիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, աստղա-
գիտության, մեքենաշինության և այլ բնագավառներում: Սովետական Հայաստանը` նախկին 
ԽՍՀՄ գիտության, ԳՀՓԿԱ-ների իրականացման, բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության 
ամենից ակտիվ կենտրոններից էր: Աճման շրջանի իր առավելագույն կետում` 1987թ.-ին գիտու-
թյան և տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատում էին շուրջ 100 000 մասնագետներ2: 

1991-1997 թվականներին ոլորտն անցնել է բավականին ծանր անցումային շրջան, երբ տա-
րածաշրջանային հակամարտությունները, բազմաթիվ տնտեսական հիմնախնդիրների առկա-
յությունը և բարձրակարգ մասնագետների արտագաղթը զգալիորեն խոչընդոտում էին տնտե-
սության ընդհանուր վերականգմանը: 

ՀՀ ներկայիս տնտեսական համակարգում առկա իրավիճակներից ելնելով` պատասխանա-
տու մարմինների կողմից պարբերաբար տեսականորեն առաջ է բերվում գիտելիքահենք և նո-
                                                            
1  Инновационное развитие: Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / од ред. Б.З. ильнера. – 

.: И А- , 2014. с. 51 
2  “Armenian information technology sector software and services 2010 state of industry report” Enterprise Incubator 

Foundation, Yerevan, 2004-2010. 
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րարարական տնտեսության ներդրման անհրաժեշտության աքսիոմը, որի ուղղությամբ իրակա-
նացվող քայլերը դեռևս ընդլայնվելու կարիք ունեն: Այնուամենայնիվ, ՀՀ-ում առկա են բազմա-
պիսի հնարավորություններ և փորձ` գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման ուղղությամբ: 
Առկա են մշակված համապատասխան ռազմավարական ծրագիրը և ոլորտի զարգացման 
ուղղվածությամբ գործող մի շարք կառույցները (ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Ձեռնար-
կությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, տեղական և հայկական սփյուռքի ֆինանսավորմամբ 
գործող այլ կառույցներ): 

Տնտեսության գիտելիքահենք ճյուղերից ներկայումս մեր երկրում բուռն զարգացում է 
ապրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը: Համաձայն վիճակագրական տվյալների1 
ոլորտը սկսել է գրանցել աճի միտումներ` սկսած 1998թ.-ից: «Ծրագրային ապահովում և ծա-
ռայություններ» սեգմենտը և «Ինտերնետ ծառայությունների պրովայդեր» սեգմենտն ընդգրկող 
ոլորտի ընդհանուր եկամուտը, առկա վիճակագրության համաձայն2, հասել է 559.1 մլն ԱՄՆ 
դոլարի (474.9 մլն ԱՄՆ դոլար՝ 2014 թվականին), ինչը վկայում է 17.7% աճի մասին՝ ի տարբերու-
թյուն նախորդ տարվա: 

Ներկայումս Հայաստանում գործում են մոտ 450 ՏՀՏ ընկերություններ, որոնք միջինում 
ապահովում են տարեկան 10% աճ: Այս ընկերությունների մեծ մասը տեղակայված է Երևանում 
(գրեթե 88%-ը), այնուամենայնիվ, մարզային զարգացման ծրագրերի շրջանակներում կրթական 
և գործարար ենթակառուցվածքների զարգացման շնորհիվ գործող ընկերությունների թիվը 
տարեցտարի աճում է ՀՀ այլ մարզերում, հատկապես Շիրակի և Լոռու: Ոլորտի համար պետու-
թյան կողմից պարբերաբար մշակվում են համապատասխան զարգացման ռազմավարություններ: 

Համաձայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ինդեքսի մասին տարեկան 
զեկույցի3` 2015թ.-ին Հայաստանը` 167 հետազոտված պետությունների շարքում զբաղեցրել է 
76-րդ հորիզոնականը` 2010թ.-ի համեմատ առաջ անցնելով 2 հորիզոնականով: Նշենք նաև 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին, մասնավորապես, գիտելիքահենք տնտեսությանն 
ամբողջապես նպաստող գործոններից, օրինակ` համացանցից օգտվողների թիվը, որը 2016թ.-ի 
դրությամբ ՀՀ-ում կազմում է ընդհանուր բնակչության թվի 49,9%-ը4 և հանրապետության 
չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակը 99,65% է: 

Որպես գիտելիքահենք տնտեսական ենթակառուցվածք` տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների ոլորտից բացի, ՀՀ-ում զարգացում է ապրում նաև դեղագործության ոլորտը: Համաձայն 
վիճակագրական տվյալների` 2014թ.-ի համեմատությամբ` 2015թ.-ին ՀՀ-ում գրանցվել է դեղա-
գործական արտադրանքի արտադրության շուրջ 22% աճ5: Տարբեր գնահատականներով Հայաս-
տանում ներկայումս արտադրվում է ավելի քան 450 անուն դեղատեսակ։ 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ-ում և դիտարկվող պետություններում գիտելիքահենք 
ազգային ինովացիոն համակարգի ստեղծման վրա ազդեցություն ունեցող որոշակի առանձ-
նացված ցուցանիշներ` հիմնված Global Innovation Index 2015 (Գլոբալ ինովացիոն ինդեքս 2015)6, 
Doing Business 2016 (Գործարարություն 2016)7, Measuring the Information Society Report 2015 
(Տեղեկատվական հասարակության չափորոշումը 2015) տարեկան զեկույցների տրամադրած 
տվյալների և համացանցից օգտվողների թիվն արտացոլող` համապատասխան էլեկտրոնային 
ռեսուրսից:  

                                                            
1  “Armenian information and communications technology sector 2012 state of industry report” Enterprise Incubator 

Foundation, Yerevan, 2012. 
2  Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, «ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2015», Եր., 2015 
3  “Measuring the Information Society Report 2015”, International Telecommunication Union, Geneva Switzerland, 2015. 
4  http://www.internetlivestats.com/internet-users/armenia/ 
5  http://www.armstat.am/am/?nid=246 
6  Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent “The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies 

for Development”, WIPO,Geneva Switzerland, 2015. 
7  “Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency” 6 International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank, Washington DC, 2016. 
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Աղյուսակ 1 

 Երկրների ինովացիոն զարգացման մակարդակի ցուցանիշներ 
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Հայաստան 61 26,9% (52-րդ) 0,2% (83-րդ) 0,1% (91րդ) 2,8% (21-րդ) 74.22 (35-րդ) 49,9% 76 

Վրաստան 73 35,4% (35-րդ) 0,2% (94-րդ) 0,3% (71-րդ) 0,7% (87-րդ) 77.45 (24-րդ) 52,9% 78 

Բելառուս 53 35,9% (33-րդ) 0,7% (49-րդ) 0,66% (35-րդ) 1,7% (54-րդ) 72.33 (44-րդ) 61% 36 

Էստոնիա 23 41,8% (21-րդ) 1,8% (20-րդ) 0,78% (23-րդ) 2,6% (25-րդ) 79.49 (16-րդ) 91,4% 20 

 
Վրաստան: Խորհրդային տարիներին Վրաստանի տնտեսությունը բնութագրվում էր որպես 

ինդուստրիալ-ագրարային, զարգացած արդյունաբերությամբ և արդյունավետ գյուղատնտեսու-
թյամբ տնտեսություն: Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներից զարգացած էր մեքենաշինությունը, 
գործում էր ինքնաթիռների արտադրության գործարան: Սկսած անկախության առաջին տարի-
ներից, ունենալով մի շարք գլոբալ քաղաքական և տնտեսական խնդիրներ` սույն պետության 
տնտեսությունը մեծ անկում ապրեց:  

Ներկայիս Վրաստանի տնտեսության ուժեղ կողմերին կարելի է դասել վերջին տարիներին 
այս երկրի կառավարության խորը ինստիտուցիոնալ վերափոխումները, որոնք նպատակ են 
հետապնդում բարձրացնելու տնտեսական թափանցիկությունը, վերացնելու կաշառակերությունը, 
ներգրավվելու արտասահմանյան ուղղակի ներդրումներ և նպաստելու ձեռնարկատիրության 
զարգացմանը: Նմանօրինակ բարդ ինստիտուտներում (օրենքներ, կանոններ, կանոնակարգեր) 
իրականացված բարեփոխումների արդյունքում Վրաստանում բավականին լավ մթնոլորտ է 
առաջացել բիզնես նախաձեռնությունների, մատչելի հարկային վճարումների և վարկերի ստաց-
ման, ներդրողների պաշտպանվածության բարձր մակարդակի ապահովման և ձեռնարկատի-
րությունը խթանող ուղղություններում: Transparency International գործակալության տրամադրած 
տվյալներով 2015թ. Վրաստանը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով զբաղեցնում է 48-րդ հորի-
զոնականը` առաջ անցնելով համեմատվող Հայաստանից (95-րդ) և Բելառուսից (107-րդ)1:  

Նորարարական գործունեության աջակցությամբ զբաղվող Վրաստանի հիմնական պետա-
կան հաստատությունը` Վրաստանի ինովացիաների և տեխնոլոգիաների գործակալությունն է, 
որը պատկանում է Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարությանը: Բավա-
կանին երիտասարդ այս կառույցը (հիմնվել է 2014թ. փետրվարին) ներգրավված է երկրում 
ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման ապահովման և ոլորտի կոորդինացման աշխա-
տանքներում2: 

Վրաստանի համար առաջնային պետք է հանդիսանա այս բարեփոխումների հայեցակար-
գային տեղափոխումը գիտության և տեխնոլոգիական զարգացման ասպարեզ: Այսպես, համա-
ձայն Համաշխարհային Բանկի համապատասխան խմբի կողմից իրականացված հետազոտու-
թյան` վրացական այն ընկերությունները, որոնք ակտիվորեն կիրառում են նորարարություններն 
իրենց աշխատանքներում 30%-ով ավել աշխատատեղեր են ստեղծում` ի համեմատություն 
մնացյալ այլ ոլորտների ընկերությունների3: 

                                                            
1  https://www.transparency.org/country/#BLR 
2  http://gita.gov.ge/eng.html 
3  Smita Kuriakose, Editor “Fostering Enterpreniourship in Georgia” International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, Washington DC, 2013. 
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Համեմատականներ անցկացնելով հարևան Հայաստանում այս ոլորտում արձանագրված 
ցուցանիշների (աղյուսակ 1) միջև` կարելի է փաստել, որ Վրաստանը, ունենալով մի շարք մրցակ-
ցային առավելություններ (բարիդրացիական հարաբերություններ և բաց սահմաններ հարևան 
պետությունների հետ, կոռուպցիայի անհամեմատելի ցածր մակարդակ, գիտելիքահենք և 
մրցունակ տնտեսությամբ եվրոպական պետությունների հետ քաղաքական և տնտեսական ին-
տեգրացիոն բարեհաջող գործընթացներ, ելք դեպի ծով և այլն) իր դիրքերն էապես զիջում է 
նորարարական գործունեության խթանման քաղաքականությամբ և դրա արդյունքներով:  

Բելառուս: Դիտարկելով Բելառուսում գիտելիքահենք տնտեսության կայացման պատմու-
թյունն ու առկա իրավիճակը կարող ենք փաստել, որ անցումը դեպի շուկայական տնտեսական 
համակարգ և տնտեսության վերակազմավորումը այստեղ որոշակի արդյունավետություն է 
ապահովել: Դեռևս ԽՍՀՄ տարիներին հիմնված ԳՀՓԿԱ-ներ պահանջող տնտեսական ուղղու-
թյուններից Բելառուսում ներկայումս զարգացած է էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների 
արտադրությունը, մեքենաշինությունը, դեղագործությունը, անկախության տարիներից թափ է 
առել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը: Խորհրդային տարիների մայրա-
մուտին արդեն` սկսած 1987թ., ծանր արդյունաբերության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ներդրումը բավականին մեծ տարածում ուներ: Համարվում էր, որ տեղեկատվայնացումը կարող 
է դառնալ «տնտեսության զարգացման արագացման» և խորհրդային արդյունաբերության 
մրցունակության բարձրացման միջոց: Այդպիսով, Բելառուսում սկսում է գործել տեղեկատ-
վական տեխնոլոգիաների ոլորտը, որը ներկայումս զարգացման բավականին կայուն տեմպեր և 
բարձր մակարդակ ունի: Համաձայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ինդեքսի 
մասին տարեկան զեկույցի Բելառուսը զբաղեցնում է 36-րդ հորիզոնականը` հետազոտված 167 
պետությունների շարքում (աղյուսակ 1): Ինչպես երևում է աղյուսակից` այս պետությունը 
համեմատաբար բարենպաստ դիրքեր է գրավում նաև դիտարկվող այլ ուղղություններում:  

Համաձայն կատարված հետազոտությունների1` 2015թ. դրությամբ Բելառուսում գործում են 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուրջ 930 ընկերություններ, որոնցից 24-ը` պետական են, 
137-ը գործում են տեխնոպարկերի շրջանակներում: 2014թ. ՏՏ ծառայությունների արտադրու-
թյան ծավալը կազմել է 678 մլն. դոլար, իսկ ոլորտի ընդհանուր ծավալը գնահատվում է 990 մլն. 
դոլար: Զարգացման 11 տարիների ընթացքում ՏՏ ծառայությունների արտահանումն աճել է 
շուրջ 50 անգամ: Ներմուծումը կազմում է ընդհանուր արտահանման 13%-ը:  

Շուրջ 17 պետությունների ներկայացուցիչներ ուղղակի ներդրումներ են կատարում Բելա-
ռուսի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում: Ներդրումներ իրականացնող առաջին 
երեք երկրներն են՝ ԱՄՆ-ը (19%), Ռուսաստանը (18%) և Նիդեռլանդները (11%):1 

Բացի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից` Բելառուսում ավանդական համարվող գիտե-
լիքահենք արտադրություններից շարունակում են գործել էլեկտրական սարքավորումների ար-
տադրությունը և մեքենաշինությունը (խոշոր մարդատար, բեռնատար, տրակտորներ, կոմբայն-
ներ և ինքնաթափեր): Երկրում թողարկվում են հեռուստացույցներ և այլ կենցաղային տեխնիկա, 
վերելակներ:  

Հարկ է նշել, սակայն, որ այս ուղղությամբ ներկայիս զարգացումները փաստում են տնտե-
սության կախվածությունը գլոբալ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններից, որոնք, մաս-
նավորապես, արտացոլվում են Բելառուսի երկու հարևան պետությունների` Ռուսաստանի և 
Ուկրաինայի առկա զարգացումներում: 2015թ. ընթացքում երկրի ողջ արդյունաբերությունում 
գրանցվել է 6,6%-ով անկում: Մեր թվարկած ուղղություններից` 6,3%-ով կրճատվել է էլեկտրա-
կան սարքավորումների արտադրությունը (2016թ. հունվար-փետրվար ամիսներին թողարկվել է 
22700 միավոր հեռուստացույց, արտադրությունը 2015թ. վերջի դրությամբ կրճատվել է շուրջ 
76%-ով), 25,2%-ով՝ մեքենաների և սարքավորումների, և 13,7%-ով՝ տրանսպորտային միջոցների 
արտադրությունները: Հատկանշական է, սակայն, դեղագործության ոլորտում 2015թ. գրանցված 
38,5% աճը:  

                                                            
1  « ынок И -услуг 2015», Инвестиционная компания «Ю И Е », инск 2015. 
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Ընդհանուր առմամբ, համեմատականներ անցկացնելով Բելառուսի և Հայաստանի գիտելի-
քահենք տնտեսական ուղղություններում տեղի ունեցող զարգացումների միջև, կարելի է փաստել, 
որ մի շարք ոլորտներում Բելառուսի տնտեսվարողները և, առաջին հերթին, պետությունը կա-
րողացել են զարգացնել ԽՍՀՄ-ի տարիներից որպես ժառանգություն մնացած ենթակառուց-
վածքները` դրանք համապատասխանեցնելով ներկայիս գլոբալ շուկայի պահանջներին: Երկու 
երկրներում առկա են որոշակի նմանություններ, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների և դեղագործության զարգացման բարձր տեմպերի ուղղությամբ: Երկու երկրների 
անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը համագործակցության և փորձի 
փոխանակման լայն հնարավորություններ է ստեղծում, որոնց կիրառման դեպքում կարելի է էլ 
ավելի շոշափելի ու բարձր արդյունքների հասնել այս, ինչպես նաև այլ գիտելիքահենք ոլորտնե-
րում:  

Էստոնիա: Ներկայացնելով Էստոնիայի գիտելիքահենք տնտեսության զարգացվածության 
մակարդակը, հարկ է նշել, որ բոլոր հետխորհրդային հանրապետությունների շարքում այս 
պետությունը տվյալ ուղղությամբ գրանցված ցուցանիշներով բացարձակ առաջատարն է և, 
հետևապես, այստեղ բավականին բարձր է բնակչության կենսամակարդակը: 2015թ.-ին բնական 
պաշարներով ոչ այնքան հարուստ այս պետության բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի 
մակարդակը կազմում է շուրջ 25600 դոլար1, որը շատ մոտ է Ռուսաստանի համանուն ցուցա-
նիշին և 3 անգամ գերազանցում է Հայաստանի համանուն տնտեսական ցուցանիշը:  

Շուրջ 50 տարի գտնվելով Խորհրդային Միության կազմում, Էստոնիայի արդյունաբերու-
թյունը հանդիսանում էր միակենտրոն պլանային տնտեսական համակարգի մի մասը: Տեղի 
գործարանների թողարկած արտադրանքը համամիութենական տնտեսվարման շղթայի համա-
պատասխան ոլորտի` մեկ կամ մի քանի բաղկացուցիչն էր կազմում, չկար վերջնական փակ 
շղթա և հավաքական արտադրանքի թողարկում: Օրինակ` Էստոնիայի գործարաններից մեկում 
էին թողարկվում ողջ ԽՍՀՄ տարածքում արտադրվող քաղաքացիական և ռազմական ինքնա-
թիռների սև արկղերը: Ընդհանուր առմամբ, գործում էին էլեկտրական սարքավորումներ թողար-
կող 13 արտադրական միավորներ, որտեղ մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը ներգրավված էր շուրջ 26000 
աշխատակից: Այս ձեռնարկությունները թողարկում էին բժշկական, օպտիկական և այլ ճշգրիտ 
սարքավորումներ, ռադիոհաղորդիչներ և հեռուստացույցներ: 1989-1990 թվականներից արդեն 
սկիզբ առան այս արտադրությունների սեփականաշնորհման գործընթացները: Տվյալ ժամանա-
կաշրջանում Էստոնիայում զարգացած էր նաև քիմիական և դեղագործական արդյունաբերու-
թյունը: Բնակչության գրագիտության մակարդակը կազմում էր 100%2:  

1990-ականների կեսերից Էստոնիայի կառավարությունը սկսեց մշակել և իրականացնել 
գիտելիքահենք տնտեսության կառուցման և միջազգային ինտեգրման ռազմավարական մի շարք 
ծրագրեր: Ըստ իրականացվող ծրագրերի` պետական ֆինանսական միջոցներ սկսեցին տրա-
մադրվել, մասնավորապես, գիտության, կրթության, առողջապահության, տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների և հեռահաղորդակցության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտներին: 
Մինչև 2002 թվականը կառավարությունն իրականացնում էր սեփականաշնորհման համա-
պատասխան ծրագիր, որի արդյունքում տնտեսության մեջ ներգրավվեցին արտասահմանյան մի 
շարք խոշոր ընկերություններ:  

Ներկայումս Էստոնիայում շարունակում են ինտենսիվորեն զարգանալ տնտեսվարման 
գիտելիքահենք ուղղությունները: Բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվում տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների, մեքենաշինության, էլեկտրական սարքավորումների արտադրության, բժշկական 
ծառայությունների մատուցման և դեղագործության ոլորտներում: Էստոնիայի տնտեսական 
համակարգի զարգացվածության մակարդակի մասին է վկայում այստեղ առկա նորարարական 
կլաստերների առկայությունը:  

Էստոնիայում, բացի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կլաստերից, գործում են նաև 
առողջապահության տեխնոլոգիական կլաստերը, մաքուր տեխնոլոգիաների, լոգիստիկայի, նա-

                                                            
1  Report for Selected Countries and Subjects, IMF, Washington DC, October 2015. 
2  Orjan Solvell, Michael E. Porter, “Estonia in Transition”, Harvard Business School, 9-702-436 REV: November 27, 2002. 
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վաշինության և այլ կլաստերներ: Առողջապահության ոլորտում գործում են բիոտեխնոլոգիա-
կան, դեղագործական և բժշկական սարքավորումների արտադրություններ, բավականին ուշագրավ 
է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներգրավվածությունն այս ոլորտում1: Էստոնիան առաջա-
տար է համարվում էլեկտրոնային առողջապահական լուծումների ոլորտում (առցանց բժշկական 
խորհրդատվություններ, առցանց հիվանդանոց, հեռահար դերմատոսկոպիա): Դեղատոմսերի 
94%-ը գրվում է առցանց2:  

Տվյալները փաստում են, որ Էստոնիայում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զար-
գացումը (20-րդ հորիզոնական` ՏՏ զարգացվածությամբ) լայնորեն տարածվել է սոցիալ-տնտե-
սական այլ ուղղությունների վրա: Էստոնիայում ծրագրային ապահովման ոլորտում, թերևս, 
ամենից հանրահայտ արտադրանքը` Skype համակարգչային ծրագիրն է իր համապատասխան 
հավելվածներով:  

Զուգահեռներ անցկացնելով Էստանիայի և ՀՀ տնտեսությունների զարգացման պատմության 
միջև կարելի է փաստել, որ տնտեսության գիտելիքահենք ենթակառուցվածքներում Էստանիայի 
առկա դիրքերը էապես գերազանցում են մեր պետության համանուն ցուցանիշները: Այնուամե-
նայնիվ, որոշ ցուցանիշներից տեսանելի է դառնում ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտի զարգացման մեծ ներուժը և ձեռքբերումները: Որպես ՀՀ-ում էստոնական մոդելի տեղայ-
նացման, փորձի կիրառման առաջին քայլ կարելի է դիտարկել մեր երկրում տեղեկատվական 
հասարակության ստեղծման և կայացման գործընթացը: Համացանցի ընձեռնած լայն հնարա-
վորությունների շրջանակներում հարկ է ստեղծել միասնական էլեկտրոնային հարթակ, որն ի 
զորու կլինի լուծել որոշակի սոցիալական խնդիրներ` վերացնելով կոռուպցիոն ռիսկերը և բարձ-
րացնելով սոցիալական ծառայությունների որակը, և հաղթահարել ձեռնարկատիրական մար-
տահրավերները, որոնք կանգնած են մեր տնտեսվարողների առջև: Մասնավորապես, հարթակի 
միջոցով հարկ է ստեղծել և խրախուսել կապերը ներդրողների և գյուտարարների, սկսնակ գոր-
ծարարների, նախաձեռնողների, արտադրողների, վաճառողների և սպառողների, արտահանող-
ների ու ներկողների և այլ ինստիտուտների միջև: Տեխնոլոգիաների տրանսֆերի արագությունը 
բարձրացնող այս նախաձեռնությունը կարող է մեծապես նպաստել երկրում գիտելիքահենք 
տնտեսության զարգացմանը:  

Տնտեսական գործընթացների էլեկտրոնացումը նոր զարկ կարող է հաղորդել տեղի ծրագ-
րային ապահովմամբ զբաղվող ընկերություններին` շնորհիվ պետական պատվերների ինտեն-
սիվացման և այս ոլորտում պետական միջոցների օգտագործման:  

Ընդհանուր առմամբ, վերլուծելով վերոնշյալ երկրներում գիտելիքահենք տնտեսության 
զարգացման տեմպերը, անցումային ժամանակաշրջանում ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխու-
թյուններն ու զարգացումները, նպաստող և խոչընդոտող գործոնները` որոշակիորեն տեսանելի 
է դառնում ՀՀ-ում գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման մրցունակության ապահովման 
հիմնական գործիքակազմը, որն իր մեջ պետք է ներառի հետևյալը. 
x կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումը (Վրաստանի օրինակով), 
x պետություն-մասնավոր հատված կապերի ամրապնդումը (Բելառուսի օրինակով), 
x տեղեկատվական հասարակության ստեղծումը (Էստոնիայի օրինակով), 
x նորարարական արտադրական/տարածքային կլաստերների ստեղծումը և զարգացումը 

(Էստոնիայի օրինակով): 
Այսպիսով, վերոնշյալ գործիքակազմի կիրառումը կնպաստի նաև գիտելիքահենք այլ ոլորտ-

ների զարգացմանը և նորարարական կլաստերների ստեղծմանը, որոնք իրենց հերթին տնտե-
սական զարգացման բարձր տեմպեր կարող են առաջացնել ՀՀ ողջ տարածքով մեկ:  

                                                            
1  http://www.clusnet.eu/Cluster-mapping-Accessible-version.63.0.html 
2  «Tallinn: Facts and Figures 2013», Tallinn, 2013, URL: http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/g2606s71202 [2.12.2013]. 



  206

 ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՎՐԱՍՏԱՆ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ, ԷՍՏՈՆԻԱ  

ՎԱՀԱԳՆ ԱՐԹՈՒՐԻ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան  տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Վերլուծելով ՀՀ գիտելիքահենք տնտեսության ներկայիս մարտահրավերները` անհրաժեշտություն է 
առաջանում համեմատություններ իրականացնել վերջիններիս զարգացման առկա մակարդակի և այլ պե-
տություններում ինովացիոն, գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման մակարդակների միջև: Հոդվածի 
շրջանակներում փորձ է կատարվել վերլուծելու Հայաստանի, Վրաստանի, Բելառուսի և Էստոնիայի ինո-
վացիոն զարգացվածության մակարդակները:  

Պետություններն ընտրվել են` հաշվի առնելով վերջիններիս աշխարհագրական դիրքը, արտաքին 
քաղաքական ուղղվածությունը, չափերը, ներգրավվածությունը տարածքային կոնֆլիկտներում, բնակչու-
թյան թվաքանակը, առկա տեխնոլոգիական նվաճումների մակարդակը և այլն: 

 

Բանալի բառեր. գիտելիքահենք տնտեսություն, նորարարություններ, ազգային ինովացիոն համակարգ, բարձր 
տեխնոլոգիաներ, ազգային մրցունակություն, տեխնոլոգիական զարգացում, տեղեկատվական 
հասարակություն, տեխնոլոգիաների տրանսֆեր: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ: АРМЕНИИ, ГРУЗИИ, БЕЛАРУСИ, ЭСТОНИИ 

Ваагн Артурович АМИРХАНЯН 
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ԼԻԼԻԹ ՄԵՍՐՈՊԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ասպիրանտ 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հանրապետության տնտեսության ազատականացումը, հողի և գյուղատնտեսական արտադ-
րության մյուս միջոցների, արտադրական և սպասարկող ենթակառուցվածքների, գյուղմթերքներ 
իրացնող և վերամշակող կազմակերպությունների մասնավորեցումը հուսալի նախադրյալներ 
են ստեղծել գյուղում առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործման համար: 

Հաշվի առնելով երկրի կենսագործունեության և տնտեսության կայունացման գործում գյու-
ղատնտեսության կարևորությունը, ՀՀ անկախության հռչակումից անմիջապես հետո ընտրվեց 
հողի և գյուղատնտեսական արտադրության մյուս միջոցների, սպասարկող ենթակառուցվածքների, 
գյուղմթերքներ իրացնող ու վերամշակող կազմակերպությունների մասնավորեցման քաղաքա-
կանություն: Արդյունքում, ներկայումս ագրոպարենային ոլորտում ձևավորվել է շուկայական 
հարաբերություններով կարգավորվող ազատ տնտեսական համակարգ, որը ներառում է շուրջ 
340 հազար գյուղացիական տնտեսություն, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրային կազմա-
կերպություններ, գյուղատնտեսության սպասարկման, գյուղմթերքների իրացման ու վերամշակ-
ման բազմաթիվ մասնավոր ընկերություններ: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում վարկային ներդրումների առանձնահատկությունները պայ-
մանավորված են մի շարք գործոններով, որոնք կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ, 

1. Գործոններ, որոնք կապված են գյուղատնտեսության արտադրությունում առկա տնտեսվա-
րող սուբյեկտների՝ գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, ֆերմերային տնտեսու-
թյունների, գյուղատնտեսական առևտրային կազմակերպությունների կազմակերպման և 
ֆինանսական գործունեության հետ: 

2. ՀՀ գյուղատնտեսությանը բնորոշ հատկանշական առանձնահատկություններով: 
3. Երկրի միկրոտնտեսական և մակրոտնտեսական իրավիճակով պայմանավորված գործոն-

ներով: 
Առաջին գործոնի մեջ ներառվում են՝ գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, ֆերմե-

րային տնտեսությունների, գյուղատնտեսական առևտրային կազմակերպությունների իրենց 
գործունեությանը ոչ համահունչ չափսերը, սովորաբար փոքր, կազմակերպությունների ենթա-
կառուցվածքը, վարկունակության ցածր մակարդակը և առկա գրավի ցածր իրացվելիությունը: 

Երկրորդ գործոնի մեջ ներառվում են՝ գյուղատնտեսության բարձր ռիսկային աստիճանը, 
ինչպես նաև գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, ֆերմերային տնտեսությունների, 
գյուղատնտեսական առևտրային կազմակերպությունների գործունեության ռիսկը: 

Երրորդ գործոնի մեջ ներառվում են՝ գյուղատնտեսության ոլորտում նորամուծական ֆինան-
սական հաստատությունների ստեղծումը, որոնցով պայմանավորված ներկայիս փուլում դրանց 
պակասն է, որը հանգեցնում է վարկավորման ցածր արդյունավետության, վարկերի անբա-
րենպաստ տոկոսադրույքը և ֆերմերներին ոչ բարենպաստ պայմաններով տրամադրումը: 
Կարևորվում են նաև սղաճի երևույթները, որոնք ազդում են գյուղատնտեսության վրա, գյուղա-
տնտեսական ռեսուրսների գների և շուկայում ապրանքային գների ոչ համապատասխան աճով: 

Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, ֆերմերային տնտեսությունների, գյուղա-
տնտեսական առևտրային կազմակերպությունների զարգացման արդյունքում կարելի է ունենալ 
արտադրության ծավալների զգալի աճ, ստվերային տնտեսության կրճատում, կազմակերպու-
թյունների մրցակցության բարձրացում, հայրենական ապրանքների որակի աճ, ներմուծման 
կրճատում, արտասահմանյան ծավալների աճ, ներքին նյութատեխնիկական ռեսուրսների առա-
վելագույն օգտագործում, մարզերի տնտեսական զարգացում և ապրանքատեսակների դիվերսի-
ֆիկացիա: 
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ՀՀ կառավարությունը, միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ համագործակցությամբ 
ու աջակցությամբ տնտեսության իրական հատվածի՝ մասնավորապես գյուղատնտեսական 
կազմակերպությունների վարկավորման նպատակով վերջին տարիներին մեծածավալ ռեսուրս-
ներ է ներդրել: Ֆինանսական համակարգի ակտիվներ/ ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշները նա-
խորդ 5 (2010-2014թթ.) տարիներին ապահովել են ավելի քան կրկնապատիկ աճ՝ 2015 թվականի 
վերջի դրությամբ կազմելով համապատասխանաբար 60% և 40%: Միաժամանակ ՀՀ կառավա-
րության և ՀՀ կենտրոնական բանկի համագործակցության արդյունքում՝ վերջին 5 տարիների 
ընթացում միջազգային ֆինանսական կառույցներից ներգրավվել և հայկական բանկերի միջոցով 
տրամադրվել է մոտ 400 մլրդ. դրամի ֆինանսական միջոցներ: Դա կազմել է նույն ժամանակա-
հատվածում բանկերի կողմից տնտեսության վարկավորման մոտ 70%-ը: Վարկային շուկայի 
մասնակիցների գերակշիռ մասը զարգացել է իր առաջարկի մեջ «գյուղատնտեսական կազմա-
կերպությունների վարկ» բաղադրիչը, իսկ իրականացվող արդյունաբերական քաղաքականու-
թյան շրջանակներում ՀՀ կառավարության կողմից կիրառվող գործիքակազմը նպաստել և շա-
րունակում է նպաստել տնտեսվարողների մոտ ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոց-
ների ձևավորմանը1: 

Վերջին ութ տարիների ընթացքում առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպություն-
ների կողմից գյուղատնտեսությանը տրամադրված վարկերը տարեկան աճել են միջինը 29%-ով, 
և դա այն դեպքում, երբ տնտեսությանը տրամադրված վարկերի միջին տարեկան աճը կազմել է 
մոտ 22%: Արդյունքում գյուղատնտեսության ճյուղի ֆինանսական միջնորդության մակարդակն 
ավելացել է մոտ հինգ անգամ: 

Աշխատանքներ են իրականացվել նաև վարկային ռեսուրսների ձեռքբերման ժամկետայնու-
թյան ու մատչելիության բարձրացման ուղղությամբ, և որոնց համահունչ են ՀՀ կառավարության 
և կենտրոնական բանկի համատեղ ծրագրի իրականացման շնորհիվ ֆինանսավորվել է շուրջ 74 
մլրդ դրամի 83 հազար վարկ, որոնք տրվել են բացառապես դրամով և հասանելի են գյուղացինե-
րին 8%-ով, իսկ 6%-ը սուբսիդավորվել է պետության կողմից: 2015 թվականի վերջի դրությամբ 
առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված գյուղա-
տնտեսական վարկերի ծավալը կազմել է 203 մլրդ դրամ, թվով մոտ 170 հազար վարկ, որոնց 
միջին տոկոսադրույքը կազմել է 15.5%2:  

Սակայն վերոնշյալներին համահունչ արդեն գոյություն ունեցող հնարավորությունների 
ավելացման հետ մեկտեղ ներկայումս կարևորվել են նոր հիմնախնդիրներ, որոնցից կարելի է 
առանձնացնել հետևյալները. 

Առաջինը վերաբերում է չաշխատող վարկերի տեսակարար կշռի աճին: Հաշվի առնելով, որ 
բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքությունը 2015թ. տատանվել է 15%-ի սահմաննե-
րում, ակնհայտ է, որ խնդիրը կարգավորվող է և ունի ժամանակավոր բնույթ: Ուստի վարկերի 
որակի ժամանակավոր վատացումը չի կարող էական ազդեցություն ունենալ ֆինանսական կա-
յունության վրա, քանի դեռ բանկերը ապահովում են կապիտալի բավարար համարժեքություն՝ 
կլանելու վարկային պորտֆելի գծով հնարավոր կորուստները: Հատկապես գյուղատնտեսության 
ոլորտում այլ ճյուղերի համեմատությամբ գոյություն ունի ժամկետանց վարկերի տոկոսային 
զգալի տատանումներ, իսկ ասվածն ավելի հստակ պատկերացնելու համար աղյուսակում ներ-
կայացրել ենք «ԱԿԲԱ-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի վարկային պորտֆելն ըստ ժամկետայ-
նության: 

                                                            
1  Կայք- www.cba.am , Հայաստանի Հանարապետության ֆինանսական համակարգը և վերահսկողությունը 2015: 
2  Վարկավորման արդի զարգացումները և խնդիրները, կայք - 

http://www.armworld.am/detail.php?paperid=5264&pageid=160455&lang  
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Աղյուսակ 
«ԱԿԲԱ-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ վարկային պորտֆելն  
ըստ ժամկետայնության 31.12.2015 դրությամբ1, հազ. դրամ 

Գյուղատնտեսական վարկեր Զուտ վարկեր  
Ոչ ժամկետանց 63172055 
Մինչև 30 օր ժամկետանց 118124 
31-90 օր ժամկետանց 1247665 
91-180 օր ժամկետանց 210752 
181-270 օր ժամկետանց 78988 
Ընդամենը գյուղատնտեսական վարկեր 64756584 
Սպառողական վարկեր  
Ոչ ժամկետանց 28,831,053 
Մինչև 30 օր ժամկետանց 164,698 
31-90 օր ժամկետանց 85,214 
91-180 օր ժամկետանց 24,108 
181-270 օր ժամկետանց 4,787 
Ընդամենը սպառողական վարկեր 29,109,860 
Վարկային քարտեր  
Ոչ ժամկետանց 12,841,666 
Մինչև 30 օր ժամկետանց 127,943 
31-90 օր ժամկետանց 34,239 
91-180 օր ժամկետանց 20,324 
181-270 օր ժամկետանց 1,875 
Ընդամենը վարկային քարտեր 13,026,047 
Հիփոթեքային վարկեր  
Ոչ ժամկետանց 6,729,729 
Մինչև 30 օր ժամկետանց 49,335 
31-90 օր ժամկետանց 51,376 
91-180 օր ժամկետանց 12,181 
181-270 օր ժամկետանց 7,909 
Ընդամենը հիփոթեքային վարկեր 6,850,530 
Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր  
Ոչ ժամկետանց 5,358,600 
Մինչև 30 օր ժամկետանց 10,315 
31-90 օր ժամկետանց 7,240 
91-180 օր ժամկետանց 11,523 
181-270 օր ժամկետանց 869 
Ընդամենը ոսկու գրավադրմամբ վարկեր 5,388,547 

 
Աղյուսակի տվյալներից հստակ երևում է, որ թեև գյուղատնտեսության ոլորտն ի համեմատ 

վարկավորվող այլ ոլորտների ունի վարկավորման ավելի բարձր մակարդակ, բայց և այնպես 
այստեղ նկատվում է ժամկետանց վարկերի բարձր մակարդակ: Այս երևույթը, թերևս, կարելի է 
բացատրել գյուղատնտեսությանը բնորոշ առանձնահատկությունների, մասնավորապես կապ-
ված ապրանքային շուկայում սպառման և վարկերի ամսական մարումների անհամապատաս-
խանության, անբարենպաստ եղանակային պայմանների կամ անակնկալների հետ, որի ար-
դյունքում գյուղացին շատ հաճախ կանգնում է անելանելի իրավիճակների առաջ և որն էլ իր 
հերթին հանդիսանում է լուրջ խոչընդոտ թե՛ առևտրային բանկերի, և թե՛ գյուղատնտեսական 
կազմակերպությունների համար: 

Երկրորդը վարկերի դոլարայնացման ներկա մակարդակի հետ կապված հիմնախնդիրն է: 
Երևույթը գտնվում է հիմնականում ուղիղ համեմատական կապի մեջ արժույթի շուկայի կա-

յունության հետ: Այս առումով պետք է նշել, որ արժույթի շուկայի կայուն զարգացման ապահո-
վումը, որին միտված են կենտրոնական բանկի գործողությունները, էապես կարող է իր ազդե-
ցությունն ունենալ վարկերի դոլարայնացման մակարդակի նվազման վրա` ավելացնելով վստա-
հությունը ՀՀ դրամի հանդեպ՝ միաժամանակ նպաստելով տնտեսության զարգացմանը: 

                                                            
1  «ԱԿԲԱ-կրեդիտ ագրիկոլ բանկի» տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը, 2015թ.: 
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Ուսումնասիրելով ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում վարկավորման առանձնահատկու-
թյուններն ու խնդիրները գյուղատնտեսական կազմակերպությունների կողմից վարկային ներդրում-
ներն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու ուղղությամբ և բարելավման նպատակով ներկայաց-
նում ենք հետևյալ առաջարկությունները՝ կապված գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, 
ֆերմերային տնտեսությունների, գյուղատնտեսական առևտրային կազմակերպությունների զար-
գացման խթանման համար  

1. Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ գյուղատնտեսական կազմակերպությունների հատ-
վածի զարգացման համար կարևորության նախապայմաններ են՝ բարենպաստ մակրո-
տնտեսական միջավայրի առկայությունը, վերահսկվող սղաճը, առողջ մրցակցային դաշտի 
առկայությունը, որոնք բոլորն էլ այս կամ այն չափով պետական համակարգված տնտե-
սական արդյունք են: Ուստի, պետության առաջնահերթ խնդիրն է ապահովել բարենպաստ 
իրավաօրենսդրական դաշտը, որը կհանգեցնի ձեռնարկատիրության բնականոն զարգաց-
մանը: Հայաստանի Հանրապետությունում, ցավոք, դեռևս բացակայում է գյուղատնտեսական 
կազմակերպություններին ուղղակիորեն առնչվող օրենսդրությունը: Չնայած այն հանգա-
մանքին, որ գյուղատնտեսական կազմակերպությունների հիմնական մասը ՀՀ համայնքային 
բյուջեներում հարկային վճարումները էական ծավալ չունեն՝ մասնավորապես կապված 
շահութահարկի, եկամտային հարկի, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճար-
ների և ԱԱՀ-ի գծով արտոնությունների հետ, ինչը դրական ներգործություն է ունենում վեր-
ջիններիս ֆինանսական վիճակի վրա, բայց և այնպես, գյուղատնտեսական կազմակերպու-
թյունների ոլորտներում գերակա ուղղությունների զարգացման համար անհրաժեշտ է կի-
րառել հարկային խթաններ նոր կազմակերպությունների ստեղծման, նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրման, առևտրային բանկերի միջոցները կազմակերպությունների ձևավորմանն ուղղելու 
նպատակով: 

2. Հայաստանում ձեռնարկատերերն իրենց գործունեության և նոր կազմակերպությունների 
ստեղծման ժամանակ բախվում են մի շարք հիմնախնդիրների հետ, որոնցում առաջնային 
տեղ է զբաղեցնում ֆինանսավորումը: Քանի որ փորձագիտական հետազոտությունները 
վկայում են այն մասին, որ գյուղատնտեսական կազմակերպություններին՝ վարկային ու ֆի-
նանսական աջակցությունը խիստ սահմանափակ է և անբավարար: Հատկապես ակնհայտ է 
փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման հարցերում պետական օժանդակու-
թյան բացակայությունը: Միաժամանակ առկա է գործող ֆինանսավորման աղբյուրների և 
գյուղատնտեսական կազմակերպությունների սուբյեկտների անհամատեղելիությունը: Ռիս-
կերի կառավարման նկատառումներից ելնելով կառավարությունը կարող է աջակցի՝ գյու-
ղատնտեսությանն ազատելով վերջինիս հարկերից և տրամադրելով վարկային երաշխիքներ: 

3. Կազմակերպությունների ֆինանսավորման հիմնախնդրի հաղթահարման արդյունավետ և 
լայն տարածում գտած միջոցներից է վարկային երաշխիքների տրամադրման մեխանիզմը, 
որը հաջողությամբ կիրառվում է ինչպես զարգացած, այնպես էլ անցումային տնտեսությամբ 
երկրներում: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ վարկային երաշխիքների մեխանիզմը 
բարելավում, կատարելագործում և դարձնում է ավելի հասանելի ֆինանսական հաստա-
տություններից ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը: Այս մեխանիզմը, նվազեց-
նելով վարկային ռիսկը, տրամադրում է երաշխիքներ ֆերմերների այն խմբին, որոնք չունեն 
բավարար վարկունակություն1,2: 

4. Վարկերի գրավային ապահովման գործում էական ներդրում կլինի հողի շուկայի ձևավո-
րումը, որին կնպաստի նոր մեթոդականության հիման վրա հողային կադաստրի մշակումն 
ու ընդունումը: Այն էապես կմեղմի հատկապես առկա գրավադրման հիմնախնդիրները: 
Այսպիսով, հիմք ընդունելով վերոնշյալները, գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, 

ֆերմերային տնտեսությունների, գյուղատնտեսական առևտրային կազմակերպությունների զար-
գացման արդյունքում կարելի է ունենալ արտադրության ծավալների զգալի աճ, ստվերային 
տնտեսության կրճատում, կազմակերպությունների մրցակցության բարձրացում, հայրենական 
ապրանքների որակի աճ, ներմուծման կրճատում, արտասահմանյան ծավալների աճ, ներքին 
նյութատեխնիկական ռեսուրսների առավելագույն օգտագործում, մարզերի տնտեսական 
զարգացումը, ապրանքատեսակների դիվերսիֆիկացիան: 

                                                            
1  Miller, Senior Officer, Agricultural Management, Marketing and Finance Service, Rural Infrastructure and Agro-Industries 

Division, FAO, Rome, Italy, pg 16 (1-5). 
2  Investment in Agriculture, Policy brief # 3, Challenges of agricultural financing, Mariana Ruete, September 2015, pg 12 (3). 
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ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 

ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԼԻԼԻԹ ՄԵՍՐՈՊԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հաշվի առնելով երկրի կենսագործունեության և տնտեսության կայունացման գործում գյուղատնտե-
սության կարևորությունը, անկախության հռչակումից անմիջապես հետո, հանրապետության տնտեսության 
ազատականացման շրջանակներում ընտրվեց հողի և ամբողջ գյուղատնտեսական արտադրության հետ 
կապված համալիր մոտեցում` սպասարկող ենթակառուցվածքների, գյուղմթերքներ իրացնող ու վերամշա-
կող կազմակերպությունների մասնավորեցման քաղաքականություն, ինչը ստեղծեց հուսալի նախադրյալներ 
գյուղում առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործման համար: Բայց և այնպես, շուկայական տնտեսու-
թյան պայմաններում վարկային ներդրումներ իրականացնելու նկատառումներից ելնելով պետք է հաշվի 
առնել ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում վարկավորման առանձնահատկություններն ու խնդիրները: 

 

Բանալի բառեր. գյուղատնտեսության վարկավորում, վարկային ներդրումներ, վարկային երաշխիքներ, վարկերի 
գրավային ապահովում, գյուղատնտեսական կազմակերպություններ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ЛИЛИТ МЕСРОПОВНА АРАКЕЛЯН  

аспирант Национального аграрного университета Армении 

Аннотация 

Учитывая важность сельского хозяйства в жизнеобеспечении и стабилизации экономики страны, сразу же 
после провозглашения независимости в рамках либерализации экономики республики была избрана политика 
приватизации земли и всего комплекса сельскохозяйственного производства: инфраструктуры производства и 
обслуживания, организаций, реализующих и перерабатывающих сельхозпродукцию, что создало надежные 
предпосылки для эффективного использования имеющегося в селе потенциала. В то же время, в условиях 
рыночной экономики, исходя из соображений осуществления эффективных кредитных инвестиций, следует 
учитывать особенности и проблемы кредитования в сфере сельского хозяйства РА. 

 
Ключевые слова: кредитование сельского хозяйства, кредитные инвестиции, кредитные гарантии, залоговое обеспечение 

кредитов, сельскохозяйственные организации. 

THE PECULIARITIES AND PROBLEMS OF LENDING IN THE AGRICULTURE  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

LILIT MESROP ARAKELYAN 
Ph.D. Student, Armenian National Agrarian University 

Abstract 

Having regard the importance of agriculture in the country’s life and economic stability, immediately after the 
declaration of independence, within the framework of the liberalization of the economy the privatization policy of the 
whole complex of agricultural production and land, serving infrastructures, sales and processing organizations was 
introduced, which created solid prerequisite for the efficient usage of available potential of the villages. However, in 
case of market economy, bearing in mind credit-financed investments, peculiarities and problems of lending in the 
agricultural sector of the Republic of Armenia should be taken into consideration. 
 
Keywords: Agricultural loans, investment loans, loan guarantees, loan collateral, agricultural organizations. 
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ՇՈՒՇԱՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կառավարում մասնագիտությամբ 
մագիստրատուրայի ուսանող 

ՄԵՐՉԱՆԴԱՅԶԻՆԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

«Գովազդը մարդկանց ուղղորդում է դեպի ապրանքը, 
իսկ մերչանդայզինգը՝ ապրանքը դեպի մարդը»:  

Մորրիս Հայթ 
 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալիզացիայի բարձր մակարդակը հավասարեցնում է 
կազմակերպությունների տնտեսական առավելությունները մրցակիցների նկատմամբ, ինչը 
վերջիններիս դրդում է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել գնորդների ներգրավման համար: 

Ապրանքադրամական հարաբերությունների զարգացման ողջ ընթացքում վաճառողը ցան-
կացել է առանձնացնել իր ապրանքը, դարձնել այն ավելի գրավիչ: Այսօր խնդիրը կայանում է 
նրանում, որ ապրանքը պետք է պահանջված լինի, ունենա այն առավելությունները, որոնք 
անհրաժեշտ են սպառողին։ Սակայն, դա բավական չէ, որպեսզի այն լավ վաճառվի, քանի որ այն 
պետք է առանձնանա ապրանքների բազմազանությունից: Եթե մերչանդայզերը կարողանա 
ապրանքին հաղորդել այդ հատկությունները, ապա դա կխթանի վերջինիս վաճառքը: Ներկա-
յումս գնորդի ընտրության միայն 20%-ն է պայմանավորված ապրանքի հիմնական հատկու-
թյուններով, մնացած 80%-ը բաժին է ընկնում դիզայնին, գնին, ապրանքանիշին և այլն1: 

Արտասահմանյան պրակտիկայում վաճառքի խթանման ավանդական մեթոդների (ապ-
րանքների գինը, կիրառվող զեղչերը, գովազդը և այլն) հետ մեկտեղ կիրառվում են նաև ժամա-
նակակից մեթոդներ, որոնք նպատակաուղղված կերպով ներազդում են գնորդների հոգեբանու-
թյան վրա: Այդպիսի մեթոդների շարքին է դասվում մերչանդայզինգը, որը թարգմանաբար նշա-
նակում է առևտրի արվեստ2: Այն միջոցառումների համախումբ է, որն ուղղված է ապրանքի նա-
խապատրաստմանը վաճառքի մանրածախ ցանցում, ներառյալ` առևտրական սարքավորումների 
տեղաբաշխումը, ապրանքների դասավորվածությունը առևտրային սրահում, սպառողներին 
ապրանքի մասին ամբողջական տեղեկատվության ներկայացումը և այլն: 

Մերչանդայզինգը ծնունդ է առել անհիշելի ժամանակներում, երբ դեռևս զարգացած չէին 
փողային հարաբերությունները: Սակայն, որպես ինքնուրույն գիտություն, այն ձևավորվել է 20-րդ 
դարի 30-ական թվականներին և ավելի արագ զարգացել դարավերջին՝ գլոբալ մի շարք փոփո-
խությունների արդյունքում: Նշենք, որ հենց այդ ժամանակահատվածում առևտուրը կտրուկ 
սկսեց աճել և, հատկապես, ցանցային առևտուրը:  

Նշենք, որ 1950-ական թվականներին առևտրային հարաբերություններում ներդրվեց ինքնա-
սպասարկման մեթոդը և գրեթե նույն ժամանակահատվածում մարքեթինգի, սոցիոլոգիայի և 
հոգեբանության հետ մեկտեղ ձևավորվեց նոր գիտություն՝ սպառողների վարքագծի մասին: Այս 
ամենը ևս խթան հանդիսացավ մերչանդայզինգի զարգացման համար: 

Զարգացած երկրներում վաղուց արդեն ուշադրություն է դարձվում մերչանդայզինգի կի-
րառմանը, քանի որ շուկայական մրցակցությունը գնալով սրվում է և, հետևաբար, մրցակիցների 
նկատմամբ առավելությունների ձեռքբերումն էլ ավելի է կարևորվում:  

Մերչանդայզինգի միջոցով առևտրային կազմակերպությունն իր առջև դնում և իրագործում 
է հետևյալ հիմնական նպատակները՝ 
x իրացման խթանումը, 
x առևտրական կազմակերպության և առանձին ապրանքանիշների մրցակցային առավելու-

թյունների ստեղծումը, 
x առևտրային կազմակերպության նկատմամբ գնորդների նվիրվածության ձևավորումը, հա-

վատարիմ գնորդների թվաքանակի ավելացումը և նորերի ներգրավումը, 
x առևտրատեխնոլոգիական գործընթացների կատարելագործումը, 
x գովազդի և հաղորդակցության քաղաքականության կատարելագործումը, 
x գնորդների վարքագծի կառավարումը։ 

                                                            
1  Rosemary Varley, ''Retail Product Management: Buying and Merchandising'', Routledge, 2014, p. 24.  
2  ысоева .В., Бузукова Е.А., ерчендайзинг. урс управления ассортиментом в рознице. итер, 2009, с. 8. 



  213

Հարկ է նշել, որ մերչանդայզինգի ներդրման ու զարգացման հետ կապված խնդիրները մեր 
երկրում առայժմ բավականին շատ են: Դրանցից առավել հատկանշականներն են. 
x Մերչանդայզինգը գիտության նոր զարգացող ոլորտ է, որն ուղղված է առևտրի իրակա-

նացման վայրերում գնորդների համար առավելագույն հարմարավետության ստեղծմանը: 
Մերչանդայզինգի ստանդարտները ՀՀ-ում դեռևս ներդրման փուլում են, և շատ առևտրային 
կազմակերպություններ չեն գիտակցում դրա տեղն ու դերը ժամանակակից առևտրում: 

x Նշված ոլորտում զգացվում է համապատասխան մասնագետների պակաս, մերչանդայզինգն 
իրականացվում է հիմնականում խանութի վաճառողների կողմից՝ այն էլ ենթագիտակցա-
կան մակարդակով: Վաճառողի հիմնական խնդիրը այն է, որ բաց տեղեր չմնան դարակա-
շարերում: 

x ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ մերչանդայզինգի 
կիրառման առումով: Մասնավորապես, խախտվում են շրջակա միջավայրի պահպանման, 
խանութների արտաքին տեսքի, ապրանքների ցուցադրման, գնապիտակների ձևավորման 
պահանջները և այլն: 

x Առևտրի սրահի մակերեսի օպտիմալ բաշխման պլանավորումը մերչանդայզերի կարևոր 
խնդիրներից մեկն է հանդիսանում: Դրա նպատակն է առևտրային սարքավորումների և բա-
ժինների ճիշտ տեղաբաշխման միջոցով կառավարել գնորդների հոսքն առևտրի սրահում: 
Մերչանդայզերի գլխավոր նպատակն է` հաճախորդին «ստիպել» անցնել խանութի ամբողջ 
սրահով, որը, բնականաբար, կմեծացնի իմպուլսիվ գնումների իրականացման հավանակա-
նությունը: Մինչդեռ, հարկ է նշել, որ ՀՀ մանրածախ առևտրային ցանցը բնութագրվում է 
մեծաթիվ փոքր կազմակերպություններով1: Իսկ մերչանդայզինգային տեխնոլոգիաները 
նախատեսված են ինքնասպասարկման մեթոդով աշխատող, առևտրային բավականին մեծ 
սրահներ ունեցող սուպերմարքեթների համար: 

x Մերչանդայզինգային ստանդարտները կիրառվում են միայն Երևան քաղաքի առևտրային 
որոշ կազմակերպություններում, քանզի հանրապետության մյուս շրջաններում դեռևս չի 
կիրառվում մերչանդայզինգը՝ որպես առանձին գործընթաց, այլ օգտագործվում են դրա 
առանձին բաղադրիչներն, այն էլ առանց խորը ուսումնասիրության (բացառություն են կազ-
մում որոշ ընկերությունների մասնաճյուղերը): 
Վերը նշված խնդիրների լուծման ուղղությամբ, կարծում ենք, դրական քայլ կհանդիսանա 

շուկայագիտության և բիզնես կառավարման մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերում 
«Մերչանդայզինգ» առանձին մասնագիտական դասընթացի ներառումը, քանի որ այն շատ 
ընդգրկուն ոլորտ է, և մերչանդայզինգի բարձրակարգ մասնագետները պետք է քաջածանոթ 
լինեն բոլոր նրբություններին։  

Միաժամանակ, դրական արդյունքներ կարող է ապահովել յուրաքանչյուր կազմակերպու-
թյան կողմից` մերչանդայզինգ իրականացնելուց առաջ սպառողների, վերջիններիս հոգեբանու-
թյան հանգամանալից ուսումնասիրությունը և ըստ այդմ էլ համապատասխան մերչանդայզինգի 
կիրառումը, քանի որ հաճախ մերչանդայզինգի սխալ կիրառումը ոչ միայն չի տալիս ցանկալի 
արդյունք, այլև իրավիճակն էլ ավելի է վատթարացնում, իսկ դա մարդկանց մեջ ձևավորում է 
սխալ կարծիք և առաջացնում հիասթափություն: 

Բավականաչափ կարևորվում է նաև դիզայների և մերչանդայզերի գործառույթների տա-
րանջատումը: Մերչանդայզերը կարող է նաև չունենալ դիզայներական հմտություններ, քանի որ 
նրա գործառույթները ավելի շատ հոգեբանական և տնտեսագիտական բնույթի են: Իսկ դիզայ-
ները պետք է ուղղակի կարողանա գեղեցիկ ներկայացնել մերչանդայզերի մասնագիտական 
մտքերը: 

Անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել խանութների անվանումներին և լոգոյին: Եթե 
առևտրային կազմակերպությունը չի ներկայացնում համաշխարհային ճանաչում ունեցող ապ-
րանքանիշ, ապա ցանկալի է, որ խանութը կրի հայկական անվանում և նպաստի հայկական 
ապրանքանիշերի առաջմղմանը, ինչպես նաև խանութի անվանումը լինի մեծատառերով, ինչի 
շնորհիվ խանութը ավելի տեսանելի կդառնա: 

Միաժամանակ, արդյունավետ է նաև գրագետ արոմամերչանդայզինգի կիրառումը: Անհրա-
ժեշտ է չեզոքացնել տհաճ հոտերը և տարածել ավելի հաճելի բույրեր՝ հաշվի առնելով գնորդների 
վրա ունեցած դրանց ազդեցությունը: Արոմամերչանդայզինգի յուրահատուկ օրինակ կարող է 
լինել նաև բուրավետ այցեքարտերի կամ կատալոգների կիրառումը: 

                                                            
1  http://www.armstat.am/file/doc/99493668.pdf 
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Բացի այդ, զգալի դերակատարում ունի տեղեկատվական ռեսուրսների ավելացումն ու մշ-
տական թարմացումը: Տեղեկատվական ռեսուսները, ցուցանակները, գովազդային նյութերը 
պետք է հաճախորդներին տան լիարժեք տեղեկատվություն ապրանքների գտնվելու վայրի, գնի, 
բաղադրության, ծագման վայրի և այլնի մասին, ինչպես նաև պետք է դրանք մշտապես թարմաց-
նել, որպեսզի գնորդների հետաքրքրությունը պահպանվի: 

Կարևոր է նաև, որ ապրանքները լինեն գնապիտակներով և դրվեն ապրանքների ձախ մա-
սում, որոշ դեպքերում գնապիտակների փոխարեն կիրառվեն գրատախտակներ՝ մասնավորապես, 
մրգերի բաժնում, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն դարձվի գնապիտակների վրա տեղադրված 
թվերին: Գնապիտակների բացակայությունը հաճախ ավելի վատ կարող է անդրադառնալ վա-
ճառքի վրա, քան, օրինակ, ապրանքի բարձր գինը: Գնապիտակները պետք է լինեն տեղեկացնող: 
Կենցաղային տեխնիկա, համակարգիչ և այլ նմանատիպ ապրանքներ գնելիս մարդիկ շատ 
ուշադիր են կարդում գնապիտակների վրա արտացոլված տեղեկությունը: Առևտրային սրահում 
հայելիների կիրառման շնորհիվ ապրանքը ավելի վիզուալ կներկայացվի գնորդներին: 

Անհրաժեշտ է նաև ապրանքները դասավորել մեծ խմբաքանակներով այնպես, որ հաճա-
խորդին հարմար լինի վերցնել, զննել և գնել՝ խուսափելով ապրանքների դասավորությունը 
խախտելուց կամ դրանց քանդվելուց: 

Ապրանքները հաճախորդին ավելի պատկերավոր ներկայացնելու համար ցանկալի է ապ-
րանքներից որոշների ցուցադրումը վերջիններիս ֆունկցիոնալ նշանակությամբ, օրինակ՝ սառ-
նարանում կարելի է տեղադրել սառեցրած գարեջրի շիշ՝ ցույց տալու համար սառնարանի սառեց-
ման հզորությունը: 

Արդյունավետ է նաև իմպուլսիվ պահանջարկով ապրանքների ցուցադրումը խանութի 
մուտքային գոտում: Շատ դեպքերում այդպիսի ապրանքները տեղադրվում են դրամարկղի մոտ, 
սակայն, դրանք պետք է տեղադրված լինեն նաև մուտքային գոտում, երբ հաճախորդի դրամա-
պանակը դեռ լիքն է, և նա պատրաստ է ենթարկվելու համապատասխան իմպուլսների ազդե-
ցությանը: 

Խանութներում պարենային բաժնին կից կարելի է ստեղծել տվյալ բաժնի ապրանքների 
համտեսման հնարավորություն, ինչը, կարծում ենք, ավելի արդյունավետ կգործի հացամթերքի 
բաժնում, հատկապես, եթե տեղում առկա է նաև այդ ապրանքների արտադրությունը։ Համտես-
ման բաժին կարող է նախատեսվել նաև հրուշակեղենի, կաթնամթերքի և պարենային ապրանք-
ների այլ բաժիններում: 

Կարևոր է նաև պարբերաբար ուսումնասիրությունների անցկացումը` «սառը» գոտիների 
բացահայտման և դրանք «տաք» գոտիների վերածելու նպատակով: Սա պետք է իրականացնեն 
առևտրային կազմակերպության այն աշխատակիցները, ովքեր ամեն օր շփվում են հաճախորդ-
ների հետ և կարող են համապատասխան տեղեկատվություն տալ այդպիսի գոտիների վերա-
բերյալ: 

Առևտրային կազմակերպությունները նաև մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն ավտոկա-
յանատեղի առկայությանը, քանի որ վերջինիս բացակայությունը կարող է բացասաբար անդրա-
դառնալ ապրանքաշրջանառության ծավալի վրա: 

Առևտրային կազմակերպությունների դարակները նպատակահարմար է, որ լինեն ավտո-
մատ լրացման համակարգով, այսինքն, ապրանքը վերցնելուց հետո այն ավտոմատ լրացվի: 

Դրական արդյունքներ կարող է ապահովել նաև առևտրային սրահում իրականացվող մեր-
չանդայզինգի զուգակցումը էլեկտրոնային մերչանդայզինգի հետ: Այսպես, եթե առևտրային 
կազմակերպությունն ունի ինտերնետային կայք կամ սոցիալական կայքերում համապատասխան 
էջեր, կարող է այնտեղ տեղադրել խանութի դասավորության, առկա ապրանքատեսակների հա-
մապատասխան լուսանկարներ: Տեսնելով դրանք, մարդկանց մոտ հետաքրքրություն կառաջա-
նա, և հավանական է, որ նրանք կայցելեն խանութ, որպեսզի տեսնեն այդ ապրանքը: Հնարավոր 
են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ մարդիկ ուղղակի թերթեն այդ նկարներն առանց ուշադրության 
կենտրոնացման և, երբ որոշ ժամանակ անց այցելեն խանութ ու տեսնեն համացանցում ցու-
ցադրված ապրանքները, արդեն իսկ ենթագիտակցորեն ծանոթ կլինեն դրանց, ինչը կհեշտացնի 
գնում կատարելը: 

Այսպիսով, վերլուծելով ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների ներկա վիճակը, կարող ենք 
նշել, որ ՀՀ-ում մերչանդայզինգի ներդրման և զարգացման հետ կապված խնդիրները առայժմ 
բավականին շատ են: Ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրները կստանան որոշակի լուծումներ, 
իսկ խոչընդոտները կհարթվեն, որի շնորհիվ հայ սպառողը քաղաքակիրթ առևտրի միջոցով ոչ 
միայն կբավարարի իր պահանջմունքները, այլև մեծ բավականություն կստանա գնման պրոցեսից: 
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ՄԵՐՉԱՆԴԱՅԶԻՆԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՇՈՒՇԱՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կառավարում մասնագիտությամբ 
մագիստրատուրայի ուսանող 

Համառոտագիր 

Հոդվածում ներկայացված է մերչանդայզինգի էությունը, դերն ու նշանակությունը ժամանակակից 
առևտրում: Ներկայումս մերչանդայզինգի ստանդարտների կիրառումը մեր հանրապետությունում 
բավականին բարդ է, և փորձ է արվել բացահայտել այն խնդիրները, դժվարություններն ու խոչընդոտները, 
որոնք առկա են ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում: Վերջիններիս հիման վրա առաջարկվել են 
մերչանդայզինգի կիրառման և զարգացման ուղիներ, ինչի շնորհիվ հայ սպառողը քաղաքակիրթ առևտրի 
միջոցով ոչ միայն կբավարարի իր պահանջմունքները, այլև մեծ բավականություն և հաճույք կստանա 
գնման պրոցեսից: 

 

Բանալի բառեր. մերչանդայզինգ, իմպուլսիվ գնում, առևտրի խթանում, մանրածախ առևտուր, տեղեկատվական 
ռեսուրս, ենթագիտակցական մակարդակ, սպառողի հոգեբանություն, սպառողների վարքագիծ, 
արոմամերչանդայզինգ, մրցակցային առավելություն: 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РА 

ШУШАН САСУНИКОВНА АСАТРЯН  

студентка магистратуры Научно-образовательного 
 международного центра НАН РА по специальности «Управление» 

Aннотация 

В статье представлена сущность мерчендайзинга, его роль и значение в современной торговле. В 
настоящее время применение стандартов мерчендайзинга в нашей республике достаточно сложно. В связи с 
этим в статье сделана попытка выявить те проблемы, сложности и преграды, которые имеются в коммерческих 
организациях РА. На их основе предложены пути улучшения качества мерчендайзинга, благодаря чему 
армянский потребитель с помощью цивилизованной торговли не только удовлетворит свои потребности, но и 
получит большое удовлетворение и удовольствие от процесса покупки. 

 
Ключевые слова: мерчендайзинг, импульсивная покупка, стимулирование торговли, розничная торговля, информационные 

ресурсы, подсознательный уровень, психология потребителя, поведение потребителя, 
аромамерчендайзинг, конкурентное преимущество. 

THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF MERCHANDISING IN THE COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

SHUSHAN SASUNIK ASATRYAN 

Graduate Student, Management Major, International Scientific-Educational Center 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

Currently, the application of the merchandizing standards is quite complicated in our Republic, so we tried to 
disclose the problems, barriers and difficulties existing in trade organizations of the Republic of Armenia. Based upon 
the latter, certain ways of application and development of merchandizing are suggested that would enable Armenian 
consumers to satisfy not only the needs but will also be enjoyable for the latter 

 
Keywords: Merchandising, promotion of trade, retail trade, information resource, subconscious level, consumer behavior, consumer 

psychology, aroma merchandising, competitive advantage. 
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ 

ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ ԸՍՏ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ 

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

Տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը ոչ միայն տվյալ երկրի տնտեսա-
կան աճի կարևոր գործոն է, այլ նաև այն ռազմավարական նշանակություն ունի տնտեսության 
հետագա զարգացման և հաջորդ սերունդների համար՝ ռեսուրսների պահպանման և փոխանցման 
տեսանկյունից։  

ՀՀ-ում այդ ռեսուրսների շարքում առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում գյուղատնտեսա-
կան նշանակության հողերը, որոնց ոչ արդյունավետ օգտագործման ապացույցն է նաև այն, որ 
հանրապետության համար այդքան կարևոր նշանակություն ունեցող սահմանափակ ռեսուրսի 
որոշակի հատվածը (միջինում մոտ 1/3-ը)տարբեր պատճառներով շրջանառությունից դուրս են 
մնացել և նպատակային են օգտագործվում։ Այդ հողատարածքների չմշակման պատճառները, 
տարբերվում չեն ըստ երկրի տարածքային առանձնահատկությունների և ունեն խորիմաստու-
թյան տարբեր աստիճան։ Իհարկե, ստեղծված իրավիճակը չէր կարող ՀՀ կառավարության 
ուշադրությունից դուրս մնալ։ Այդ հիմնախնդրի մեղմացմանն ուղղված հանրապետությունում 
իրականացվել են տարբեր ծրագրեր։ Այսպես, օրինակ, գյուղատնտեսության և գյուղի զարգաց-
մանն են ուղղված արտոնյալ վարկերի տրամադրման, էլիտար սերմերով ապահովման, ոռոգման 
համակարգի վերականգնման, ոլորտին հարկային արտոնություններ տրամադրելու և մի շարք 
այլ ծրագրեր։ Դրանք իրականացվել են ինչպես միջազգային տարբեր կառույցների ֆինանսա-
կան աջակցությամբ, այնպես էլ հանրային միջոցների հաշվին։ Սակայն, անժխտելի փաստ է այն, 
որ այդ ծրագրերը գյուղատնտեսության ոլորտի էքստենսիվ աճի վրա էական ազդեցություն չեն 
թողել և չմշակվող հողատարածքների մասնաբաժինն ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանա-
կության հողերում դեռևս կայուն նվազման միտում չի ցուցաբերում։  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում, երբ գյուղատնտեսական նշանակության հո-
ղերը հիմնականում տնային տնտեսությունների սեփականությունն են, այդ ռեսուրսի արդյու-
նավետ օգտագործմանն ուղղված պետության միջամտությունը և նպատակային քաղաքակա-
նություն իրականացնելու խնդիրը բարդացնող հանգամանքներից մեկն էլ այն է, որ հանրապե-
տության տարածքային միավորներում՝ մարզերում և առավել  ևս համայնքներում այդ հիմնա-
խնդրի (հողերի չմշակման) ձևավորման պատճառները էապես տարբերվում են իրենց բնութա-
գրերով, խորության աստիճանով և, բնականաբար, բոլոր համայնքների ներառումով ցանկացած 
պետական միջամտություն չի կարող ցանկալի արդյունք ապահովել։  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում այդպիսի սահամանափակ և անփոխարինելի 
ռեսուրսի ոչ լրիվ օգտագործման պատճառները կարող են պայմանավորված լինել գյուղացիա-
կան տնտեսությունների ֆիզիկական, ֆինանսական, արտադրական կարողությունների սահ-
մանափակությամբ, իրացման հետ կապված բարդություններով, այդ գործընթացի ոչ եկամտա-
բերությամբ, եկամտի այլընտրանքային տարբերակներ ունենալու և մի շարք այլ գործոններով, և 
թվարկված գործոններից յուրաքանչյուրի պարագայում պահանջվում է և արդյունավետ կարող 
են գործել միայն իրավիճակին համապատասխանող ազդեցության լծակները։ 

Քանի որ ըստ համայնքների, նշված գործոնների համեմատական կարևորությունը և ազդե-
ցության չափը գյուղատնտեսության էքստենսիվ աճի վրա չի կարող նույնը լինել, խնդրի պետա-
կան կարգավորման մեխանիզմները նույնպես պետք է լինեն տարբերակված։ Խնդրի այսպիսի 
դրվածքը բարդանում է ինչպես գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման պատ-
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ճառների բազմազանության, այնպես էլ հանրապետությունում գյուղական համայնքների մեծ 
թվի պատճառով։ 

Այս բարդություններից կարելի է խուսափել, եթե հաշվի առնենք, որ տարածքային միավոր-
ները բնութագրող գործոնների խիստ տարբերությունների առկայության դեպքում կոնկրետ 
նպատակի ձեռք բերմանն  (հիմնախնդրի լուծմանն) ուղղված տնտեսական քաղաքականությունը 
հասցեական կարելի է դարձնել երկրի նույնանման բնութագրերով տարածքային միավորների 
շրջանացման ճանապարհով։ 

Այսպիսով` գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործմանը 
նպատակաուղղված քաղաքականության շրջանակներում լուծվող խնդիրների բաղադրիչ պետք 
է համարել երկրի շրջանացումը ըստ այն բնութագրիչների, որոնք խոչընդոտում կամ նպաստում 
են առաջադրված նպատակի ձեռք բերմանը։ Ասվածից հետևում է, որ երկրի տարածքը կարելի է 
շրջանացնել ըստ տարբեր հատկանիշների։Ուստի այն կարելի է շրջանացնել նաև ըստ գյուղա-
տնտեսական նշանակության հողերի մշակման վրա ազդող հիմնախնդիրների ևս։  

Երկրի տարածքային շրջանացումը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունա-
վետ (լրիվ) օգտագործման նպատակից ելնելով նպատակահարմար է իրականացնել հետևյալ 
հաջորդականությամբ։ 

Նախ` անհրաժեշտ է ըստ համայնքների հստակեցնել այն հիմնախնդիրները, որոնք պատ-
ճառ են հանդիսանում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման և գնահատել 
դրանցից յուրաքանչյուրի խորության աստիճանը։ Որպես հիմնախնդրի խորության աստիճանը 
բնութագրող ցուցանիշ, կարծում ենք, կարելի է դիտարկել կոնկրետ պատճառով չմշակվող հողերի 
մասնաբաժինը համայնքում չմշակվող հողատարածքների նկատմամբ դիտարկվող տարում: 

 

i

ij
ij x

x
C   

որտեղ,  
i  – ն համայնքի համաթիվն է, 
j  – ն հողերի մշակմանը խոչընդոտող գործոնի համաթիվն է, 

ijC – ն հողերի չմշակման պատճառ հանդիսացող j -րդ գործոնի գնահատականն է i -րդ հա-

մայնքում, 

ix  – ն i -րդ համայնքում չմշակվող հողերի մակերեսն է, 

ijx – ն i -րդ համայնքում j -րդ գործոնի պատճառով չմշակվող հողերի մակերեսն է։ 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման պատճառների ցանկը կարելի է 
հստակեցնել փորձագիտական հարցումների միջոցով։ Նշենք, որ ՀՀ տարածքային զարգացման 
և կառավարման նախարարության նախաձեռնությամբ ձևավորված «համայնքների սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակը» ներկայացնող փորձագիտական հարցումների հիման վրա ձևավոր-
ված տվյալների բազայում որպես գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման հիմ-
նախնդիրներ առանձնացվել են հետևյալները1. 

1. ականապատված/բռնազավթված հողեր, 
2. աղակալված/ ճահճակալված և/կամ դեգրադացված հողեր, 
3. ոչ եկամտաբեր, 
4. բնակավայրից հեռու հողեր, 
5. չոռոգվող կամ ոչ բավարար ոռոգվող, 
6. սեփականատերը բացակայում է, 
7. սեփականատերը նյութական միջոցներ չունի, 
8. սեփականատերը ֆիզիկապես անկարող է մշակել, 
9. այլ պատճառներ։ 

                                                            
1  Գյուղատնտեսական նշանակության չմշակվող հողերի և չմշակման պատճառների վերաբերյալ փորձագիտական 
տեղեկատվություն պարբերաբար հավաքագրվում է տարածքային զարգացման և կառավարման նախարարության 
նախաձեռնությամբ։ 
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Կարծում ենք, վերոնշյալ թվարկման մեջ պետք է ավելացնել նաև արտադրանքի իրացման 
հետ կապված բարդությունները ևս։ Այս ցանկը կարելի է համալրել փորձագիտական հար-
ցումների հիման վրա, սակայն թվարկված գործոններն էլ բավարար են պատկերացում կազմելու՝ 
դրանց մեղմելուն ուղղված տարբերակված մոտեցումների անհրաժեշտության մասին։ 

Այնուհետ, որպես շրջանացման գործընթացի երկրորդ քայլ, անհրաժեշտ է հստակեցնել յու-
րաքանչյուր տարածքային միավորի (համայնքի) գյուղատնտեսական նշանակության հողերի  
չմշակվող տարածքները և չմշակման պատճառները։ 

Հաջորդ փուլում առանձնացված յուրաքանչյուր հիմնախնդրի համար պետք է ձևավորել 
փոփոխման միջակայքի սանդղակ և դրա հիման վրա դասակարգել համայնքները։ 

Վերջին փուլում ձևավորված դասակարգման հիման վրա երկրի գյուղական համայնքները 
կարելի է շրջանացնել ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման պատճառների 
խորության աստիճանի։ 

Այս մոտեցումը, կարծում ենք, օգտակար կարող է լինել գյուղատնտեսական նշանակության  
հողերի արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված տարբերակված տարածաշրջանային քաղաքա-
կանություն մշակելու և այն իրողություն դարձնելու գործընթացի համար։ Այն նաև հնարավորու-
թյուն կտա ապահովել այդ քաղաքականության հասցեականությունը։ 

Այսպես, օրինակ, եթե համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման 
պատճառը ականապատված/բռնազավթված լինելն է, այս հիմնախնդրի լուծման մոտեցումները 
տնտեսական քաղաքականության շրջանակներից դուրս են։ Նկատենք, որ այս պատճառով հան-
րապետությունում չեն մշակվում գյուղատնտեսական նշանակության չմշակվող հողերի մոտ 
5.5%-ը։ 

Հողերի աղակալված/ ճահճակալված և/կամ դեգրադացված լինելու պատճառով չմշակվող 
հողերը շրջանառության մեջ ներգրավելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել խնդրի լուծ-
մանն ուղղված համապատասխան նպատակային ծրագրեր։ Այս պատճառով չմշակվող հողերի 
մասնաբաժինը նույնպես մեծ չէ։ Այն կազմում է չմշակվող հողերի 1.1%-ը։ 

Ըստ այս գործոնների շրջանացումը նեղացնում է գյուղատնտեսական նշանակության հո-
ղերի օգտագործման արդյունավետությանն ուղղված տարածաշրջանային քաղաքականության 
շրջանակներում ներառվող համայնքների ցանկը։  

Ներկայացնենք վերը նշված բազայի հողերի չմշակման պատճառները ներկայացնող տվյալ-
ներով պայմանավորված վերլուծության արդյունքները։ 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման պատճառների շարքում դիտարկված 
գործոններից համեմատաբար մեկ կարևորություն ունի «ոչ եկամտաբեր լինելու» հանգամանքը, 
որի պատճառով, ըստ փորձագետների տեղեկատվության, չի մշակվում մոտ 127,860 հա 
հողատարածք, որը կազմում է չմշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 28.2%-ը։ 
Ըստ այս պատճառի չմշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մասնաբաժինը 
ընդգծված բարձր է Շիրակի մարզում (չմշակվող հողերի մոտ 93%-ը չի մշակվում ոչ եկամտաբեր 
լինելու պատճառով) և Լոռու մարզում (համապատասխանաբար՝ 65.7%-ը)։ 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման լուրջ հիմնախնդիր է համարվում 
սեփականատիրոջ նյութական միջոցներ չունենալը։ Այդ պատճառով չեն մշակվում չօգտա-
գործվող այդ ռեսուրսի մոտ 24.2%-ը։ Այս հիմնախնդիրն առավել ընդգծված է Արագածոտնի 
(30.1%) և Գեղարքունիքի (13.6%) մարզերում։ 

Բոլոր մարզերում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակման լուրջ հիմնա-
խնդիր է սեփականատիրոջ բացակայությունը: Ըստ էության այս հիմնախնդիրը լուրջ է նաև այն 
առումով, որ այն պայմանավորում է նաև աշխատանքային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ 
օգտագործումը։ 

Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների չմշակման 
վերը ներկայացված գործոնների ազդեցության խորության մասին պատկերացում է տալիս աղ-
յուսակը։ 
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Աղյուսակ 

Գյուղատնտեսական նշանակության չօգտագործվող հողատարածքները և չմշակման պատճառները 

Չմշակման պատճառները հա % 

Ականապատված, բռնազավթված 24,933.32 5.5 

Աղակալված/ճահճակալված և/կամ դեգրադացված 4,986.66 1.1 

Ոչ եկամտաբեր 127,839.95 28.2 

Բնակավայրից հեռու հողեր 36,266.65 8 

Չոռոգվող կամ ոչ բավարար ոռոգվող 67,999.97 15 

Սեփականատերը բացակա է 49,866.65 11 

Սեփականատերը նյութական միջոցներ չունի 109,706.62 24.2 

Սեփականատերը ֆիզիկապես անկարող է մշակել 22,666.66 5 

Այլ 9,066.66 2 

Ընդամենը 453,333.2 100 

 
Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի որոշակի հատվածի չմշակ-

ման հիմնախնդրի պատճառների վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրակա-
ցությունները․ 
x գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չմշակվող հատվածի մարզային տեղաբաշխումն 

անհավասարաչափ է, և չմշակվող հողատարածքներում մեծ մասնաբաժին ունի Արագա-
ծոտնի մարզը (21.7%), 

x գյուղատնտեսական նշանակության  հողատարածքների  չմշակման հիմնախնդրի  պատ-
ճառներն  ըստ համայնքների և մարզերի դիֆերենցված են, ուստի  այս հիմնախնդրի հաղ-
թահարմանը նպատակաուղղված  տնտեսական քաղաքականությունն ու  այն իրողություն 
դարձնելու միջոցառումներն ու գործիքները ևս պետք է տարբերակվեն, 

x հիմնախնդրի հաղթահարմանը նպատակաուղղված  տնտեսական քաղաքականությունն ու  
այն իրողություն դարձնելու միջոցառումներն ու գործիքները կարելի է տարբերակել և 
հասցեական դարձնել միայն համայնքների շրջանացման ճանապարհով, 

x վերլուծվող հիմնախնդրի առաջացման պատճառներից առավել կարևորվում է հողերի մշա-
կումից ստացվող եկամտի ցածր մակարդակը (ոչ եկամտաբեր լինելը), ինչը վկայում է, որ 
շուկայական տնտեսության պայմաններում այդ հիմնախնդիրը չի կարելի համարել ինքնա-
կարգավորվող, և պետության միջամտությունն իր համապատասխան քաղաքականությամբ 
անհրաժեշտություն է, 

x գյուղատնտեսական նշանակության հողերի որոշակի հատվածը չմշակելու հիմնախնդրի 
ձևավորման հաջորդ պատճառը (գործոնը) սեփականատիրոջ նյութական միջոցների ոչ 
բավարար լինելն է, որի մեղմացման ուղղությամբ հանրապետությունում իրականացվել են 
որոշակի ծրագրեր, օրինակ՝ այդ նպատակին է ծառայել նաև գյուղացիական տնտեսություն-
ներին արտոնյալ վարկերի տրամադրումը։ Սակայն դիտարկված 2006-2014 թվականներին 
այս հիմնախնդիրը հիմնականում աճի միտում է ցուցաբերել այն մարզերում, որտեղ այդ 
վարկերի տեսակարար կշիռն ամենաբարձրն է։ Այս հիմնախնդրի մասին որոշակի պատկե-
րացում է տալիս նաև մարզային կտրվածով արտագնա աշխատանքի մեկնողներ ունեցող 
տնային տնտեսությունների թիվը։ Ըստ այս ցուցանիշի առանձնանում են Գեղարքունիքի, 
Շիրակի և Արագածոտնի մարզերը, որոնցում արտագնա աշխատանքի մեկնողներ ունեցող 
տնային տնտեսությունների թիվը դիտարկված տարիներին տատանվում է մարզի գյու-
ղական համայնքների տնային տնտեսությունների 1/3-ի սահմաններում, ինչը խոսում է նաև 
հանրապետության աշխատանքային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործման մասին, 
գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերի որոշակի հատվածի չմշակման հիմնա-

խնդրի ձևավորման կարևոր պատճառներից է ոռոգման ջրի անմատչելիությունը, սակայն այս 
հիմնախնդիրը նվազման միտում է ցուցաբերում, ինչը պետք է վերագրել ՀՀ կառավարության և 
տարբեր միջազգային կառույցների կողմից այդ ոլորտում իրականացվող ծրագրերին։ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ ԸՍՏ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
որոշակի հատվածի չօգտագործման հիմնախնդրի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությանը։ Հիմնա-
վորվում է այդ հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված ըստ տարածքային միավորների տարբերակված քաղա-
քականության անհրաժեշտությունը։Այդ հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված քաղաքականության հասցեա-
կանությունն ապահովելու համար առաջարկվում է համայնքների շրջանացման գաղափարը, և միաժամա-
նակ ըստ գյուղատնտեսական հողերի չմշակման պատճառների առաջարկվել է շրջանացման ալգորիթմը։  

 
Բանալի բառեր. գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, շրջանացում, տարբերակված տնտեսական 

քաղաքականություն, չմշակման պատճառներ, հիմնախնդրի խորություն, տարածքային 
տարբերություններ, զարգացման անհամաչափություններ, գյուղատնտեսության էքստենսիվ աճ: 

РЕГИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМАМИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

АНДРАНИК АКОПОВИЧ БАГДАСАРЯН 

аспирант Ереванского государственного университета 

Аннотация 

Статья посвящена изучению факторов, влияющих на проблему неиспользования определенной части 
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Армения. Обоснована необходимость направленной на 
решение проблемы политики, дифференцированной по территориальным единицам. Предлагается концепция 
регионирования территориальных единиц в целях обеспечения адрессности политики для решения этой проб-
лемы, а также алгоритм регионирования, исходя из причин некультивирования сельскохозяйственных земель. 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, регионирование, дифференцированная экономическая политика, причины 

некультивирования, глубина проблемы, территориальные различия, диспропорции развития, 
экстенсивный рост сельского хозяйства. 

REGIONALIZATION OF TERRITORIAL UNITS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN 

ACCORDANCE WITH THE PROBLEMS IMPEDING THE EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL 

LAND RESOURCES 

ANDRANIK HAKOB BAGHDASARYAN 
Ph.D. Student, Yerevan State University 

Abstract 

The article discusses the factors affecting the problem of non-usage of particular parcels of the agricultural lands in 
the Republic of Armenia. In particular, we tried to corroborate the need for a differential policy with respect to the 
territorial units that would tackle the problem. Especially, the concept the regionalization of the territorial units is 
proposed, in order to ensure that policies aimed at solving the issues are well-targeted. Regionalization algorithm is 
proposed, based on the reasons for not cultivating the agricultural lands. 

 
Keywords: Agricultural lands, regionalization, differentiated economic policy, reasons for not cultivating, the depth of the problem, 

territorial differences, development disparities, extensive agricultural growth. 
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ԱՇՈՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱՅԱԴՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող 

ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ ԲԱՅԱԴՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի  
կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն 

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՆԱ-Ի ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Աշխարհի ցանկացած երկրի տնտեսության կայունությունը պայմանավորող գործոններում, 
իրենց ուրույն տեղն ունեն համախառն ներքին արդյունքն ու ապրանքաշրջանառությունը: Հատ-
կապես այդ գործոնների քանակական և արժեքային գնահատականներն են, որ հնարավորու-
թյուն են տալիս պատկերացում կազմելու երկրի իրական տնտեսական հատվածի վերաբերյալ: 
Այդ գնահատականների հիման վրա են մշակվում ինչպես կառավարության միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրերը, այնպես էլ երկրի համար հույժ կարևոր նշանակություն ունեցող ազգային 
անվտանգության ռազմավարությունը1: 

Վերոնշյալ գործոնների (ցուցանիշների) ժամանակագրական շարժը բնութագրելու համար, 
1994-2015թթ. վիճակագրական տվյալները ներկայացնենք աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ  1  
ՀՀ ապրանքաշրջանառության և համախառն ներքին արդյունքի ժամանակագրական 

 փոփոխություններն ըստ 1994-2015թթ.2 
մլն. ԱՄՆ դոլար 

Տարիները Ապրանքաշրջանառություն Արտահանում Ներմուծում ՀՆԱ 
1 2 3 4 5 

1994 706,4 247,1 459,3 628,3 
1995 1108,1 307,9 800,2 1286,7 
1996 1267,3 371,7 895,4 1599,3 
1997 1287,4 332,3 955,1 1638,9 
1998 1359,5 359,6 999,9 1892,3 
1999 1302,2 383,1 919,1 1845,5 
2000 1185,2 300,5 884,7 1911,6 
2001 1219,1 341,8 877,3 2153,3 
2002 1492,3 505,1 987,2 2376,3 
2003 1965,1 685,6 1279,5 2807,1 
2004 2073,6 722,9 1350,7 3576,6 
2005 2775,6 973,9 1801,7 4900,4 
2006 3176,7 985,1 2191,6 6384,5 
2007 4420,1 1152,3 3267,8 9204,5 
2008 5483,3 1057,2 4426,1 11916,6 
2009 4031,3 710,2 3321,1 8540,6 
2010 4794,3 1011,4 3782,9 9263,8 
2011 5479,6 1334,3 4145,3 10138,1 
2012 5641,4 1380,2 4261,2 9958,0 
2013 5864,6 1478,7 4385,9 10431,9 
2014 5900,9 1519,3 4401,6 10786,6 
2015 4740.9 1486.9 3254.0 10994.5 

 
Աղյուսակ 1-ի տվյալներն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար կազմենք գծապատկեր 1-ը: 

                                                            
1  2014-2016թթ. ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր`հաստատված ՀՀ կառավարության 04.07.2013թ., 740Ն 
որոշմամբ: 

2  Htt//arnstat.am/am/ 
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Գծապատկեր 1 
ՀՀ-ի ապրանքաշրջանառության (ներմուծման, արտահանման) ՀՆԱ-ի 

 ժամանակագրական փոփոխություններն ըստ 1994-2015թթ. 
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Աղյուսակ 1-ի և գծապատկեր 1-ի ելակետային տվյալները վկայում են, որ այս ժամանակա-

հատվածում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում 
տեղի են ունեցել բավականաչափ դրական տեղաշարժեր: Արդյունքում ընդլայնվել է տարբեր 
երկրների հետ ապրանքաշրջանառության ծավալները թե՛ ներմուծման, և թե՛ արտահանման 
գծով: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ստացված արդյունքները հանդես են 
եկել անկայուն դրսևորումներով, իսկ վերջիններիս պատճառներն ավելի հստակ պատկերաց-
նելու համար անհրաժեշտություն ենք համարում դիտարկվող ժամանակաշրջանը բաժանել 
երկու հատվածների` 1994-2008թթ. և 2009-2015թթ., քանի որ դրանք իրենց էությամբ ենթադրում 
են տարբեր տնտեսական միջավայրեր: Պարզաբանման առումով նշենք, որ 1994 թվականից, 
ներառյալ` 2008 թվականը ՀՀ-ում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի կայուն աճ և արդյունքում 628,3 մլն. 
ԱՄՆ դոլարից այն հասել է 11,917 մլրդ ԱՄՆ դոլարի: Միաժամանակ նույն ժամանակաշրջանում 
ապրանքաշրջանառության ծավալները 706,4 մլն. դոլարից հասել են 5,483 մլրդ դոլարի, գրեթե 
աճելով 6,8 անգամ: Իսկ ահա 2008 թվականի վերջում, երբ տեղի ունեցավ համաշխարհային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, դրա հետևանքով 2009 թվականին վերոնշյալ երկու 
ցուցանիշների գծով արձանագրվեց նվազման միտում` ՀՆԱ-ի գծով այն կազմեց 8,541 մլրդ. 
դոլար, իսկ ապրանքաշրջանառության գծով՝ 4,031 մլրդ. դոլար: Այնուհետ և որոշ բարեփոխում-
ներից հետո հետագայում, ներառյալ` 2015 թվականը տեղի ունեցավ աճման միտում, դեռևս 
չապահովելով 2008 թվականի մակարդակը, ինչպես վկայում են աղյուսակ 1 –ում բերված վիճա-
կագրական տվյալները: Միաժամանակ ըստ այդ տվյալների կարող ենք գալ այն հետևության, որ 
նույն օրինաչափությունները պահպանվել են ապրանքաշրջանառության արտահանման և 
ներմուծման գծով:  

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ չնայած վերոնշյալ ժամանակամիջոցում ձևավորված ՀՆԱ-ի 
համեմատաբար կայուն աճին, այնուհանդերձ ապրանքաշրջանառություն և ՀՆԱ հարաբերակ-
ցությունն ինչպես նշված է աղյուսակ 2-ում, անհրաժեշտ չափով կայուն մակարդակ չի ապահովել, 
որի հիմնական պատճառն ըստ ճյուղային բաշխվածության ՀՆԱ-ի կառուցվածքային անկայու-
նությունն է: Քանի որ ՀՆԱ-ի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է շինարարության, 
հանքարդյունաբերության և հումք վերամշակող արդյունաբերական ճյուղերի արտադրանքի 
աճով: Միաժամանակ ՀՆԱ-ի և տրանսֆերտների աճով պայմանավորված մեծացել է սպառումը, 
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ինչն էլ իր հերթին պատճառ է դարձել արտահանման համեմատությամբ ներմուծման անհավա-
սարակշռված ծավալների աճին` դրանով իսկ նպաստելով առևտրային (վճարային) հաշվեկշռի 
պակասուրդի ավելացմանը: Ավելի հստակ պատկերացնելու համար, ըստ աղյուսակ 2-ի տվյալ-
ների կառուցենք գծապատկեր 2-ը, որը բնութագրում է ՀՆԱ-ի նկատմամբ ապրանքաշրջանա-
ռության, ներմուծման և արտահանման հարաբերակցությունները, որոնք ըստ ուսումնասիրվող 
տարիների ունեցել են ոչ կայուն տատանողական բնույթ: 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ ապրանքաշրջանառության (ներմուծման, արտահանման) և ՀՆԱ-ի 

հարաբերակցություններն են` ըստ 1994-2015թթ. 
 

Տարիները 
 

Ապրանքաշրջ. 
 

     ՀՆԱ 

Արտահանում 
 

ՀՆԱ 

Ներմուծում 
 

ՀՆԱ 

Արտահանում 
 

Ներմուծում 
1994 1.1243 0.3933 0.7310 0.5380 
1995 0.8612 0.2394 0.6219 0.3848 
1996 0.7923 0.2324 0.5599 0.4151 
1997 0.7855 0.2028 0.5828 0.3479 
1998 0.7184 0.1900 0.5284 0.3596 
1999 0.7056 0.2076 0.4980 0.4168 
2000 0.6200 0.1572 0.4628 0.3397 
2001 0.5662 0.1587 0.4074 0.3896 
2002 0.6280 0.2126 0.4154 0.5116 
2003 0.7000 0.2442 0.4558 0.5358 
2004 0.5798 0.2021 0.3776 0.5352 
2005 0.5664 0.1987 0.3677 0.5405 
2006 0.4976 0.1543 0.3433 0.4495 
2007 0.4802 0.1252 0.3550 0.3526 
2008 0.4601 0.0887 0.3714 0.2389 
2009 0.4720 0.0832 0.3889 0.2138 
2010 0.5175 0.1092 0.4084 0.2674 
2011 0.5405 0.1316 0.4089 0.3219 
2012 0.5665 0.1386 0.4279 0.3239 
2013 0.5622 0.1417 0.4204 0.3371 
2014 0.5489 0.1409 0.4081 0.3452 
2015 1.4545 0.4569 1.0052 0.4569 

Գծապատկեր 2 
 ՀՀ ապրանքաշրջանառության (ներմուծման, արտահանման) և  

ՀՆԱ-ի հարաբերակցություններն են` ըստ 1994-2015թթ. 
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Ցանկացած ցուցանիշի ժամանակագրական (դինամիկ) փոփոխությունները ավելի իրատե-

սական դարձնելու համար կարևորվում են նաև դինամիկ շարքի հարթեցումները, մասնավո-
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րապես` սահող միջիններով և անալիտիկ եղանակներով կատարումը: Սահող միջիններով 
դինամիկ շարքի հարթեցումը երեք տարիների կտրվածքով արտահայտվում է հետևյալ տեսքով` 

                                                            
     Yj -1 + Yj +  Yj+1 

                                                     Yj = –––––––––––––––                (j=1, 2, 3,…,n),      (1) 
                                                                         3 
որտեղ 

Yj-1 –ը   ուսումնասիրության ենթակա ցուցանիշի (j) մեծությունն է,  
Yj –ն  j-րդ ցուցանիշի մեծությունն է, տվյալ ժամանակաշրջանում, 
Yj+1     -րդ ցուցանիշի մեծությունն է հաջորդող ժամանակաշրջանում: 
Իր հերթին դինամիկ շարքի անալիտիկ եղանակով հարթեցումը, արտահայտվում է հետևյալ 

հավասարումների տեսքով. 
 

        Yt =ao+a1t                   կամ                      Zt=bo+b1t                  (2) 
 

Վերոնշյալ հավասարումներում` Yt –ն ապրանքաշրջանառության, իսկ  Zt-ն համախառն 
ներքին արդյունքի դինամիկ շարքի մեծություններն են, իսկ դրանցում ներառված ao, a1, bo և b1 
գործակիցները հաշվարկելու համար հիմնվում ենք «փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի» ու 
դրանով պայմանավորված նորմալ հավասարումների համակարգի վրա: Վերջիններս ունեն 
հետևյալ տեսքը` 

x ապրանքայնության գծով  

 ∑ Yt = nao +  a1∑t 

 ∑ Ytt = ao∑t + a1∑t2  (3)  

x համախառն ներքին արդյունքի գծով 

 ∑ Zt=nbo+b1∑t 

 ∑ Zt=bo∑t +b1∑t2  (4)  

Լուծման արդյունքում ստանում ենք` 

x ապրանքաշրջանառության գծով 

 ao = 3058,9 ,   a1 = - 258,6 

որտեղից` 

 Yt = 3058,9 – 258,6 t  (5)  

x համախառն արդյունքի գծով 

 bo =  5642,4 ,      b1= -551,8 

որտեղից` 

 Zt= 5642,4 – 551,8 t (6) 
 

Այժմ ելնելով աղյուսակ 1-ի ելակետային տվյալներից, կապված ապրանքաշրջանառության 
և ՀՆԱ-ի, ինչպես վերոնշյալ բանաձևերի հետ, բոլոր հաշվարկային տվյալները ներկայացնենք 
աղյուսակ 3-ում և դրանց վերաբերյալ ավելի պարզ պատկերացում ստանալու համար կազմենք 
գծապատկեր 3-ը` սահող միջինների գծով և գծապատկեր 4-ը` անալիտիկ հարթեցման գծով: 
Ստացված արդյունքներից ակնհայտ է, որ ինչպես ապրանքաշրջանառությունը, այնպես էլ 
ՀՆԱ-ն ըստ ուսումնասիրվող տարիների ունեցել են ոչ գծային բնույթ, իսկ անալիտիկ հարթե-
ցումներն էլ բնորոշում են դրանց աճման միտումները: Միաժամանակ պետք է նշել նաև այն 
իրողությունը, որ համախառն ներքին արդյունքով է պայմանավորված ապրանքաշրջանառու-
թյան ավելացումը, որն իր դրական ազդեցությունն է թողնում արտահանման վրա և դրանով իսկ 
նվազեցնում վճարային հաշվեկշռի մնացորդը (պակասուրդը): 
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Աղյուսակ 3 

ՀՀ-ում ապրանքաշրջանառության և ՀՆԱ-ի ցուցանիշների սահող միջիններով և անալիտիկ եղանակներով հարթեցումներն ըստ 1994-2015թթ.* 

y-ի անալիտիկ հարթեցում 
yt = ao + a1t 

Z-ի անալիտիկ հարթեցում 
Zt = bo + b1t 

Տարիները Ապրանքա-
շրջանառու-
թյունը   (yt) 

Սահող 
միջինների 
հարթեցում t t2 yt yt (հաշվ) 

ՀՆԱ 
 

(Zt) 

Սահող 
միջինների 
հարթեցում Zt Zt (հաշվ) 

1994 706.4 - 11 161 7770.4 214.3 628.3 - 6911.3 -415.5 
1995 1108.1 1027.2 10 100 11080.1 472.9 1286.7 1171.4 12867.0 135.2 
1996 1267.1 1220.9 9 81 11403.9 731.5 1599.3 1508.3 14393.7 685.9 
1997 1287.4 1304.7 8 64 10299.2 990.1 1638.9 1710.2 13111.2 1236.6 
1998 1359.5 1316.4 7 49 9516.5 1248.7 1892.3 1792.2 13246.1 1787.4 
1999 1302.2 1282.3 6 36 7824.0 1507.3 1845.5 1883.1 11073.0 2338.1 
2000 1185.2 1235.5 5 25 5926.0 1765.9 1911.6 1970.1 9558.0 2888.8 
2001 1219.1 1298.9 4 16 4876.4 2024.4 2153.3 2147.1 8613.2 3440.0 
2002 1492.3 1562.2 3 9 4476.9 2283.0  2376.3 2445.6 7128.9 3990.3 
2003 1965.1 1843.7 2 4 3930.2 2541.6 2807.1 2920.0 5614.2 4541.0 
2004 2073.6 2271.4 1 1 2073.6 2800.3 3576.6 3761.4 3576.6 5091.7 
2005 2775.6 2675.3 -1 1 -2775.6 3317.4 4900.4 4953.8 -4900.4 6193.1 
2006 3176.7 3457.5 -2 4 -6353.4 3576.0 6384.5 6829.8 -12769.0 6743.8 
2007 4420.1 4360.0 -3 9 -13260.3 3834.6 9204.5 9168.5 -27613.5 7294.6 
2008 5483.3 4644.8 -4 16 -21933.2 4093.2 11916.6 9887.2 -47666.4 7845.3 
2009 4031.3 4769.6 -5 25 -20156.5 4351.8 8540.6 9907.0 -42703.0 8396.0 
2010 4794.3 4768.4 -6 36 -28765.8 4610.4 9263.8 9314.2 -55582.8 8946.7 
2011 5479.6 5305.1 -7 49 -38357.2 4869.0 10138.1 9786.6 -70966.7 9497.4 
2012 5641.4 5661.8 -8 64 -45131.2 5127.6 9958.0 10176.0 -79664.0 10048.2 
2013 5864.6 5809.0 -9 81 -52781.4 5386.1 10431.9 10392.2 -93887.1 10598.9 
2014 5920.9 5508.8 -10 100 -59209.0 5644.7 10786.6 10736.7 -107866.0 11149.6 
2015 4740.9 - -11 121 -52149.9 5903.3 10991.5 - -120906.5 11700.3 

Ընդամենը ∑y = 67294.7 - ∑t = 0 1012 -261696.3 67294.2 124132.4 - -558432.3 124132.7 
 

* Աղյուսակներ 2-ն ու 3-ը և բոլոր գծապատկերները կազմված են հեղինակի կողմից  
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Գծապատկեր 3  

ՀՀ-ում ապրանքաշրջանառության և ՀՆԱ-ի ցուցանիշների սահող միջիններով և անալիտիկ եղանակներով 
հարթեցումներն ըստ 1994-2015թթ. 
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Գծապատկեր 4 

ՀՀ-ում ՀՆԱ-ի ցուցանիշների սահող միջիններով և անալիտիկ եղանակներով հարթեցումներն ըստ 1994-2015թթ. 

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÐÜ² ê³ÑáÕ ÙÇçÇÝÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Z-Ç ³Ý³ÉÇïÇÏ Ñ³ñÃ»óáõÙ
 

 

Այսպիսով, ցանկացած երկրի տնտեսական աճի ապահովման հիմնական նպատակն է 
հնարավորության սահմաններում դառնալ մրցունակ որակյալ արտադրատեսակներ արտա-
հանելու գործընթացում: Ուստի այդ առումով էլ ՀՀ-ում մրցունակ արտադրանք ապահովելու, 
ՀՆԱ-ի և ապրանքաշրջանառության ծավալներն ավելացնելու համար, առաջարկում ենք դրանց 
կարգավորման հետևյալ ուղիները` 
x նյութական արտադրության բոլոր ոլորտների գծով կարևոր տեղեկատվական և խորհրդատ-

վական աջակցության շրջանակներում` արտաքին տնտեսական գործունեության իրակա-
նացում, նորարարությունների և նորովի տեխնոլոգիաների ներդրում, ֆինանսական միջոց-
ների ներգրավում ու դրանց նպատակային օգտագործում, ինչպես նաև գործարար և 
ներդրումային ծրագրերի կիրառում, 

x ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը պետք է նպատակաուղղված լինի` մասնավոր 
կապիտալի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, որոնք իրենց էությամբ ֆի-
նանսական շուկայի և շուկայական մեխանիզմների միջոցով կուղղորդվեն արտադրական 
գործընթացների բարելավմանը, 

x այնպիսի երկրներում, ինչպիսին նաև Հայաստանն է, որտեղ առկա է արտահանման և ներ-
մուծման բարձր կենտրոնացվածություն` թե՛ մակրոտնտեսական, և թե՛ ֆինանսական կա-
յունության ապահովման տեսանկյունից կարևորվում են ոչ միայն ապրանքաշրջանառու-
թյուն իրականացնող հիմնական գործընկեր երկրների կազմը, այլ  նաև այդ գործընթացն 
ապահովող  որակյալ  ապրանքատեսակներն ու ապրանքախմբերը: 
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ՀՀ –ՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՆԱ-Ի ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ԱՇՈՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱՅԱԴՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող 
ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ ԲԱՅԱԴՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն 

Համառոտագիր 

Ցանկացած երկրի տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում իր առանցքային տեղն է զբաղեց-
նում համախառն ներքին արդյունքը, որի մեծությունը պայմանավորված է արտադրանքի արտադրման 
(ծառայությունների մատուցման) և ապրանքաշրջանառության ծավալների ավելացմամբ: Ուստի հաշվի 
առնելով վերոնշյալների կարևորությունը սույն հետազոտությունում անդրադարձ ենք կատարել 22 տա-
րիների կտրվածքով դրանց ժամանակագրական փոփոխությունների վերլուծությանը, որին համահունչ 
ներկայացվել և հաշվարկվել են ապրանքաշրջանառություն, դրանց ներմուծում, արտահանում և ՀՆԱ, 
ինչպես նաև արտահանում և ներմուծում հարաբերակցությունները: Միաժամանակ ապրանքաշրջանա-
ռության և ՀՆԱ-ի ժամանակագրական փոփոխությունների աճման կամ նվազման միտումները բացահայ-
տելու համար կատարված են հարթեցումներ` ըստ սահող միջինների և անալիտիկ եղանակների: Պար-
զաբանման նպատակով կազմված են նաև գծապատկերներ, իսկ վերլուծության արդյունքների հիման վրա 
առաջարկվել են կարգավորման ուղիներ: 

 
Բանալի բառեր.  ապրանքաշրջանառություն,  ՀՆԱ, ժամանակագրական փոփոխություն, ապրանքաշրջանառություն 

և ՀՆԱ հարաբերակցություն, ներմուծում և արտահանում, սահող միջիններով հարթեցում, 
անալիտիկ հարթեցում, կարգավորման ուղիներ: 

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ ВВП И ТОВАРООБОРОТА И ПУТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РА  

АШОТ АКОПОВИЧ БАЯДЯН, д.э.н., профессор 
зав. отделом, главный научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 
АННА АШОТОВНА БАЯДЯН, к.э.н., доцент 
Кафедра управленческого учета и аудита, Армянского государственного экономического университета 

Аннотация 

В обеспечении экономического роста любой страны ключевое место занимает показатель - внутренний 
валовый продукт (ВВП), величина которого обусловлена увеличением объемов производства продукции 
(оказания услуг) и товарооборота. С учетом важности вышесказанного авторы настоящего исследования 
обратились к анализу динамических рядов ВВП и товарооборота в интервале 22 лет, в соответствии с которым 
были представлены и рассчитаны объемы товарооборота ( суммы экспорта и импорта) и ВВП, а также 
соотношение объемов экспорта и импорта к ВВП. Одновременно, для выявления тенденций роста или 
снижения динамических рядов ВВП и товарооборота проведены сглаживание с помощью средних скользящих 
и аналитическое выравнивание. С целью пояснения составлены также рисунки, а на основе результатов анализа 
предложены пути регулирования рядов. 

 
Ключевые слова: товарооборот, ВВП, динамические ряды, соотношение ВВП и товарооборота, импорт и экспорт, 

сглаживание с помощью скользящих средних, аналитическое выравнивание, пути регулирования. 

THE CHANGES AND OF THE TURNOVER AND THE GDP IN A TIME-SPAN AND THE WAYS 

OF THEREOF REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

ASHOT HAKOB BAYADYAN, Doctor of Sciences (Economics), Professor 
Head of Department, Chief Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
ANNA ASHOT BAYADYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Chair of Managerial Accounting and Auditing, Armenian State University of Economics  

Abstract 
The gross domestic product (GDP) is pivotal in insuring the economic growth, the value of which is determined by 

the increase in the volumes of production (services) and commodity turnover. Whereas the importance of the 
aforementioned, in the present study, the authors carried out a time series analysis of the GDP and commodity for 22 
year-long period, in accordance to which the volume of the trade (export and Import) and GDP as well as  the ratio of 
exports and imports to GDP were illustrated and calculated. At the same time, to identify trends in the growth or decline 
of the GDP and the commodity turnover, the smoothing of the time-series was conducted in accordance to the moving 
averages and analytical alignment method. For further clarification, figures are also drawn and the regulation ways are 
proposed based upon the results of the analysis.  

 
Keywords: Commodity turnover, GDP, time series, the ratio of GDP and commodity turnover, import and export, smoothing with 

moving averages, analytical alignment, regulation ways. 
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ԱՇՈՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱՅԱԴՅԱՆ տնտ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող  
 

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԻՐԶԱԽԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՀՀ ԱԳՐՈՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ  

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ 

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

Այժմյան տնտեսվարման պայմաններում իր ուրույն տեղն ունի նաև ագրովերամշակող 
արդյունաբերությունը, որը համարվում է ՀՀ տնտեսության կարևոր և բարձր արդյունավետու-
թյամբ աշխատող ճյուղերից մեկը: Այն երկրի գյուղական բնակչության զբաղվածության և եկա-
մուտների ապահովան գործում անփոխարինելի է, քանի որ գյուղացիական տնտեսությունների 
վարկավորման, տեխնոլոգիաների կատարելագործման, նյութատեխնիկական միջավայրի մա-
տակարարման և այլ բազմաթիվ խնդիրներով պայմանավորված առավել արդյունավետ կարող է 
լուծվել ագրովերամշակվող կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը:  

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ բազմաբնույթ աշխատանքների և միջոցառում-
ների շնորհիվ` ինչպիսիք են մասնավորեցումը, ՀՀ օրենսդրական դաշտի բարելավումը, շուկա-
յական ենթակառուցվածքների ստեղծումն ու մեծածավալ ներդրումները, հնարավորություն 
տրվեց աստիճանաբար զարգացնել վերամշակող արդյունաբերությունը: Հատկապես Համաշ-
խարհային բանկի օգնությամբ, իսկ հետագայում արտասահմանյան մի շարք ընկերությունների 
աջակցությամբ վերամշակող կազմակերպությունները կարողացան վերազինվել ու նորացնել 
տեխնոլոգիական գործընթացները, որոնց շնորհիվ էլ սկսեցին արտադրել արտահանման 
համար արժեքավոր պարենային մթերքներ:  

Տարեցտարի պարենամթերքի արտահանման ծավալների ավելացմանը համահունչ կրճատվում 
է ապրանքաշրջանառության բացասական հաշվեկշիռը: 

Պարզաբանումների առումով նշենք, որ 2015թ. պարենամթերքի ներմուծում - արտահանում 
հարաբերակցությունը կազմել է 1.7:1, 2010թ. 3.6:1 համեմատությամբ1: 

Այսպես, ՀՀ ագրարային ոլորտի վերամշակող արդյունաբերական կազմակերպությունների 
կազմում կարևորվում են սննդի, խմիչքների և ծխախոտի արտադրությունները, որոնց 
վկայությունն է 2010-2015թթ. վիճակագրական տվյալներով ներկայացված աղյուսակ 1-ը: 

Ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների, ինչպես տեսնում ենք վերամշակող արդյունաբերության մեջ 
մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում սննդի արդյունաբերական արտադրությունը, որը ըստ 
ուսումնասիրությունների տատանվում է 37.1-35.0%, խմիչքների արտադրությունը՝ 13.2-12.5% , 
իսկ ծխախոտի արտադրությունը 2015թ. վերջին հասել է մինչև 11.6%-ի: Իր հերթին սննդի 
արդյունաբերությունը տարիների ընթացքում աստիճանաբար ավելացել է և արդյունքում, 
օրինակ, 2015թ.-ին 2011թ.-ի համեմատ ավելացել է 20.4%-ով, սակայն 2014թ. նկատմամբ նվազել 
է 6.7%-ով: Խմիչքների արտադրությունը նույնպես ունեցել է աճման միտում, մինչև 2015թ., իսկ 
ահա ծխախոտի արտադրությունը ավելացել է 5.9 անգամ 2015 թվականին ի համեմատ 2011 
թվականի: Այս բոլոր տվյալները վկայում են այն մասին, որ գյուղատնտեսական մթերքների կա-
րևորությունը վերամշակման գործում հանդես է գալիս մի քանի տեսանկյունից: Նախ բավարար 
պայմաններ են ստեղծվում ներքին շուկան ապահովելու, արտահանման ծավալները և զբաղվա-
ծությունը ավելացնելու, ինչպես նաև գործազրկության ու արտագաղթի մեղմացման համար 
համապատասխան պայմաններ ձևավորելու: 

                                                            
1  ԱՎԾ պարենային ապահովություն և աղքատություն 2012-2015-2016թթ.: 
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Ագրարային ոլորտի վերամշակող արդյունաբերական արտադրանքի 
ծավալներն ըստ տնտեսական գործունեության (2011-2015թթ.) 

ընթացիկ գներով մլն. դրամ 

 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2015թ. % 
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Ընդամենը 
վերամշակող 
մշակող ար-
դյունաբերու-
թյուն, որից 

644775.4 100,0 699418.1 100,0 777016.9 100,0 847749.3 100,0 821210.2 100,0 27.4 -3.1

սննդի արդյու-
նաբերություն 

238887.6 37.1 250416.2 35.8 274747.6 35.4 308441.2 36.4 287818.5 35,0 20.4 -6.7

խմիչքի ար-
տադրություն 

85185.5 13.2 101323.3 14.5 126272.4 16.2 125118.9 14.8 102645.9 12.5 20.5 -18 

ծխախոտի ար-
տադրություն 

16193.3 2.5 25420.3 3.6 38306.7 4.9 63112.2 7.4 94935.3 11.6 
5.9 

անգամ
50.4

այլ արտադրու-
թյուն 

304509.0 47.2 322258.3 46.1 337690.2 43.5 351077.0 41.4 335810.5 40.9 0.3 -4.4

 

ԱՎԾ Տարեգիրք 2014թ. 
Սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. 

 
Էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքը և կլիմայական բարենպաստ պայմանները հնարա-

վորություն են տալիս տարեցտարի ավելացնելու վերամշակվող արտադրանքների թե քանակը և 

թե որակը: Այժմ էլ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Հայաստանի սննդի արդյունա-

բերությունն ունի բավականին կայուն աճ և արտահանման լայն հնարավորություններ: Տվյալ 
արդյունաբերությանը ենթակա կազմակերպությունները հիմնականում արտադրում են պա-

հածոյացված մրգեր, բանջարեղեն, խմիչքներ, մսամթերք և տարբեր տեսակի կաթնամթերքներ: 

Այսօր, ըստ 2015թ. վիճակագրության տվյալների, Հայաստանում գործում են շուրջ 40 պահածո-

ների, 45 գինեգործության, ավելի քան 280 կաթի և 72 մսի ու 4 ծխախոտի վերամշակման ընկե-

րություններ: Հատկապես իրենց ուրույն տեղն ունեն խմիչքներ արտադրող ընկերությունները, 

որոնցից են` Երևանի կոնյակի գործարանը, Երևանի Արարատ կոնյակի, գինու, օղու գործարանը, 

Արմավիրի ՄԱՊ-ը, Գինեթասը, որոնք արտահանման բնագավառում հասել են որոշակի 

հաջողությունների: 

Վերոնշյալների մասին ավելի պարզ պատկերացում ունենալու համար, աղյուսակ 2-ում 

բերված վիճակագրական տվյալների հիման վրա ներկայացնենք 2011-2015թթ.` խաղողի, մրգերի 

և բանջարեղենների վերամշակումից ստացված արտադրության ծավալները: 
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 Խաղողի, մրգերի և բանջարեղենի վերամշակումից ստացված արտադրական ծավալները 2011-2015թթ. 

2015թ. % 
Անվանումները 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 

2011թ. նկ. 2014թ. նկ.

Խաղողի գինի, 1000 լ 6192 5804 6680.3 6130.9 5934.9 - 4.2 - 4.8 

Կոնյակ, 1000 լ 15385 18527 2028.4 18725.5 16947.6 10.1 - 9.5 

Շամպայն, 1000 լ 623 479 536 634.4 658.1 5.6 3.7 

Օղի, 1000 լ 9136 10104 9942 9499.5 9348.7 2.3 - 7.5 

Բնական հյութեր, 1000 լ 14591 16718 19542 21102.6 17080.0 17.1 - 19.1 

Պահածոներ, տոննա 11514 9551 9867 11704.7 11163.4 3.0 - 4.6 
 

ԱՎԾ, Տարեգիրք 2014թ. 
Սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. 

 
Աղյուսակ 2-ի տվյալները վկայում են, որ վերամշակող արդյունաբերության արտադրական 

ծավալները տարիների ընթացքում դինամիկ աճ են արձանագրել: Այսպես, կոնյակի արտադ-
րությունը 2015թ. 2011թ. համեմատությամբ ավելացել է 10,1%-ով, շամպայնի արտադրությունը՝ 
5.6%-ով, իսկ բնական հյութերի արտադրությունը 17.1%-ով և այլն, չնայած բացի շամպայն 
ապրանքատեսակից, մնացածների գծով ունեցել է նվազման միտում ի համեմատ 2014թ.: 

Ինչպես հայտնի է, ռուսական շուկան մեր հանրապետության համար համարվում է առաջ-
նային, ուստի 2014 թվականի նոյեմբերից այդ շուկայում դոլար – ռուբլի փոխարժեքի ճգնաժամի 
հետևանքով հայրենական արտահանողները զգալի վնասներ կրեցին: Միաժամանակ վերջին 
տարիներին աշխուժացել են տարբեր տեսակի չրերի արտադրությունը հիմնականում արտա-
սահմանյան կազմակերպությունների աջակցության շնորհիվ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մսամթերքի վերամշակման և արտադրության 
մասնագիտացված շուրջ 30 փոքր և միջին ձեռնարկություններ հագեցած են նոր սարքավորում-
ներով, տեխնիկայով ու բարձր տեխնոլոգիայով, որոնցով էլ պայմանավորված արտադրվում են 
բարձրորակ և մեծ տեսականի ունեցող մսամթերք, որոնք հիմնականում սպասարկում են 
ներքին շուկան: Մսամթերք արտադրող առաջատար ընկերություններից են «Մուշը», «Գեղարդը», 
«Աթենքը», «Բարի Սամարացին» և այլն, որոնք տարեկան վերամշակում են 10-12 հազ. տոննա 
միս, ըստ վերջին տարիների տվյալների: Միաժամանակ կաթի վերամշակման ընկերություններից 
են` «Աշտարակ կաթ» ՍՊԸ, «Թամարա» ՍՊԸ, «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, «Արզնի կաթ» և այլն: 

Վերոնշյալների արտադրական ծավալների վերաբերյալ ավելի հստակ պատկերացում 
կազմելու համար ներկայացնենք աղյուսակ 3-ը: 

Աղյուսակ 3 

Մսամթերքի և կաթնամթերքի վերամշակման ծավալներն ըստ 2011-2015թթ. 

2015թ. % 
Անվանումները 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 

2011թ. նկ. 2014թ. նկ. 

Միս, 1000 տ 61.1 65.2 72.3 81.3 85.8 40.4 7.3 

Երշիկեղեն, տոննա 3577 3717 4030 5240 5997 67.7 14.5 

Կաթ. մլն. լ 316 320 363 430 448 41.8 4.2 

Պանիր, 1000 տ 17.6 17.6 17.4 18.3 18.6 5.7 1.6 
 

ԱՎԾ, Տարեգիրք 2014թ. 
Սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. 

 
Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ 2015թ. նախորդ տարիների նկատմամբ վերամշակ-

ման ծավալները ավելացել են: Այսպես, օրինակ, երշիկեղենի արտադրությունը 2011թ. համեմա-
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տությամբ աճել է 67.7%-ով, նախորդ տարվա համեմատությամբ` 14.5%-ով, կաթի արտադրու-
թյունը համապատասխանաբար` 41.8 և 4.2%-ով: Արտադրված մթերքները հիմնականում սպառ-

վում են ներքին շուկայում, որը և հնարավորություն է տալիս կրճատել ներմուծումը: 

Ագրովերամշակման ոլորտում առկա հզորությունները դեռևս օգտագործվում են թեր-

բեռնված, որը կապված է շրջանառու միջոցների պակասի, իսկ կատարված ներդրումներն էլ դեռևս 

բավարար չեն ոլորտի զարգացման և մրցունակության բարձրացման գործում: 

Նշված խնդիրների լուծման և ագրովերամշակման ոլորտի հետագա զարգացման համար 

առաջարկվում է. 

x ներքին շուկայի և տեղական արտադրողների շահերի պաշտպանության նպատակով վերա-

նայել հանրապետությունում արտադրվող պարենային մթերքների ներմուծումների մաքսա-

տուրքի դրույքաչափերը, 

x խստացնել ներմուծվող պարենամթերքի (մասնավորապես թռչնամսի), ինչպես նաև անաս-

նակերի և դրա բաղադրատոմսերի (հավելումների) որակի նկատմամբ պետական վերահսկո-

ղությունը, 

x ուշադրությունը կենտրոնացնել գյուղական տարածքների համաչափ զարգացմանը և ար-

տադրական ուժերի ռացիոնալ տեղաբաշխմանը, 

x պետական աջակցություն ցուցաբերել ՓՄՁ-ներին, որը էապես կնպաստի ագրովերամշակ-

ման ոլորտում մրցունակության բարձրացմանը և առիթ կհանդիսանա արտահանվող մթերք-

ների ծավալների ավելացմանը: 

Միաժամանակ ոլորտի զարգացման ֆինանսական և տնտեսական խթանների ապահովման 

գործում կարևոր է պետական և մասնավոր հատվածների մասնակցությամբ դրամաշնորհային 

ծրագրերի իրականացումը: Իր հերթին սննդամթերքի անվտանգության ապահովումը հանդիսա-

նում է արտահանման կազմակերպման ու խթանման կարևոր նախապայման և այդ նպատակով էլ 
անհրաժեշտ է նյութատեխնիկական բազայով և սարքավորումներով ապահովված սննդամթերքի 

որակի ստուգման լաբորատորիաների ստեղծումը, սպանդանոցների կառուցումը և դրանց կից 

փորձաքննական լաբորատորիաների գործարկումը: Այս միջոցառումների իրականացման համար 

պետք է մասնակցեն ինչպես պետությունը, այնպես էլ դոնոր կազմակերպությունները: 

Արտադրված արտադրանքը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ի կողմից սահմանված ստան-

դարտներին ու տեխնիկական կանոնակարգերին, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող համապա-

տասխան օրենքների և այլ իրավական փաստաթղթերի դրույթներին: 

Ներկայումս շատ արտադրողների և վերամշակողների ներքին պահանջարկն է սննդա-

մթերքի անվտանգության ու որակի բարելավման անհրաժեշտությունը: Հատկապես առավել 
որակյալ ներկրվող ապրանքներն արդեն իսկ հուշում են այն մասին, որ հարկավոր է խստացնել 
գոյություն ունեցող ստանդարտները, ներքին շուկան պահպանելու, ներկրվող սննդամթերքները 

տեղական արտադրանքով փոխարինելու և արտահանման հնարավորություններ ստեղծելու 
համար: 

Վերամշակվող մթերքների մրցունակության բարձրացման կարևոր ուղղություններից է 

սննդի անվտանգության միջազգային չափանիշներին համապատասխան համակարգի ներդրումը 

և վերջինիս զարգացումը: Վերամշակվող մթերքների մրցունակությունը բարձրացնելու համար 

անհրաժեշտ է արդյունավետ կերպով արձագանքել տեղական սպառողների սննդամթերքների 

անվտանգությանը: 

Արտերկրներից պարենամթերքի ներքին շուկա մուտք գործելու մատչելիության ապահովման 

տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է ամենաազատական (բաց) շուկա-
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ներ ունեցող երկրների շարքին: Քանի որ հանրապետությունում արտադրված պարենամթերքը 

(ինչպես թարմ, այնպես էլ վերամշակված տեսքով) բարձր համային և որակական ցուցանիշների 

շնորհիվ միանգամայն մրցունակ է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկաներում, ինչը 

հույժ կարևոր է պարենամթերքի արտաքին ապրանքաշրջանառության ներկայիս բացասական 

հաշվեկշիռը բարելավելու առումով:  

Ներմուծվող, ինչպես նաև թարմ և վերամշակված սնունդ արտադրող տնտեսավարող սուբ-

յեկտների բազմազանությունը վերջիններիս կողմից տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառումն ու 
սննդամթերքների անվտանգության վերահսկման պատշաճ համակարգի թերացումը լուրջ 

վտանգ կարող է ստեղծել սպառողների առողջության համար, իսկ սննդի անվտանգության ստան-

դարտներին համապատասխանությունն էլ իր հերթին կբարձրացնի Հայաստանի գյուղատնտե-

սության մրցունակությունը: 

Մրցունակությունը բարձրացնելու համար գյուղատնտեսության ագրոպարենային և վերա-

մշակող հատվածները պետք է կարողանան արդյունավետ կերպով արձագանքել տեղական 

սպառողների սննդամթերքի անվտանգությանն առնչվող պահանջներին և մրցակցել ներկրվող 

ապրանքների, իսկ արտահանման դեպքում արտասահմանյան ապրանքների որակական ստան-

դարտների հետ: 

Կառավարությունը պետք է կենտրոնանա ստեղծելու խթանների համակարգ, որը կարող է 

նպաստել պետություն – մասնավոր հատվածի համագործակցության զարգացմանը: 

Անհրաժեշտ է վարել հավասարակշռված քաղաքականություն տարածքային զարգացման 

գործում և յուրաքանչյուր մարզին տրամադրել այնպիսի պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս ամեն 

շրջան ունենալու անհրաժեշտ և բավարար ռեսուրսներ, որպեսզի ապահովվի արժանապատիվ 

կյանքի պայմաններ, ինչպես նաև համակողմանի զարգացում արդյունաբերության, գյուղատնտե-

սության, սննդի և վերամշակող արդյունաբերության միջև: 
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ՀՀ ԱԳՐՈՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ  

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

ԱՇՈՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱՅԱԴՅԱՆ, տնտ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող 
ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԻՐԶԱԽԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Վերամշակվող մթերքների արտադրությունը տարիների ընթացքում զգալի առաջընթաց է ունեցել, 
այն մշակող արդյունաբերության մեջ 2015թ. հասել է մինչև 59.1%-ի, որը նպաստավոր պայմաններ է ստեղ-
ծել ներքին շուկայի պահանջները բավարարելու, արտահանման ծավալները ավելացնելու, ինչպես նաև 
գործազրկությունը մեղմելու գործում: Սննդամթերքի անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է 
արտահանման կազմակերպման ու խթանման կարևոր նախապայման: Ոլորտի զարգացման ֆինանսա-
կան և տնտեսական խթանների ապահովման գործում կարևոր է պետական և մասնավոր հատվածների 
արդյունավետ համագործակցությունը: 

 

Բանալի բառեր. արդյունաբերություն, վերամշակում, ծավալներ, արդյունավետություն, ներդրումներ, խթանում, 
մրցակցություն: 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ АГРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИХ ЭКСПОРТА  

АШОТ АКОПОВИЧ БАЯДЯН, д.э.н., профессор, 
зав. отделом, главный научный сотрудник Института экономики им.М.Котаняна НАН РА 
ШУШАНИК МИРЗАХАНОВНА КОСТАНЯН  

научный сотрудни Института экономики им.М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

За последние годы в производстве продуктов переработки достигнут значительный прогресс. В 2015 г. его 
удельный вес в обрабатывающей промышленности составил 59,1%, что создало благоприятные условия для 
удовлетворения потребностей рынка, увеличения объемов экспорта, а также снижения безработицы. Обес-
печение безопасности пищевых продуктов является самой главной предпосылкой стимулирования организации 
экспорта. В обеспечении финансовых и экономических стимулов развития сферы важное значение имеет 
эффективное сотрудничество государственного и частного секторов.  

 
Ключевые слова: промышленность, переработка, объем, эффективность, инвестиции, поддержка, конкуренция. 

INCREASE OF THE QUALITY OF FOOD ITEMS PRODUCED BY FOOD-PROCESSING 

INDUSTRY AS THE  MOST CRUCIAL PRECONDITION FOR INCREASING THEIR EXPORTS 

ASHOT HAKOB BAYADYAN, Doctor of Sciences (Economics), Professor 
Head of Department, Chief Research Associate, 
M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
SHUSHANIK MIRZAKHAN KOSTANYAN 

Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The food processing industry has reported a significant growth over the time, and in 2015, the respective share of 
the food processing industry in the manufacturing reached 59.1%, thus allowing the sector to meet the needs of the 
domestic industry and report increase in exports, and mitigate unemployment as well. Ensuring food safety is one of the 
crucial preconditions for promoting exporters and actually exporting. Effective private-public partnership is stressed in 
providing economic and financial incentives and for developing the industry.  

 

Keywords: Industry, processing, volume, effectiveness, investments, promotion, competition. 
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ՀՐԱՉԻԿ ԳԱՐՍԵՎԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱՊՀ ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտոր  
 

ԱՐՓԻՆԵ ՎԱԼԵՐԻԻ ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ 

ՀԱՊՀ ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտորի դասախոս 

ՀՀ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՀԱՐՑԵՐԸ 

Հայաստանը հանքահումքային պաշարներով հարուստ երկիր է, որտեղ հետախուզված 
պաշարների հիման վրա ստեղծվել և հաջողությամբ գործում է գունավոր և ազնիվ մետաղների, 
ինչպես նաև տարբեր տեսակի ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (հիմնականում շինա-
նյութերի) արդյունահանման և վերամշակման արդյունաբերություն:  

Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում ներկայումս հաշվառված է 
հաստատված պաշարներով պինդ օգտակար հանածոների ավելի քան 670 հանքավայր, այդ 
թվում` 30 մետաղական: Նշված հանքավայրերից շահագործվում են շուրջ 400-ը` այդ թվում` 22 
մետաղական1:              

ՀՀ մաքսային ծառայության 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով Հայաստանի 
արտահանման 59.3 %-ը բաժին է ընկնում լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության  արտա-
դրանքին2, հետևաբար հանքահումքային հենքի ընդլայնումը հանրապետության տնտեսության 
զարգացման առաջնային գործոններից մեկն է: 

Հանքային հումքի առաջնային մշակման հիմնական պաշարները աստիճանաբար սպառ-
վում են, հանքավայրերի տեղադրման երկրաբանական պայմանները բարդանում, իսկ դրանց 
շահագործումը ավելի ծախսատար է դառնում: Հետևաբար շուկայի պահանջարկը բավարա-
րելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում վերամշակել և օգտահանել տեխնածին հանքա-
վայրերը (երկրորդական հումքի), դրանք դիտելով որպես հանքային հումքի աղբյուր: Սակայն 
հարցի լուծումը բավականին բարդ է և կապված է մի շարք բնապահպանական, տեխնոլոգիա-
կան և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման հետ3: 

Նշենք, որ գունավոր և ազնիվ մետաղների հարստացման ժամանակ հանքաքարերի  մինչև 
98 %-ը թափոնների տեսքով հեռացվում են` կուտակվելով պոչամբարներում, լցակույտերում, 
որտեղ կորում է նաև մետաղների որոշակի քանակություն:  

Մեր կարծիքով թվարկած խնդիրները կարելի է հաջողությամբ լուծել միայն առաջնային և 
ածանցյալ (տեխնածին) հանքավայրերի կադաստրավորման միջոցով: Ժամանակակից պայման-
ներում կադաստրավորումը, այդ թվում և տեխնածին հանքավայրերի, ունի պետական և տնտե-
սական կարևոր նշանակություն:  

Հայաստանի Հանրապետության հանքահումքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործ-
ման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.  
x լիովին վերազինել հանքարդյունաբերության ոլորտը ինովացիոն և սակավաթափոն 

տեխնոլոգիաներով` ապահովելով հանքաքարում օգտակար բաղադրիչների լիարժեք և  
համալիր կորզում և հնարավորինս կրճատելով դրանց կորուստը պոչանքներում, 

x վերամշակել և օգտահանել առաջացած թափոնները, 
x օգտակար հանածոների արդյունահանումը և մշակումը (հանքահարստացումը) իրակա-

նացնել առանց շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելու, 
x իրականացնել էկոլոգիական վնասի տնտեսական ճիշտ գնահատում և ռեկուլտիվացիա, 

                                                            
1  http://www.minenergy.am/page/472#sthash.o6B5aqn3.dpuf 
2  http://www.customs.am 
3  Մովսեսյան Ռ.Ս., Մովսիսյան Հ.Ի., Հայաստանի Հանրապետության հարստապոչերի հետ կապված առաջնահերթ 
խնդիրները: ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2014, N2, էջ 16-22: 
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x կադաստրավորել հետախուզված հանքավայրերի հանքահումքային առաջնային պաշար-
ները, ինչպես նաև տեխնածին հանքավայրերի (պոչամբարների, հարստապոչերի) պաշար-
ները:  
Մետաղական տեխնածին հանքավայրերի (պաշարների) առաջացման և օգտագործման 

սխեման պատկերված է նկարում (տե՛ս գծապատկերը): 
 Գծապատկեր 

 Մետաղական տեխնածին հանքավայրերի (պաշարների) առաջացման  

և օգտագործման ուղղությունները 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Կադաստրը, ըստ իր էության և նշանակության գիտականորեն հիմնավորված արժանա-

հավատ տվյալների ամբողջություն է, յուրաքանչյուր օբյեկտի (տեխնածին հանքավայրի, պոչամ-
բարի) երկրաբանական, քանակական և որակական բաղադրության (պաշարների կազմի ու 
կառուցվածքի), դրա  բաղադրիչ մասերի (տեղամասերի), սեփականատիրոջ (պատկանելության 
ձևի) մասին: Ըստ որում` թվարկած տվյալներն անընդհատ պետք է թարմացվեն և համալրվեն1,1: 

                                                            
1  рымов . ., авлюшкевич .Б., етодология определения цели системной оценки техногенных месторож¬дений, 2 
стр. 2006: 

Մետաղական հանքահումքային առաջնային պաշարներ (ընդերքում) 

Մշակում Հանքահարստացում Խտանյութ Մետալուրգիական 
արդյունաբերություն 
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Օգտագործման ուղղությունները 
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Բնական ռեսուրսների` այդ թվում և տեխնածին հանքավայրերի կադաստրավորումն ունի 
հետևյալ առանձնահատկությունները. ա) տեխնածին հանքավայրի կադաստրը ժամանակի և 
տարածության մեջ անընդհատ իրականացվող գործընթաց է, քանի դեռ հանքավայրի պաշար-
ները ամբողջովին չեն արդյունահանվել և վերամշակվել (օգտահանվել), բ) բնական պաշարների 
կադաստրը կազմվում է ըստ ոլորտի (պաշարի տեսակի) և պոչամբարների կուտակման վայրի, 
գ) տեխնածին հանքավայրի կադաստրը պետք է կազմվի ըստ տեղադրման վայրի` հողի, պո-
չամբարի, լցակույտի, տեղամասի, դ) կադաստրում պարունակող տվյալները օգտագործողների 
համար պետք է լինի հնարավորինս հասանելի, ե) կադաստրը պետք է պարունակի հստակ և 
հիմնավոր տվյալներ երկրորդական պաշարների վերամշակման և օգտագործման (օգտահան-
ման) սոցիալ-տնտեսական արդյունավետության վերաբերյալ, որի հիման վրա դրանք դառնում 
են ազգային հարստության մի մասը, զ) կադաստրը պետք է հաշվի առնի էկոլոգիական գործոն-
ներն ու պահանջները: 

Յուրաքանչյուր տեխնածին հանքավայրի կադաստրի ուսումնասիրության առարկան երկրոր-
դական հանքանյութն է, որի քանակական և որակական գնահատման ցուցանիշները պետք է 
համատեղելի լինեն նույն տեսակի այլ հանքավայրերի պաշարների գնահատման ցուցանիշների 
հետ: Այն պետք է կազմվի միասնական պահանջներով և մեթոդներով, որը պարունակում է 
հանքային հումքի աղբյուրի վերաբերյալ հիմնավոր ու  ամփոփ անձնագրային և աղյուսակային 
տվյալներ:  

Կադաստրի տեղեկությունների և ցուցանիշների համակարգը պետք է ընդգրկի երկրաբա-
նահետախուզական, լեռնատեխնիկական, տեխնոլոգիական, էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսա-
կան բնույթի ամփոփ տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են տեխնածին հանքավայրի վերամշակման 
կամ օգտահանման հիմնավորման, նախագծման և իրագործման համար: Ըստ որում` պետք է 
հաշվի առնվեն ոչ միայն արդեն կուտակված հանքարդյունաբերության թափոնները (հարստա-
պոչերը, ոչ կոնդիցիոն և արտահաշվեկշռային պաշարները), այլ նաև հանքարդյունաբերության 
ընթացիկ և ապագա թափոնները և հարստապոչերը: 

Կադաստրում կուտակված տվյալները կարող են հաջողությամբ օգտագործվել հանքահում-
քային երկրորդական պաշարների (հարստապոչերի) օգտահանման և վերամշակման, ինչպես 
նաև նախագծման, ներդրումների կատարման և դրանց արդյունավետության որոշման համար: 

Տեխնածին հանքավայրի (պոչամբարների) կադաստրային հաշվառումը, որը իրագործվում է 
հատուկ մարմնի կողմից, ընդգրկում է հետևյալ հարցերը`ա) վկայում է տեխնածին հանքավայրի 
(պոչամբարների)` որպես ապագա արդյունաբերական օբյեկտի մասին, բ) պարունակում է 
որոշակի կոնկրետ տվյալներ օբյեկտի մասին, որոնց հիման վրա կազմվում և տրվում է կա-
դաստրային անձնագիր, գ) տեխնածին օբյեկտի զբաղեցրած (տարածքային) տեղամասի համար 
ստեղծվում է չափագրված պլան հստակ աշխարհագրական կոորդինատներով, դ) կադաստրային 
պլանը գրաֆիկական (քարտեզի) տեսքի է , որն ունի կից տեքստային (բացատրական) մաս: Այն 
պարունակում է տվյալներ տեխնածին օբյեկտի չափագրված սահմանների մասին, ե) տեխնածին 
օբյեկտի տեղադրման վայրի (հողամասի, տարածքի) գրանցման համարը, հողամասի համարը, 
մակերեսը, սեփականությունը (պատկանելիությունը), սահմանները, օգտագործման հեռա-
նկարները, կադաստրային (նորմատիվային) գինը, հարկման մեխանիզմները, զ) առաջացման 
(ծագման) պայմանները և որակական ու քանակական այլ տվյալներ: 

Այսպիսով` տեխնածին հանքավայրի (պոչամբարի) կադաստրի հիմնական խնդիրն է հա-
վաքագրել, խմբավորել, ընդհանրացնել, տնտեսապես հիմնավորել, պարբերաբար թարմացնել, 
պահպանել և ընդերքօգտագործողներին տրամադրել հավաստի տվյալներ տեխնածին հան-
քավայրի պաշարների վերաբերյալ, իսկ առարկան է տեխնածին հանքավայրերը (հանքային ար-
տադրության լցակույտերը և պոչամբարները), որոնք առաջացել են ընդերքօգտագործման բոլոր 
մակարդակներում` հետախուզման, մշակման և հանքահարստացման: 

                                                                                                                                                                                                     
1  Абдисаев Б.А., овременные проблемные задачи кадастрового учета минерально-сырьевых ресурсов, стр. 5 

http://vestnik.kazntu.kz/files/newspapers/59/1958/1958.pdf 
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Տեխնածին հանքավայրի կադաստրի համար կիրառելի են հողային կադաստրի վարման 
հիմնական մեթոդներն ու սկզբունքները1: Այսպիսով, տեխնածին հանքավայրի կադաստրավո-
րումը կարևոր և խիստ արդիական հարց է, որի միջոցով կհամակարգվեն ՀՀ լեռնամետալուր-
գիական արդյունաբերության գործունեության արդյունքում տասնամյակներով կուտակված 
տեխնածին հումքի վերամշակման և օգտահանման բարդ խնդիրները: 

Ներկայացնենք մեր կողմից մշակված ՀՀ մետաղական տեխնածին հանքավայրերից մի 
քանիսի («Զանգեզուրի պղինձ, մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ) (պոչամբարների, հարստապո-
չերի) կադաստրային անձնագրերը (տե՛ս աղյուսակը):  

Աղյուսակ 

«ԶՊՄԿ» ՓԲԸ տեխնածին հանքավայրերի (պոչամբարների, հարստապոչերի) կադաստրային 
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նախ. փաս
տ փաստ Cu Mo Cu Mo Cu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

09. … Արծվանիկ  310.0 280.0 700.0 0.05 0.008 750.0 56.0 0.080 0.13 

09. … (Արծվանիկ գետի վրա) գործող 30.0 19.4 50.0 0.05 0.009 25.0 4.2 0.084 0.13 

09. … 
Ողջի  (Ողջի գետի վրա, Լեռնաձոր 
գյուղի մոտ) 

կոնսերվաց-
վել է 1977թ.

6.0 3.2 8.0 0.05 0.012 4.0 0.7 0.088 0.13 

09. … 
Փխրուտ  (Ողջի գետի աջափնյա 
վտակի վրա, Փխրուտ գյուղի մոտ) 

կոնսերվաց-
վել է 1969թ.

4.0 3.0 7.5 0.05 0.014 3.75 1.05 0.095 0.13 

 

*) մարզի կոդը (09-Սյունիքի մարզ), 
**) համայնքի (քաղաք, գյուղ) կոդը, 
***) հողամասի (թաղամասի) կոդը: 

 

Աղյուսակում բերված տվյալները վկայում են, որ նշված տեխնածին հանքավայրերի տեխ-
նածին պաշարների վերամշակումը տնտեսապես ձեռնտու չէ (առ. 01.01.2016), քանի որ տեխնա-
ծին հանքավայրերում պղնձի և մոլիբդենի փաստացի պարունակությունները մի քանի անգամ 
փոքր են հաշվարկված նվազագույն արդյունաբերական պարունակությունից 5000 ԱՄՆ դոլար 
2015 թվականի ընթացքում 1 տ. պղնձի միջին գնի2 և 4.0 ԱՄՆ դոլար 1 տ տեխնածին ռեսուրսի  
արժեքի դեպքում: Նշենք, որ վերը նշված չորս տեխնածին հանքավայրերն էլ պատկանում են 
«ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ը: 

                                                            
1  Ա.Ս. Եզակյան, Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային գնահատումը: Դասագիրք: Եր.: ՀԱԱՀ, 2014,- 132 էջ: 
2  http://metal4u.ru/lme/ 
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ՀՀ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՐՑԵՐԸ 

ՀՐԱՉԻԿ ԳԱՐՍԵՎԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱՊՀ ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտոր  

ԱՐՓԻՆԵ ՎԱԼԵՐԻԻ ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ 

ՀԱՊՀ ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտորի դասախոս 

Համառոտագիր 

Տեխնածին հանքավայրերի կադաստրի հիմնական նպատակն է ապահովել բոլոր արտադրական 
լցակույտերի, տեխնածին ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն ու պահպանումը, դրանց սեփակա-
նատերերի և ընդերքօգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունը, բնօգտագործման և բնապահ-
պանական վճարների սահմանման և արտադրական շրջանառության մեջ տեխնածին ռեսուրսների մաս-
նակցության համար օբյեկտիվ հիմքերի ստեղծումը: Տեխնածին հանքավայրերի կադաստրը տեխնածին 
հանքային հումքի պաշարների իրավական, բնական և տնտեսական վիճակի, օգտագործման և պահ-
պանության վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է: 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ մետաղական տեխնածին հանքավայրերի կադաստրավոր-
ման  խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման ուղիներն ու միջոցները: 

 

Բանալի բառեր. պոչամբար, հարստապոչեր, տեխնածին հանքավայր, վերամշակում, օգտահանում, կոնդիցիայի 
պարամետր, նվազագույն արդյունաբերական պարունակություն, կադաստրավորում: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КАДАСТРИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ГРАЧИК ГАРСЕВАНОВИЧ ГЕВОРКЯН, к.э.н., доцент  
сектора горно-металлургической промышленности, экономики и управления природопользованием Национального 
политехнического университета Армении 
АРПИНЕ ВАЛЬЕРЕВНА МУСАЕЛЯН 
преподаватель сектора горно-металлургической промышленности, экономики и управления природопользованием  
Национального политехнического университета Армении 

Аннотация 

Основной целью кадастра техногенных месторождений является: обеспечение эффективного использова-
ния и сохранения всех производственных отвалов, техногенных ресурсов, защита прав их владельцев и 
пользователей недр, создание объективных основ для определения природоохранных и природопользова-
тельских платежей, а также для участия техногенных ресурсов в производственном обороте. Кадастр 
техногенных месторождений представляет собой систематизированный свод сведений о правовом, природном 
и экономическом состоянии, использовании и охране техногенных минеральных сырьевых ресурсов. Целью 
статьи является исследование проблем кадастра техногенных месторождений металлических полезных 
ископаемых и предложение путей и средств их решения. 

 
Ключевые слова: хвостохранилище, хвосты обогащения, техногенное месторождение, переработка, утилизация, 

параметры кондиций, минимальное промышленное содержание, кадастрирование. 

ON GENERAL ISSUES OF INVENTORYING THE TECHNOGEN MINE SITES IN THE REPUBLIC 

OF AREMNIA 
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Sector of Mining and Metallurgical Industry, Economics, and Natural Resource Management 
 National Polytechnic University of Armenia  

ARPINE VALERI MUSAYELYAN 

Lecturer, Sector of Mining and Metallurgical Industry, Economics, and Natural Resource Management 
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Abstract 

The main purpose of inventory and/or cadastre oftechnogen mine sites is to ensure effective use and maintenance 
of production piles, technogen resources; protect of rights of the owners and subsoil and mineral resource users; create 
objective foundation to determine natural resources rents and ensure use of technogen resources in the production 
process. The cadastre of technogen mine sites is a complete source of information on the legal, natural and economic 
status, use, and maintenance and/or preservation of mineral resources. The purpose of the article is to study the issues 
on inventorying metallic technogen mine sites and to propose approaches and measures to address them.   

 
Keywords: Tailing dump, enriched tailings, technogen mine site, processing, parameters, minimum industrial content, inventorying. 
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ԱՇՈՏ ԱՂԱՍՈՒ ԹԱՎԱԴՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՊՏՀ խորհրդատու, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչ  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ  

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստան արտահանում է պատրաստի արտադրանքի 
բացարձակ մեծամասնությունը: Նշենք, որ պատրաստի արտադրանքի արտահանումը, ի տարբե-
րություն հումքի արտահանման, առանցքային հիմնախնդիր է տնտեսության համար: Ռու-
սաստանի ՀՆԱ-ն կազմում է ԵԱՏՄ երկրների ՀՆԱ 85%-ը1, դրամական փոխանցումների (մաս-
նավորապես՝ Հայաստան) կրճատվող ծավալները, ընդհանուր պահանջարկի իջնող մակար-
դակը հանգեցնում են ՀՆԱ աճի տեմպի նվազմանը և վճարային հաշվեկշռի վատթարացմանը 
ԵԱՏՄ երկրներում։ Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի վարկանիշների իջեցումը միջազգային 
գործակալությունների կողմից կարող է բացասաբար անդրադառնալ վարկային ռեսուրսների 
ստացման հնարավորությունների վրա։  

Արտարժույթով բյուջետային եկամուտների կրճատումը, գնողունակության անկումը Ռու-
սաստանում, ներդրումների նվազումը բերեց Հայաստանից ներկրվող պատրաստի արտադրանքի 
նկատմամբ պահանջարկի նվազեցմանը, ինչպես նաև կրճատվեցին Ռուսաստանից փոխանց-
վող տրանսֆերտները, որոնք կազմում են ընդհանուր տրանսֆերտների մոտ 80%-ը: Այստեղ իր 
դերն է ունեցել նաև այն, որ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ էապես ավելի 
շատ նվազեց, քան հայկական դրամի փոխարժեքը: Ռուսական շուկայի պահանջարկի նվազումը 
արտաքին մարտահրավեր է Հայաստանի տնտեսության համար: Նշենք որ ռուսական շուկայի 
իրավիճակի բացասական երևույթները անդրադարձել են տարածաշրջանի բոլոր երկրների վրա 
և դա փաստացի կախված չէ Եվրասիական տնտեսական միության հետ: 

Հակառակը, ԵԱՏՄ երկրներում տնտեսության անորոշության միջակայքի կտրուկ աճի պայ-
մաններում ՀՀ տնտեսության զարգացման հավանականությունը կարող է էապես բարձրանալ 
հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետ իրականացվող համաձայնեցված քաղա-
քականությամբ։ 

«ՌԴ արդյունաբերական քաղաքականության մասին» օրենքը2 միջնաժամկետ հեռանկարում 
կարող է նպաստել այն բեկումնային ներուժի ստեղծմանը, որը թույլ կտա մոտ ապագայում 
հասնել արմատական փոփոխության երկարաժամկետ դինամիկ տնտեսական աճի ապահով-
ման հնարավորությունների հարցում՝ հիմք ունենալով մարդկային և ինովացիոն ներուժը, 
հինգերորդ տեխնոլոգիական կարգի վերականգնման և վեցերորդ տեխնոլոգիական կարգին 
անցնելու համար պայմանների ստեղծման նպատակով։ Սա կարող է նաև հիմք ծառայել, որ-
պեսզի Ռուսաստանը ներկայանա ոչ թե միայն որպես խոշոր տարածաշրջանային երկիր, այլև 
պետություն՝ մեծ ներուժով, առաջին հերթին՝ տնտեսության այն ոլորտներում, որոնք կապա-
հովեն նոր ինդուստրիալիզացումը։ Ռուսաստանը մի շարք նորարարական ոլորտների գծով 
զբաղեցնում է աշխարհում առաջատար դիրքեր, բայց առայժմ դա համընդհանուր բնույթ չունի։ 
Ռուսաստանը, կարող է էապես հզորացնել ինովացիոն հատվածը տնտեսության շատ ոլորտ-
ներում։ Դա անհրաժեշտ է Ռուսաստանին, ակնհայտ է, որ դրանից պետք է օգտվի նաև Հայաս-
տանը, քանի որ փոքր տնտեսություն ունեցող երկրները, ինչպես ցույց է տալիս համաշ-
խարհային փորձը, սովորաբար չեն կարող արժանի տեղ գրավել արդի ինդուստրիալիզացման 
ոլորտում՝ առանց տարողունակ շուկայի, համաձայնեցված տնտեսական քաղաքականության և 
ֆինանսական ու հումքային ներուժի համատեղման։ Այդ հնարավորությունից օգտվելու համար 
հրամայական է ելնելով ԵԱՏՄ պայմանագրի դրույթներից ձեռք բերել համապատասխան 
համաձայնություններ և իրականացնել դրանք: Նշենք, որ ԵԱՏՄ Պայմանագրի 4-րդ հոդվածը 

                                                            
1  IMF, Gross domestic product, nominal 
2  едеральный закон от 31.12.2014 N 488- З (ред. от 13.07.2015) "  промышленной политике в оссийской едерации" 
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ուղղակի նշում է, որ Միության հիմնական նպատակն է նաև ազգային տնտեսությունների 
բազմակողմանի արդիականացումը, կոոպերացիան և մրցունակության աճը1: 

Գոյություն ունի առասպել այն մասին, թե զարգացած երկրների հետ ինտեգրման պարա-
գայում կարելի է շատ արագ դառնալ ինովացիոն երկիր, բայց եթե համագործակցության այս 
վեկտորը չի համապատասխանում երկրի տնտեսական զարգացման իրական վեկտորին, ապա 
ակնկալվող արդյունքը չի ստացվի։ Տնտեսական զարգացման վեկտորն առաջին հերթին որոշում 
են պետության տնտեսական շահերը, այլ ոչ թե այս կամ այն համաձայնագրերը։ Բացի այդ, այս-
տեղ կարևոր է ոչ միայն զուտ տնտեսական աճը, այլ նաև զարգացման սցենարը։ Եթե ինտեգրա-
ցիան հանգեցնում է հիմնականում միայն ներքին շուկայի աշխուժացմանը՝ ի հաշիվ վարկերի, 
դրամաշնորհների և դրամական փոխանցումների, ապա հարկ կլինի երկար սպասել ՀՆԱ 
էական աճի և արդի ինովացիոն կառուցվածքի, դրա հավանականությունը շատ փոքր է։ Իսկ եթե 
ինտեգրացիայի միջոցով էապես զարգացվի արտահանումը, ընդ որում՝ հնարավորինս բարձր 
ավելացված արժեք ունեցող արտադրանքինը (այդ թվում՝ ինովացիոն), ապա դա, իհարկե, 
կայուն կերպով կնպաստի որակապես նոր տնտեսական աճի կայացմանը։ 

Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Եվրասիական տնտեսական միության ոչ համաձայ-
նեցված մակրոտնտեսական քաղաքականությունն է, որի համաձայնեցման պայմանները նշված 
են ԵԱՏՄ պայմանագրում և, չնայած բավականին լայն հնարավորություններ են տալիս, դրանք 
չեն կատարվում: Հայտնի է, որ կամայական միությունում մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
համաձայնեցումը միության կարևորագույն հիմնախնդիրն է, օրինակ` Եվրամիությունում մակ-
րոցուցանիշները համաձայնեցվում են 1992թ. ընդունված Մաստրիխտյան հայտանիշների 
հիման վրա` պետական բյուջեի պակասուրդը չպետք է գերազանցի ՀՆԱ-ի 3%-ը, պետական 
պարտքը` 60%-ը, գնաճը երկրում չպետք է գերազանցի ամենացածր գնաճային մակարդակը 1.5 
տոկոսային կետով, երկարաժամկետ վարկավորման տոկոսադրույքները չպետք է գերազանցեն 
նվազագույնը 2 տոկոսային կետով, իսկ ազգային փոխարժեքը փաստացի փոխկապակցվում է 
եվրոյին2: ԵԱՏՄ-ում համաձայն պայմանագրի 63 հոդվածի պակասուրդը նույնպես չպետք է 
գերազանցի ՀՆԱ-ի 3%-ը, պետական պարտքի նկատմամբ նույնիսկ ավելի խիստ ցուցանիշ է 
դրված՝ այն չպետք է գերազանցի ՀՆԱ-ի 50%-ը, սակայն թույլ է տրվում, որ գնաճը տարբերվի 
նվազագույն գնաճից 5 տոկոսային կետով, փոխարժեքի մասով 64 հոդվածում չնայած նշվում է 
համաձայնեցված արժույթային քաղաքականության մասին, սակայն այդ դրույթը կոնկրե-
տացված չէ: Նույնիսկ գնաճի վերաբերյալ բավականին լիբերալ այս ցուցանիշը չի կատարվում: 
Իսկ արժույթային քաղաքականությանը փաստացի չի համաձայնեցվում: Այսպես Հայաստանում 
գնաճը 2015թ. եղել է -0.1%, Ռուսաստանում` 13%, իսկ ԵԱՏՄ այլ երկրներում` նույնիսկ ավելի 
բարձր: Փաստացի լիարժեք չհամաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականությունը միու-
թյունում մարտահրավեր է հայկական ապրանքների արտահանման և տնտեսության զար-
գացման համար: Զարգացած փոքր երկրներում արտահանման և ՀՆԱ հարաբերակցությունը 
ցածր չէ 30%-ից, քանի որ ակնհայտ է, որ շուկան այնտեղ մեծ չէ, և արտահանումը դառնում է 
զարգացման վճռական գործոն։ 

Երրորդ մարտահրավերը տարածաշրջանի ոչ կայուն իրավիճակն է, որը պարտադրում է 
ռազմական ծախսերի աճ, ռազմաարդյունաբերական համալիրի և դրա հետ ուղղակի փոխկա-
պակցված գիտատեխնոլոգիական ոլորտի զարգացում: 

ՀՀ տնտեսության համար մարտահրավեր է նաև գունավոր մետաղների վերջին տարիներին 
գների ոչ բավարար դինամիկան: 2015թ. պղնձի գինը նվազել է 24% 6230 դոլարից, մինչև 4760 
դոլար3, ի դեպ գունավոր մետաղների խտանյութի արտահանումը Հայաստանում կազմում է 
մոտ 30%: Գունավոր մետաղների գների երկարաժամկետ անկումը արտաքին մարտահրավեր է. 
այստեղ որպես ներքին մարտահրավեր կարելի է նշել, որ գունավոր մետաղները արտահանվում 
են խտանյութով: Որպեսզի մեծացվի գունավոր մետաղների արտադրական համալիրի ավելաց-
ված արժեքը նպատակահարմար է իրականացնել համապատասխան փոփոխություններ տնտե-
սական քաղաքականությունում: 

Կարծում եմ մարտահրավեր է նաև դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականու-
թյունների ոչ բավարար համաձայնեցումը: Դա կարող է բերել բարձր իրական վերաֆինանսա-

                                                            
1  http://docs.cntd.ru/document/420205962 
2  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l25014 
3  Динамика цен на медь (LME.Copper, USD за тонну) https://news.yandex.ru/quotes/1501.html 
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վորման տոկոսադրույքին, ոչ բավարար փողայնացման մակարդակին, միջազգային պահուստ-
ների կրճատմանը, պետական պարտքի աճին, արտահանման համար ոչ նպաստավոր 
պայմանների ստեղծմանը, պետական բյուջեի եկամուտների կրճատմանը և ՀՆԱ-ի աճի համար 
պայմանների վատթարացմանը: Ելնելով սահմանադրության դրույթներից ուղղակի անհրաժեշտ 
է, որ դրամավարկային քաղաքականությունը նպաստի ոչ միայն գների կայունությանը, այլ նաև 
ընդհանուր ֆինանսական կայունությանը: 

Ներքին մարտահրավեր է կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում, ինչը ձեռք է բերում 
առավել նշանակություն հատկապես ճգնաժամային իրավիճակում: Transparency International-ի 
դասակարգմամբ՝ կոռուպցիայի մակարդակը ԵԱՏՄ երկրներում չի կարելի բավարար համարել, 
վիճակը համեմատաբար բարվոք է գնահատվում Հայաստանում, թեև այստեղ էլ կոռուպցիայի 
ընկալման ինդեքսը դեռ բավարար չէ։ Կոռուպցիայի ընկալման առավելագույն հնարավոր ին-
դեքսի (100 միավոր) պարագայում Հայաստանում այդ ինդեքսի մեծությունը հավասար է 35-ի, 
ԵԱՏՄ մյուս երկրներում՝ 32 և ավելի ցածր1։ Հնարավոր 100 միավորից այդ ինդեքսի կրիտի-
կական շեմին՝ 50 միավորին, արագ հասնելը պետք է ուղենիշ դառնա Հայաստանի համար: 

Արտահանման աճը առավել հավանական է այն ոլորտներում և այն երկրներում, որտեղ կա 
տվյալ ապրանքի պահանջարկը։ Այն հնարավոր մակարդակի չի հասնում այն պատճառով, որ 
առայժմ բավարար չափով համաձայնեցված չէ հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղա-
քականությունը, ինչը պայմանավորված է նաև ԵԱՏՄ-ում ազգային արժույթների փոխարժեք-
ների չհամաձայնեցվածությամբ։ Հայաստանի համար արտահանման ներուժ ունեն գյուղա-
տնտեսական և գինու-կոնյակի արտադրանքները, թեթև և քիմիական արդյունաբերությունը, 
գունավոր մետաղների խոր վերամշակումը, թանկարժեք քարերի և մետաղների մշակումը։ Հատ-
կապես առաջնահերթ է ռազմարդյունաբերության ոլորտի, գիտատեխնոլոգիական արտադրու-
թյան էապես զարգացնելը և արտահանման նոր հնարավորությունների ստեղծումը։ 

Անհրաժեշտ է ճշգրտել և համաձայնեցնել տնտեսական քաղաքականության գերակայու-
թյունները, հստակ որոշել նրա նպատակները, ձևավորել ՀՀ տնտեսության զարգացման նոր 
մոդելը, կանխատեսել ակնկալվող արդյունքները։ Չափազանց կարևոր է տնտեսական քաղաքա-
կանության, հատկապես դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության արձա-
գանքը տնտեսական անվտանգության խախտման արձանագրվող ազդակներին՝ ՀՆԱ անկում, 
առևտրային հաշվեկշռի պակասուրդի մեծացում, գնաճի և գործազրկության աճ։ Արտաքին 
բացասական ազդեցություններին դիմակայելու ունակությունը տնտեսության զարգացման կարևոր 
պայման է։ 

Նպաստավոր է նաև մշակել հակաճգնաժամային ծրագիրը, որը պետք է ունենա մի շարք 
կարևոր ուղղություններ, մասնավորապես՝ ոչ հումքային, հատկապես բարձր տեխնոլոգիական 
ապրանքների արտահանմանն աջակցություն, փոքր և միջին բիզնեսի, պաշտպանության պատ-
վերի իրականացման խրախուսում, բյուջետային եկամուտների և ծախսերի օպտիմալացում։ 
Միասնական տնտեսական տարածքում պետք է հնարավորինս օգտվել կոոպերացիայի, նաև 
հակաճգնաժամային միջոցառումների առումով, հատկապես բարձր տեխնոլոգիական ապ-
րանքների, պաշտպանության արտադրության ոլորտներում, հումքի վերամշակման խնդիրները 
լուծելիս։ 

Արտահանողներին և, առաջին հերթին՝ ներքին շուկայում ներմուծմանը փոխարինող ար-
տադրությանը պետք է տրվեն պետական երաշխիքներ, որոնք, ի տարբերություն բյուջետային 
վարկերի, չեն ենթադրում առանց այդ էլ սահմանափակ պետական միջոցների ծախսում։ Միև-
նույն ժամանակ, գերակայություն պետք է ունենա ոչ թե հումքային արդյունաբերությունն իր 
էքստենսիվ աճով, այլ այն ձեռնարկությունները, որոնք հենվում են հումքի վերամշակման խոր 
արդիականացման վրա՝ ավելացված արժեքի էական ավելացման նպատակով։ 

Նպատակահարմար է պետական երաշխիքներն առաջին հերթին տրամադրել արտադրու-
թյան այն տեսակներին, որոնցում՝ օգտագործվում են տեղական հումքը, վերամշակումը հնարա-
վոր է տեղում, կա կայուն պահանջարկ ներքին կամ համաշխարհային շուկայում և, հետևաբար, 
բարձր է տվյալ արտադրանքի արտահանման հնարավորությունը։ Երաշխիքներ տրամադրելիս 
պետք է խրախուսել ընկերությունների՝ բաց տիպի ընկերությունների վերակազմակերպվելու 
հնարավորությունը։ Հակառակ պարագայում փոքրանում է լուրջ ներդրումների հավանականու-
թյունը։ 
                                                            
1  https://www.transparency.org/country/#ARM 
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Անհրաժեշտ է արագացնել հարկման բարեփոխումը ինչպես հարկերի տոկոսադրույքների 
ճշտման, այնպես էլ վարչարարության մասով, ինչը թույլ կտա աշխուժացնել տնտեսությունը, 
այդ թվում շոշափելիորեն նվազեցնել ներկրվող ապրանքների մենաշնորհային մակարդակն ու 
խթանել արտահանման դիվերսիֆիկացիան։ Ավելացված արժեքի հարկը Հայաստանում ավելի 
բարձր է, քան տարածաշրջանի երկրներում, ընդ որում՝ ավելի ցածր տոկոսադրույք չի կիրառ-
վում։ Նպատակահարմար է ԱԱՀ-ն նվազեցնել առնվազն 20-ից մինչև 18%-ի, իսկ որոշ ապրանք-
ների համար սահմանել նույնիսկ ավելի ցածր։ Հաշվի առնելով, որ այս միջոցները պետք է խթանեն 
տնտեսությունը, բյուջետային կորուստներ (հատկապես երկարաժամկետ առումով) չեն սպաս-
վում։ Անուղղակի հարկի իջեցումը, զսպելով անկումը, խթանում է տնտեսությունը, ինչպես նաև 
հակազդում է գնաճին։ Նպատակահարմար է նաև ԵԱՏՄ երկրների մյուս հարկային տոկո-
սադրույքների համաձայնեցումը։ Հայաստանում չեն կիրառվում նաև հումքի արտահանման 
մաքսատուրքերը։ 

Բյուջետային ծախսերի օպտիմալացումը, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակում, չա-
փազանց կարևոր է։ Պետական բյուջեի ծախսերի կրճատումը, օրինակ, օտարերկրյա սարքավո-
րումների և մեքենաների ձեռքբերման վրա, և նվազագույն աշխատավարձի ու թոշակի բարձրա-
ցումը նպաստում են ոչ միայն սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Խթանվում է նաև հայրենական 
արտադրանքի ներքին պահանջարկը՝ հավելյալ ազդակ հաղորդելով հայրենական արտադրու-
թյան, հատկապես գյուղատնտեսության զարգացմանը։ 

Բնակչության անապահով խավերի եկամուտների աճը՝ ի հաշիվ պետական բյուջեում առա-
ջարկվող փոփոխությունների, հանգեցնում է առաջին հերթին հանրապետությունում արտադրվող 
արտադրանքի պահանջարկի աճին և ներկրվող արտադրանքի հանդեպ պահանջարկի համա-
պատասխան կրճատմանը։ Այս խմբում առաջին անհրաժեշտության արտադրանքների սպառման 
բաժինը էապես բարձր է։ Հետևաբար, թոշակների և նպաստների բարձրացումը, սոցիալական 
խնդիրներ լուծելուց բացի, նպաստավոր է նաև տեղական արտադրության համար։ 

Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրում մի շարք բաժիններ առանց-
քային նշանակություն ունեն, մասնավորապես XIV՝ «Արժութային քաղաքականություն» բաժինը 
և համապատասխան N15 հավելվածը՝ «Համաձայնեցված արժութային քաղաքականության 
անցկացմանն ուղղված միջոցառումների մասին»։ Այս բաժնի դրույթների առաջնահերթ կոնկրե-
տացումը շատ կարևոր է ճգնաժամային իրավիճակում։ 

Այլ երկրների արժույթներից կախվածությունը նվազեցնելը, ազգային արժույթի դերի և 
ոսկու պաշարների նշանակալիության բարձրացումը արտաքին տնտեսական հաշվարկներում 
արդարացված են։ Բայց դա արդյունք չի տա, եթե չիրականացվի համաձայնեցված դրամավար-
կային քաղաքականություն։ Անհրաժեշտ է փուլային անցում, որպեսզի Եվրասիական տնտեսա-
կան միության երկրներում գնաճը 5%-ից բարձր չլինի։ Իսկ ազգային արժույթների փոխարժեք-
ների նվազումը ԱՄՆ և Եվրամիության արժույթների համեմատ պետք է համապատասխանի 
գնաճին։ Միևնույն ժամանակ, պետք է ապահովել փողայնացման աճը և ունենալ տնտեսության 
զարգացմանը համապատասխանող իրական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք։ 

Ռուսաստանում փողայնացման մակարդակը մոտ 50% է, ԵԱՏՄ մյուս երկրներում՝ էլ ավելի 
ցածր, այն դեպքում, երբ Եվրամիության երկրներում այդ ցուցանիշը 100%-ի կարգի է։ Չինաս-
տանում և Ասիայի արագ զարգացող երկրներում դրամայնացումը զգալիորեն բարձր է 100%-ից1։ 
Տնտեսության զարգացմանը նպաստող իրական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նպաս-
տավոր է նաև փողայնացման մակարդակի փուլ առ փուլ մոտեցմանը 70%-ի սահմանին, հակա-
ռակ դեպքում պարբերաբար առաջ կգան որոշակի դժվարություններ տնտեսության կայուն աճի 
և դրա դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների հետ կապված։ 

Անհրաժեշտ է մշակել կոռուպցիայի հակազդման համաձայնեցված միջոցառումներ, այս-
տեղ, ի դեպ, դեր կարող է ունենալ նաև Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմա-
նագրի 69-րդ՝ «Թափանցիկություն» հոդվածը։ 

Անարդյունավետությունը, հատկապես կոռուպցիոն դրսևորումները սկզբից ևեթ պետք է 
հանգեցվեն նվազագույնի։ Դա շատ ավելի արդյունավետ է, քան կամա թե ակամա կոռուպցիոն 
ռիսկեր թույլ տալը և դրանից հետո միայն դրանք վերահսկելն ու չարաշահումները բացահայ-
տելը։ Վաղուց հասունացել է հակակոռուպցիոն փորձաքննության, հատկապես տնտեսական 
գործունեությունը կարգավորող օրենքների անհրաժեշտությունը: 

                                                            
1  World Bank data, Money and quasi money (M2) as % of GDP 
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ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ  

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ԱՇՈՏ ԱՂԱՍՈՒ ԹԱՎԱԴՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՊՏՀ խորհրդատու, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչ  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Հոդվածում ներկայացված են ՀՀ տնտեսության արտաքին և ներքին մարտահրավերները: Որպես 
արտաքին մարտահրավեր նշվում են Ռուսաստանում գնողունակության անկումը, Եվրասիական տնտե-
սական միության ոչ համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և տարածաշրջանի ոչ 
կայուն իրավիճակը: Որպես մարտահրավեր նշվում է նաև գունավոր մետաղների գների փոփոխությունը: 
Հայաստանի ներքին մարտահրավերներից են դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականու-
թյունների ոչ բավարար համաձայնեցումը, ինչպես նաև կոռուպցիայի մակարդակը: Ներկայացված են 
տվյալ մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները: 

 

Բանալի բառեր. արտաքին մարտահրավերներ, ներքին մարտահրավերներ, ԵԱՏՄ, դրամավարկային 
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Аннотация 

В статье представлены внешние и внутренние вызовы экономики Армении.В качестве внешних вызовов 
отмечены снижение покупательной способности в России, несогласованная макроэкономическая политика 
ЕАЭС и нестабильная ситуация в регионе, а также изменение цен на цветные металлы. В числе внутренних 
вызовов Армении выделены недостаточная координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, 
а также высокий уровень коррупции. Представлены пути преодоления данных вызовов. 
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Abstract 

The article presents the external and internal challenges the Armenian economy faces. The decline in the 
purchasing power in Russia, uncoordinated macroeconomic policies of the EAEU member-countries and unstable 
situation in the region are among the external challenges. The fluctuation in the prices of nonferrous metals is an 
external challenge the economy of Armenia faces as well. As internal challenges the article highlights the lack of 
coordination of monetary and fiscal policies, as well as the level of corruption. The author presents approaches 
toaddressing and overcoming these challenges. 
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ՔՆԱՐԻԿ ՀՐԱՀԱՏԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասպիրանտ  

ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

Ծախսերի հաշվառումը ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտում, այնպես էլ գինեգործության ոլորտում 
կառավարման առաջնահերթ նպատակն է, որն ուղղված է կալկուլյացիայի կատարելագործ-
մանը և յուրաքանչյուր արտադրատեսակի գծով ծախսումների ու ծախսերի վերահսկողությանը: 
Ծախսերի հաշվարկման ողջ գործընթացը հիմք է հանդիսանում արժեքի որոշման համար և այն 
ներկայացնում է կանոնների ու սկզբունքների մի ամբողջություն, որի հիման վրա հաշվարկվում 
է ինքնարժեքը1: 

Ծախսն ըստ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի հաշվետու ժամանակա-
շրջանում տնտեսական օգուտների նվազումն է, որը տեղի է ունենում ակտիվների արտահոսքի, 
դրանց նվազման, պարտավորությունների առաջացման կամ աճի ձևով, որն էլ հանգեցնում է 
սեփական կապիտալի իջեցման, բացառությամբ մասնակիցների միջև սեփական կապիտալի 
բաշխման հետևանքով դրա իջեցման դեպքի: Ծախսերի ճշգրիտ դասակարգումը հիմք է հան-
դիսանում ինքնարժեքի հաշվարման համար2: Ծախսերը և ծախսումները դասակարգվում են 
որպես հիմնական և վերադիր, արտադրական և ոչ արտադրական, վերադարձվող և չվերա-
դարձվող, պլանավորված և չպլանավորված, արտադրական և կոմերցիոն, ընթացիկ և միանվագ, 
միատարր և բազմատարր, այլընտրանքային և տարբերակված, վերահսկելի և անվերահսկելի և 
այլն3: Ըստ արտադրության ծավալից ունեցած կախվածության ծախսումները լինում են փոփոխուն, 
հաստատուն, կիսափոփոխուն և այլն4: 

Արտադրանքի ինքնարժեքն իրենից ներկայացնում է արտադրության ընթացքում օգտա-
գործված ապրանքների, հումքի, նյութի, էներգիայի, հիմնական միջոցների, աշխատանքային 
ռեսուրսների, աշխատանքների և ծառայությունների արժեքը, ինչպես նաև մնացած բոլոր 
ծախսումները, որոնք կապված են արտադրության և իրացման հետ:  

Ինքնարժեքի մեջ ներառվելու տեսանկյունից ծախսերը լինում են ուղղակի և անուղղակի: 
Հաշվապահական հաշվառման մեջ օգտագործվում են ծախսերի հաշվառման և ինքնարժեքի 
որոշման հետևյալ տեսակները5. 
x պատվերային,  
x սովորական,  
x նորմատիվներով կարգավորվող (standard cost), 
x ուղղակի ծախսեր (direct costing): 

Ըստ կառավարման տեսանկյունից ինքնարժեքի որոշման համար կիրառվում են հետևյալ 
մեթոդները. 
x պատասխանատու կենտրոնների մեթոդը, 
x ABM մեթոդը (always better control): 

Գինեգործության ոլորտում արտադրանքի իրացման ծախսերը և արտադրության ծախսում-
ները ծագում են արտադրամասերում, տեղամասերում տեխնոլոգիական որոշակի փուլերում, 
ուստի վերջիններիս հաշվառումը դրանք խմբավորում են ըստ ծագման և վերահսկողության 
կենտրոնների: Իսկ երկրորդ տարբերակի դեպքում որոշվում է յուրաքանչյուր փուլի համար 
նյութի նկատմամբ պահանջարկը, և հաշվարկվում են դրանցից տեսակարար կշիռները: 

                                                            
1  Աղբյուրը՝ Cost and managment accounting modul 1, paper , Study material, The Institute of Company Secretaries of India, 

2013y., p.2. 
2  Աղբյուրը՝ .В. ошерстник, . . ейксин “ амоучитель по бухгалтерскому учету” Издание седьмое, переработанное 
и дополненное по состоянию на 1 октября 2002 года осква - анкт- етербург«2003г. стр. 84 

3  Աղբյուրը՝ Cost and managment accounting modul 1, paper , Study material, The Institute of Company Secretaries of India, 
2013y., p.7. 

4  Աղբյուրը՝ «Հաշվապահական հաշվառման պարզեցված ուղեցույց փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտների համար», Գիրք 1, Երևան, 2006թ., Էջ 105: 

5  Աղբյուրը՝ Ю.Ю. ончинев, Аудит организаций пазлищчних видов деятельности, итер, осква, антк етербург, 
2010 , стр 9-10. 
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Վերոնշյալները պարզաբանելու նպատակով ներկայացվել է «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ-ի 2014 թվականի գինու արտադրատեսակների համար ինքնարժեքի տեսակները (տե՛ս 
աղյուսակ 1-ը):  

Աղյուսակ 1 

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ-ի 2014 թ. ինքնարժեքի տեսակները (հազ դրամ) 

Ծախսումները 
Տեխնոլոգիական 

ինքնարժեք 
Լրիվ ծախսումներով 

ինքնարժեք 
Մասնակի 
ինքնարժեք 

Փոփոխուն 
ինքնարժեք 

Տեխնոլոգիական ծախսումներ 867 180.0 867 180.0   

Ինքնարժեք 867 180.0    

Ուղղակի այլ ծախսումներ 563 667.2 563 667.2   

Ընդամենը ուղղակի ծախսեր  1 430 847.2   

Անուղղակի ծախսումներ 81 109.6 81 109.6   

Ինքնարժեք  1 511 956.8   

Փոփոխուն ծախսումներ   1 438 958.0 1 438 958.0 

Հաստատուն ծախսումներ   72 999.0 72 999.0 

Ինքնարժեք   1 438 958.0  

Իրացման փոփոխուն ծախսեր    274 539.8 

Իրացման հաստատուն ծախսեր    5 032.3 

Ընդամենը իրացման ծախսեր 279 572.1 279 572.1 279 572.1 279 572.1 

Ինքնարժեք    1 713 497.7 

Վարչական ծախսեր 198 462.4 198 462.4 198 462.4 198 462.4 

Լրիվ ինքնարժեք 1 989 991.5 1 989 991.5 1 989 991.5 1 989 991.5 

 
Գինեգործական կազմակերպություններում ինքնարժեքի հաշվարկի ժամանակ կարելի է 

առանձնացնել հինգ մակարդակ, որի ժամանակ առաջնային ծախսումներով ձևավորված ինք-
նարժեքը տեխնոլոգիական ինքնարժեքն է, որին հետագայում ավելանալով ծախսումների և 
ծախսերի մյուս գումարները, ձևավորվում է լրիվ ինքնարժեքը: Տվյալ պարագայում տեխնոլո-
գիական ինքնարժեքը 2014 թվականի համար կազմել է 867 180.0 հազ դրամ, մասնակի 
ինքնարժեքը՝ 1 438 958.0 հազ դրամ (867 180.0+563 667.2+8 110.8), արտադրական ինքնարժեքը՝ 1 
511 956.8 հազ դրամ (867 180.0+563 667.2+81 109.6), իսկ փոփոխուն ինքնարժեքը՝ 1 713 497.7 հազ 
դրամ (1 438 958.0+274 539.8): Այսպիսով, տեխնոլոգիական ինքնարժեքը ներառում է միայն 
տեխնոլոգիապես անհրաժեշտ ծախսումները, իսկ ուղղակի այլ ծախսումները տեխնոլոգիական 
գործընթացի մեջ չեն ներառվում: Մասնակի և արտադրական ինքնարժեքի մեջ կենտրոնականը 
տեխնոլոգիական ինքնարժեքն է, բացի որից առաջինի մեջ ներառվում են տեխնոլոգիական փո-
փոխուն ծախսերը, ուղղակի փոփոխուն ծախսումները, իսկ արտադրական ինքնարժեքի դեպ-
քում ներառվում են ուղղակի այլ ծախսումները և անուղղակի ծախսումները: Փոփոխուն ինք-
նարժեքի ձևավորման ժամանակ ներառվում են տեխնոլոգիական և փոփոխուն ծախսումները, 
իսկ լրիվ ինքնարժեքը ներառում է բոլոր տեսակի ծախսերը և ծախսումները: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուսումնասիրվող ընկերությունում, իր ուրույն դերն 
ունի գինեգործությունը, ուստի այս ոլորտի ինքնարժեքի ձևավորման կարևորագույն առանձնա-
հատկություններից մեկն էլ այն է, որ արտադրանքի պատրաստի դառնալու համար այն պետք է 
տարիներով պահվի համապատասխան տարաներում հասունացման նպատակով: Ստացվում է, 
որ մինչև հասունացումը դեռ ոչ լիովին պատրաստ արտադրանքը նախորդ բոլոր ժամանա-
կաշրջանների համար դիտարկվում է որպես անավարտ արտադրանք: 

Քանի որ գինեգործության ոլորտում արտադրությունը իրականացվում է փուլերով, որոնցից 
յուրաքանչյուրի վերջնական արդյունքը լինում է կիսապատրաստուկը, ըստ այդմ էլ՝ ինքնար-
ժեքը ձևավորվում է բազմաստիճան համակարգով: Այդ դեպքում հարկ է լինում կատարել 
կիսապատրաստուկի՝ ըստ յուրաքանչյուր փուլի քանակի ու ծախսումների հաշվառում1: 

                                                            
1  Աղբյուրը՝ И.Гулина . . Икандрова “Бухгалтерский управленческий учет” осква 2007 стр. 49. 
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Աղյուսակ 2 

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ-ի 2014 թ. գինու արտադրական ինքնարժեքն 
 ըստ արտադրական փուլերի (հազ դրամ) 

Ցուցանիշները Ուղղակի ծախսումներ Անուղղակի ծախսումներ Ընդամենը 

Արտադրական ինքնարժեք 1 430 847.2 81 109.6 1 511 956.8 

Գինենյութի ստացման փուլ 572 338. 7 32 444.0 604 782.7 

Նյութական ծախսումներ 479 680.3 - 479 680.3 

Աշխատավարձ 51 200.0 29 840.0 81 040.0 

Սոց. վճար 4950.0 3100.0 8 050.0 

Մաշվածություն  8 250.0 8 250.0 

Նորոգման ծախսումներ 15550.0 6020.0 27 862.4 

Հնեցման և կուպաժի փուլ 214 627.1 12 166.4 226 793.5 

Աշխատավարձ 50 500.0 31 500.0 82 000.0 

Սոց. վճար 5 100.0 3 150.0 8 250.0 

Մաշվածություն  6 700.0 6 700.0 

Նորոգման ծախսումներ 101 000.0 28 813.5 129 813.5 

Շշալցման փուլ 643 881.2 36 499.4 680 380.6 

Նյութական ծախսումներ 195 095.0 - 195 095.0 

Աշխատավարձ 32 000.0 20 000.0 54 000.0 

Սոց. վճար 1800.0 1200.0 3 000.0 

Մաշվածություն - 28 500.0 28 500.0 

Այլ ծախսումներ 352 585.6 - 352 585.6 

Նորոգման ծախսումներ - 47 200.0 47200.0 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ի տվյալներից, գինու արտադրական ինքնարժեքի 5.36%-ը կազ-
մում են անուղղակի ծախսումները, իսկ 94.64%-ը՝ ուղղակի ծախումները: Խաղողի վերամշակ-
ման և գինենյութի ստացման փուլի ընթացքում ձևավորվում է ինքնարժեքի մոտ 40%-ը, հնեցման 
և կուպաժի փուլում՝ 14.9% -ը, իսկ շշալցման փուլը ապահովում է ինքնարժեքի 45.1%–ը: 

Ոլորտի առանձնահատկությունը ենթադրում է ինքնարժեքի ձևավորման համար նյութական 
ծախսումների առանձնացում, իսկ քանի որ գինեգործական արտադրանքի արտադրությունը 
փուլային է, հետևաբար՝ ինքնարժեքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր փուլում յուրովի: Այս մեթոդի 
դեպքում հումքի վերամշակումից մինչև վերջնական արտադրանքի թողարկումը իրականաց-
ված արտադրական ծախսումները կազմում են ամբողջական ինքնարժեքը, իսկ յուրաքանչյուր 
արտադրամասում ձևավորվում է կիսապատրաստուկի ինքնարժեքը: 

Գինեգործության ոլորտի ինքնարժեքի ուսումնասիրման բնագավառում կարևորվում է 
տեխնոլոգիական ինքնարժեքի ուսումնասիրությունը, որը ձևավորվում է գինենյութի ստացման 
ու մշակման, հնեցման ու կուպաժի փուլերում: Ուսումնասիրվող կազմակերպության գինու 
արտադրատեսակների գծով ըստ տնտեսական տարրերի տեխնոլոգիական ինքնարժեքը ներ-
կայացվել է աղյուսակ 3-ում: 

Աղյուսակ 3 

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ-ի 2014 թ. գինու տեխնոլոգիական ինքնարժեքն  
ըստ տնտեսական տարրերի (հազ դրամ) 

Արտադրատեսակներ 
Նյութական 
ծախսումներ 

Աշխատա-
վարձ 

Սոց. վճար 
Այլ տեխ 

ծախսումներ 
Տեխ. 

ինքնարժեք 

Հայկական գինիների հավաքածու 70740.0 19587.0 2880.0 38560.0 131767.0 

Նռան (18 տեսակ) 211420.0 58752.0 3620.0 115500 389292.0 

Ասպետի հավաքածու 82180.0 22850.0 2050.0 44800 151880.0 

Կագոր 11740.0 3264.5 200.0 6378.0 21582.5 

Սապերավի 12400.0 3320.5 180.0 6410.0 22310.5 

Այլ տեսակներ 80500.0 22806.0 3670.0 43372.0 150348.0 

Ընդամենը 468980.0 130580.0 12500.0 255120.0 867 180.0 
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, ընդհանուր տեխնոլոգիական ինքնարժեքի 54%-ը կազմում 
են նյութական ծախսերը, աշխատավարձի և սոցիալական վճարների տեսակարար կշիռը կազմում 
է 16.5%, իսկ այլ ծախսումները՝  29.5%:  

Ուղղակի նյութական ծախսումներն ու ուղղակի աշխատանքային ծախումները հանդիսա-
նում են փոփոխուն ծախսումներ, հետևաբար փոփոխուն ինքնարժեքի ձևավորումը այս փուլում 
առանձնապես չի տարբերվում արտադրական ինքնարժեքից՝ բացառությամբ հաստատուն ծախ-
սումների չներառման պարագայի: Գինու փոփոխուն ինքնարժեքը ներկայացվել է հետևյալ 
աղյուսակում: 

Աղյուսակ 4 

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ-ի 2014 թ. գինու փոփոխուն ինքնարժեքն ըստ փուլերի ( հազ դրամ) 

Ցուցանիշներ Փոփոխուն ծախսումներ Փոփոխուն ծախսեր Ընդամենը 

Փոփոխուն ինքնարժեք 1287517.7 425980.0 1 713 497.7 

Գինենյութի ստացման փուլ 504706.5  504706.5 

Նյութական ծախսումներ 416200.0  416200.0 

Աշխատավարձ 26500.0  26500.0 

Սոց. վճար 1800.0  1800.0 

Սպասարկման և նորոգման 
ծախսումներ 

39850.0  39850.0 

Այլ ծախսումներ 20356.5  20356.5 

Հնեցման և կուպաժի փուլ 204400.0  204400.0 

Աշխատավարձ 25800.0  25800.0 

Սոց. վճար 1650.0  1650.0 

Սպասարկման և նորոգման 
ծախսումներ 

107950.0  107950.0 

Այլ ծախսումներ 69000.0  69000.0 

Շշալցման փուլ 578411.2  578411.2 

Նյութական ծախսումներ 296500.6  296500.6 

Աշխատավարձ 10500.0  10500.0 

Սոց. վճար 1000.0  1000.0 

Սպասարկման և նորոգման 
ծախսումներ 

101200.0  101200.0 

Այլ ծախսումներ 169210.6  169210.6 

Իրացման փուլ  425980.0 425980.0 

Նյութական ծախսեր  425980.0 425980.0 

 
Այպիսով, գինու ոլորտում ծախսերի և ինքնարժեքի հաշվառումն ունի որոշակի առանձնա-

հատկություններ, որոնք պայմանավորված են ոլորտի յուրահատկություններով, մասնավորապես՝ 
1. Մշտապես առկա է անավարտ արտադրանքի մնացորդ: 
2. ՀՀ-ում խաղողի սեզոնային բերքահավաքից սկսած մինչև գինենյութի ստացումը ավարտ-

վում է դեկտեմբերի սկզբին, և ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս անավարտ 
հոդվածը ներառում է նաև տվյալ տարվա մնացած արտադրանքը: 

3. Տվյալ տարում հաշվետու ժամանակաշրջանի ծախսումներին գումարվում է նախորդ 
տարիների անավարտ արտադրանքի ինքնարժեքը և հանվում է այն արտադրատեսակների 
ինքնարժեքը, որոնց հասունացման ժամկետը ավարտվում է տվյալ տարում: 

4. Անավարտ արտադրանքը գտնվում է կոնկրետ արտադրամասում՝ հասունացման և կու-
պաժի արտադրամասն անալիտիկ հաշվառման ենթարկելիս, ստացվում է, որ անավարտ 
արտադրանքի մնացորդները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում պետք է դուրս գրվեն 
հաշվեկշռային հաշվին, իսկ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում պետք է փոխանցվեն 
811 արտադրամասի հաշվին այլ գումարով, քանի որ որպես պատրաստի արտադրանք 
կարող է բոլորովին այլ խմբաքանակ ուղղվել շշալցման: 
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5. Հիմնական արտադրության հաշիվը ձևավորվում է անավարտ արտադրանքի սկզբնական 
մնացորդով, այնուհետև հաշվետու ժամանակաշրջանի ծախսումներով, որոնք կարող են և 
ամբողջությամբ վերագրվել անավարտ արտադրանքին, իսկ անավարտ արտադրանքի այն 
մասը, որը տեխնոլոգիապես համարվում է արդեն հասունացած, որպես պատրաստի ար-
տադրանք, պետք է անցնի շշալցման արտադրամաս: Դրանցից են՝ 
Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք որոշակի առաջարկությունների՝ 

1. Անհրաժեշտ է կատարել կիսապատրաստուկի քանակի ու ծախսումների հաշվառում՝ ըստ 
յուրաքանչյուր փուլի և ըստ յուրաքանչյուր արտադրատեսակի: Փուլային մեթոդի դեպքում 
արտադրական ծախսումները սկսած հումքի վերամշակումից մինչև վերջնական ար-
տադրանքի թողարկումը, անհրաժեշտ է հաշվարկել յուրաքանչյուր արտադրամասում՝ նե-
րառելով այն կիսապատրաստուկի ինքնարժեքը, որը ստացվել է նախորդ արտադրամասում: 

2. Արտադրական ինքնարժեքը, բացի ուղղակի արտադրական ծախսումներից, ներառում է 
նաև անուղղակի արտադրական ծախումները, որոնք բաշխվում են արտադրատեսակի վրա՝ 
բաշխման որոշակի բազայով, ուստի առաջարկվում է ինքնարժեքին վերագրելու փոխարեն 
այս ծախսերը վերագրել իրենց կատարման ժամանակաշրջանին համահունչ ֆինանսական 
արդյունքներին: 

3. Արտադրատեսակի տարայի արժեքին, փաթեթավորմանը ուղղվող ուղղակի ծախսերը, 
որոնք հանդիսանում են իրացման փոփոխուն ծախսեր, առաջարկվում է ուղղակիորեն վե-
րագրել տվյալ արտադրատեսակին և ուղղակիորեն ներառել այդ արտադրատեսակի ինք-
նարժեքում:  

4. Կազմակերպությունում կիրառվող ոչ կիսապատրաստուկային մեթոդը ձեռնտու չէ, քանի որ 
անհրաժեշտ է կատարել անավարտ արտադրանքի գույքագրում բոլոր արտադրամասերում, 
արդյունքում հնարավոր չի լինում որոշել մի արտադրամասից մյուսին անցնող կիսապատ-
րաստուկի ինքնարժեքը: Այս առումով առաջարկվում է կիրառել կիսապատրաստուկային 
տարբերակը, որի դեպքում կիսապատրաստուկի ինքնարժեքը և դրա կալկուլյացիան որոշվում 
է արտադրամասից արտադրամաս փոխանցելիս: Այս առումով առաջարկվում է ներմուծել 
սեփական արտադրության կիսապատրաստուկների ենթահաշիվների համակարգը: 
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ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

ՔՆԱՐԻԿ ՀՐԱՀԱՏԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասպիրանտ  

Համառոտագիր 

Հոդվածում գինեգործության ոլորտում ծախսերի և ինքնարժեքի ձևավորման առանձնահատկություն-
ների ուսումնասիրման նպատակով կատարվել է ծախսերի և ծախսումների, ինքնարժեքի ձևավորման 
փուլային եղանակի և ըստ տնտեսական տարրերի ուսումնասիրություն: Գինեգործության ոլորտում գործող 
ընկերությունների առջև դրված խնդիրները այս առումով կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ ծախսերի կալկու-
լյացիայի կատարելագործում և հաշվառման և վերահսկողության մեթոդաբանության կատարելագործում:  

Քանի որ գինեգործական արտադրանքի արտադրությունը փուլային է, հետևաբար՝ ինքնարժեքը 
հաշվարկվում է յուրաքանչյուր փուլում յուրովի: Բոլոր փուլերի արտադրական ծախսումների և տվյալ 
փուլում ստացված կիսապատրաստուկի քանակի հարաբերության հանրագումարով ձևավորվում է պատ-
րաստի արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլյացիան, իսկ գինեգործության դեպքում՝ անավարտ արտադ-
րանքի ինքնարժեքը, որով հետագայում ձևավորվում է պատրաստի արտադրանքի միավորի ինքնարժեքը:  

 

Բանալի բառեր. հաստատուն և փոփոխուն ծախսումներ, ուղղակի և անուղղակի ծախսումներ, իրացման ծախսեր, 
տեխնոլոգիական և մասնակի ինքնարժեք, փոփոխուն և լրիվ ինքնարժեք: 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ В СФЕРЕ ВИНОДЕЛИЯ 

КНАРИК ГРАГАТОВНА ХАЧАТРЯН 
аспирант кафедры управленческого учета и аудита Армянского государственного экономического университета 

Aннотация 

В статье целях исследования особенностей формирования затрат и себестоимости в сфере виноделия про-
ведено исследование расходов и затрат, формирования себестоимости поэтапным способом и по экономическим 
элементам. В сфере виноделия задачи, поставленные перед действующими компаниями, с этой точки зрения 
можно разделить на две группы: совершенствование калькуляции расходов и совершенствование методологии 
учета и контроля. Поскольку производство продукции виноделия является поэтапным, то себестоимость на 
каждом этапе производства рассчитывается особо.  

Отношением суммы производственных затрат всех этапов производства к объему полуфабрикатов, 
полученных на данном этапе технологического процесса, исчисляется себестоимость готовой продукции, а в 
случае с виноделием–себестоимость незавершенной продукции, которой в дальнейшем формируется себестои-
мость единицы готовой продукции 

 
Ключевые слова: постоянные и переменные затраты, прямые и косвенные затраты, расходы по реализации, 

технологическая и частичная себестоимость, переменная и общая себестоимость. 

THE PECULIARITIES OF PRIME COSTS AND EXPENSES IN THE WINEMAKING 

KNARIK HRAHAT KHACHATRYAN 
Ph.D. Student, Chair of Managerial Accounting and Auditing 
Armenian State University of Economics 

Abstract 
To study the expenses and features of the prime cost in the winemaking, an analysis of the costs and expenses, was 

carried out in accordance with the stages method with respect to the investigation of the economic elements. In this 
regard, in the sphere of winemaking, the tasks for the existing companies are divided into the following two groups; 
improvement of cost calculation and development of the methodology of calculation and supervision. As the production 
of the wine-products is implemented on stage-by-stage basis, the prime cost in each stage is being calculated in 
consideration of the peculiarities of each stage. Calculation of the prime cost of the final product is determined through 
the ratio of the total costs in all the stages to the quantity of the unfinished products in a certain stage, while in case of 
wine-making the mentioned method determines the prime cost of the unfinished product. Based upon the prime cost of 
the unfinished product the prime cost of the unit of the final product is determined in the later stages. 

 
Keywords: Fixed and variable costs, direct and indirect costs, sales cost, technological and partial costs, variable and full costs. 
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ԲԵԱՏՐԻՍԱ ԿԱՐՊԻՍԻ ԿԵՈՎՏԵՐԵԼՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը կարևոր նշանակություն ունի ցանկա-
ցած երկրի տնտեսության զարգացման և հասարակության կենսամակարդակի բարելավման 
համար։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրներին անդրադառ-
նալիս, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է հստակ որոշել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և փորձաքննությունը:  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (այսուհետ՝ ՇՄԱԳ) մասնագիտական 
գործունեություն է, որը հիմնված է գիտականորեն մշակված և նորմատիվ ամրագրում ստացած 
մեթոդների և չափանիշների վրա, իսկ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 
կանխման նպատակով փորձաքննությունը ընկերությունների կողմից նախատեսվող գործու-
նեության համապատասխան ստուգումն է պահանջներին։ Ազդեցության փորձաքննություն 
կարող է իրականացվել միայն ազդեցության գնահատականի հիման վրա, այսինքն` սահման-
ված կարգով ազդեցության գնահատական տրվելուց հետո միայն: 

Կարևոր է նաև իրավաբանորեն հստակ սահմանել, որ ՇՄԱԳ-ը փորձագիտական նշանա-
կություն և արժեք ունեցող փաստաթուղթ է, իսկ ՇՄԱՓ-ը` վարչական ակտ, որը ենթակա է 
սահմանված կարգով, այդ թվում` դատական կարգով բողոքարկման: Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատականը փաստաթղթերի այն փաթեթն է, որում ընդգրկված է նախատես-
վող գործունեության իրականացման վերաբերյալ ամբողջական և համապարփակ տեղեկատ-
վություն՝ նախատեսվող գործունեության արդյունքում շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա 
հնարավոր ազդեցության բոլոր տեսակների, այդ ազդեցության համաչափության և թույլատրե-
լիության, տեխնիկական հնարավորությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականը առաջացել է անգլերեն EIA հա-
պավումից (EIA` Environmental Impact Assessment) և կիրառվում է որպես Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության գնահատման միջազգային միության (IAIA, International Association for Impact 
Assessment1) եզրույթ։ Վերջինիս միջոցով հիմնավորվում է շրջակա միջավայրի և հասարակական 
առողջության վրա պլանավորվող տնտեսական գործունեության ցանկացած տեսակների ազդե-
ցության վտանգավորության աստիճանի և ինտենսիվության բացահայտումը։ Կարելի է ասել, որ 
ՇՄԱԳ-ը վերաբերում է այն ուղղությանը, որն ունի նախագծերի գնահատման ընդհանուր 
«հովանոցային բրենդ»: ՇՄԱԳ-ի անցկացումը պլանավորվող տնտեսական և գործունեության այլ 
տեսակների համար նախատեսվում է «Էկոլոգիական փորձաքննության մասին» օրենքով, ինչը 
Հայաստանի Հանրապետությունում կոչվում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փոր-
ձաքննության մասին» ՀՀ օրենք2: Նշված օրենքի հոդված 4-ի համաձայն, այսպիսի փորձաքննու-
թյան նպատակն է կանխորոշել, կանխել կամ նվազեցնել գաղափարի և պլանավորված գործու-
նեության վնասակար ազդեցությունը մարդու առողջության, շրջակա միջավայրի, ինչպես նաև 
տնտեսական ու սոցիալական բնականոն զարգացման վրա: Բացի այդ, օրենքը նախատեսում է 
փորձաքննության ենթակա գործունեությունների ցանկը:  

Պետք է նշել, որ ՇՄԱԳ-ը նպաստում է էկոլոգիապես խելամիտ կառավարչական որո-
շումների ընդունմանը, ինչպիսիք են` նախատեսվող տնտեսական և գործունեության այլ տեսակ-
ների իրականացման հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների որոշումը, էկոլոգիական 

                                                            
1  http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/natural_resources_environment/Winter%202016/NRE_v030n03_

feat01_Cullen.authcheckdam.pdf 
2  «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք: ՀՕ-110-Ն: ՀՀՊՏ 2014.07.30/41(1054):  
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հետևանքների գնահատումը «հասարակական կարծիքի» չանտեսումը, «ազդեցությունների 
նվազեցման և կանխարգելման» միջոցառումների մշակումը և այլն1։  

Փորձենք ավելի մանրամասնորեն անդրադառնալ այդ մասնակիցներին։ ՇՄԱԳ-ի գործըն-
թացում մասնակցում են պատվիրատուն, ազդեցության գնահատման աշխատանքների կատա-
րողը և հասարակայնությունը2։ 
x Պատվիրատուն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է պատասխանատու նախատեսվող 

գործունեության փաստաթղթերի պատրաստման համար ` համաձայն նորմատիվային պա-
հանջների, որոնք ներկայացվում են տվյալ գործունեության տեսակին՝ էկոլոգիական փոր-
ձաքննության անցկացման դեպքում։ 

x Կատարողը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որն իրականացնում է շրջակա միջա-
վայրի վրա ազդեցության գնահատումը, և որին պատվիրատուն իրավունք է տվել կատարել 
գնահատման աշխատանքները։ Կատարողը պատասխանատու է գնահատման 
ամբողջականության ու հավաստիության, ինչպես նաև դրանց` էկոլոգիական ստանդարտ-
ներին ու նորմատիվներին համապատասխանության համար։ 

x Հասարակայնությունը կարող է գործընթացի մեջ ընդգրկվել սկզբնական տեղեկատվության 
տրամադրման և ՇՄԱԳ-ի անցկացման փուլերում, մասնակցել հասարակական լսումներին 
և քննարկումներին։ 
Բացի այդ, կարևոր հարցադրումներից են նաև ՇՄԱԳ-ի սկզբունքները3` 

x ՇՄԱԳ-ի` որպես լուծումների ձևավորման գործիքի կիրառում,  
x նախագծի տեխնոլոգիական, տեխնիկական, սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսա-

կան ցուցանիշների համալիր դիտարկում, 
x նախագծային լուծումների այլընտրանքայնություն, նոր տարբերակների մշակումը, 
x օբյեկտի շահագործման հետ կապված հնարավոր բացասական հետևանքների համար 

պատվիրատուի պատասխանատվություն: 
Ինչպես հայտնի է, պատվիրատուն կրում է ՇՄԱԳ-ի կատարման հետ կապված բոլոր 

ծախսերը և ՇՄԱԳ-ը ներառում է` 
1. տարածքի ռեսուրսային ներուժի և շրջակա միջավայրի վիճակի որոշում, 
2. ՇՄԱԳ-ի ծրագրի մշակումը, 
3. տնտեսական գործունեության և շինարարության այլընտրանքային տարբերակների գնա-

հատումը, 
4. շրջակա միջավայրի վրա նախագծի շահագործման հետևանքով ազդեցության ծավալի և 

տևողության գնահատումը, 
5. շրջակա միջավայրի վրա նախագծի ազդեցության մոնիթորինգը, 
6. շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության մակարդակի նվազեցման միջոցների և 

միջոցառումների համակարգի ստեղծումը, 
7. հասարակական լսումները և էկոլոգիական փորձաքննությունը, 
8. շրջակա միջավայրի վրա նախագծի ազդեցության վերլուծության հաշվետվության պատ-

րաստումը: 
 Համաձայն Շրջակա միջավայրի վրա միջազգային կազմակերպության մեթոդաբանության` 

ՇՄԱԳ-ի գործընթացը բաղկացած է հաջորդական փուլերից4. 
1. սքրինինգ (screaning), որի շրջանակներում որոշվում է ՇՄԱԳ-ի անցկացման անհրաժեշտու-

թյունը և լիարժեքության աստիճանը, 

                                                            
1  удолей В.В., изгирев И.В. 1996. Экологически опасные факторы. б, Изд-во А З  , 186 с. 
2  Авалиани . ., евич Б.А., Захаров В. . 2001. ониторинг здоровья человека и здоровья среды. ., ентр экологи- 
ческой политики оссии, 76 с. 

3  озняков . ., умак В. ., офронов Г.А., мнова .В. 2006. Диоксины и здоровье человека. аучные основы выявле- 
ния диоксиновой патологии. б, изд-во « аука», 275 с. 

4  Большаков А. ., рутько В. ., уцилло Е.В. 1999. ценка и управление рисками влияния окружающей среды на здо- 
ровье населения. ., Изд-во «Эдиториал », 254 с. 
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2. սկոպինգ (scopping), այս փուլում վեր են հանվում խնդիրները և ազդեցության ոլորտները, 
ինչպես նաև՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,  

3. այլընտրանքային տարբերակների գնահատում , ինչի արդյունքում ընտրվում է նախատես-
ված նպատակներին հասնելու այն տարբերակը, որն առավել բարենպաստ է շրջակա 
միջավայրի համար 

4. ազդեցության գնահատում, որը ենթադրում է նախագծի իրականացման էկոլոգիական, 
կենսաբանական և սոցիալական հետևանքների աստիճանի կանխատեսում և որոշում։ 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փուլում վերլուծվում են ազդեցության 
քանակական ցուցանիշները, մասնավորապես. 

x ազդեցության ինտենսիվությունը՝ միավոր ժամանակում աղտոտիչների հոսքը, 
x ազդեցության որոշակի ուժգնություն՝ միավոր տարածքի վրա աղտոտիչների հոսքը, 
x ազդեցության հաճախականությունը ժամանակի ընթացքում՝ ընդհատ, անընդհատ, միանվագ 

ազդեցությունը 
x ազդեցության տևողությունը ՝ տարի, ամիս և այլն, 
x ազդեցության տարածական սահմանները՝ խորություն, չափեր և ազդեցության գոտու ձև։ 
5. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության կառավարում, որն իրականացվում է միջոցառումների 

սահմանման միջոցով՝ ուղղված նախագծի շահագործման անբարենպաստ հետևանքների 
վերացմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանը ։ 

6. Նշանակալիության գնահատում, որի հիման վրա իրականացվում են շրջակա միջավայրի 
վրա այլ բաղադրիչների ազդեցության կարևորության և ընդունելիության որոշման գործըն-
թացները, օրինակ` այն գործընթացները, որոնք հնարավոր չէ վերացնել։ Այս փուլի նպա-
տակը առաջնահերթ ազդեցությունների նվազեցումն է` ընտրելով միայն նրանք, որոնք 
բնութագրվում են առավելագույն ինտենսիվությամբ և պարբերականությամբ։ Այստեղ հաշվի 
են առնվում այն ցուցանիշները, որոնց դեպքում ազդեցությունը նշանակալից է1. 

x տվյալ տարածքի վրա զգալի ազդեցությունը, 
x հատուկ պահպանվող տարածքների վրա ազդեցությունը, 
x չափազանց վտանգավոր արտադրությունը։ 
7.  Հաշվետվությունների կազմում՝ ՇՄԱԳ-ի անցկացման վերաբերյալ։ 
8. Որոշումների ընդունում՝ նախագծի ընդունման դրական կամ բացասական եզրակացու-

թյուն, ինչպես նաև իրականացման վերաբերյալ պայմանների սահմանում։ 
9. Հսկողություն նախագծի իրականացման վերաբերյալ սահմանված պայմանների կատար-

ման նկատմամբ, վերահսկողություն նախագծի իրականացման նկատմամբ, ինչպես նաև 
նախատեսվող միջոցառումների` բացասական հետևանքների նվազեցման արդյունավետու-
թյան նկատմամբ։ 
Այսպիսով, ամփոփելով կարող ենք նշել, որ ՇՄԱԳ-ը ներառում է ելակետային իրավիճակի 

ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև չափումների և վերլուծությունների անցկա-
ցում, նախատեսվող տեխնոլոգիական գործընթացների բոլոր փուլերի (ներառյալ՝ կոնսերվացիայի 
և դեմոնտաժի)` շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա ազդեցության որոշում, 
այլընտրանքային տարբերակների վերլուծություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ար-
դյունքում առաջացած տնտեսական վնասի հաշվարկում, բնապահպանական կառավարման և 
մշտադիտարկումների (մոնիտորինգի) ծրագրերի մշակում և այլն։ 

 

                                                            
1  учма В. ., Гильденскиольд . . 1995. кружающая среда и здоровье жителей города с развитой промышленностью. 

, Изд-во « лег и авел», 123 
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԲԵԱՏՐԻՍԱ ԿԱՐՊԻՍԻ ԿԵՈՎՏԵՐԵԼՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ 

Համառոտագիր 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը ներառում է ելակետային իրավիճակի ուսում-
նասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև չափումների և վերլուծությունների անցկացում, նախա-
տեսվող տեխնոլոգիական գործընթացների բոլոր փուլերի (ներառյալ՝ կոնսերվացիայի և դեմոնտաժի)` 
շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա ազդեցության որոշում, այլընտրանքային տարբերակ-
ների վերլուծություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության արդյունքում առաջացած տնտեսական վնասի 
հաշվարկում, բնապահպանական կառավարման և մշտադիտարկումների (մոնիտորինգի) ծրագրերի 
մշակում և այլն։ 

 
Բանալի բառեր. շրջակա միջավայր, էկոլոգիական փորձաքննություն, մարդու առողջություն, պատվիրատու, 

իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ, էկոլոգիական ստանդարտներ, նորմատիվներ: 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

БЕАТРИСА КАРПИСОВНА КЕОВТЕРЕЛЯН 

соискатель Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Oценка воздействия на окружающую среду включают в себя исходные исследования, а также, в случае 
необходимости, проведение измерений и анализов, определение воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека всех этапов (включая консервацию и демонтаж) намечаемых технологических процессов, анализ 
альтернативных вариантов, расчет экологического ущерба, возникшего в результате воздействия на окружаю-
щую среду, разработку программ экологического управления и мониторинга и т.д. 

 
Ключевые слова: окружающая среда, экологическая экспертиза,, здоровье человека,заказчик, юридическое лицо, 

физическое лицо, экологические стандарты, нормативы. 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ISSUES 

BEATRISA KARPIS KEOVTERELYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The environmental impact assessment includes baseline studies, and if necessary other measurements and analyses 
that need to be carried out; figuring out the impact of all stages of expected technological processes (including the 
conservation and dismantling) on the environment and human health; analysis of alternatives, assessment of economic 
losses that occur from the damage to the environment; design of environmental management and monitoring programs, 
and etc. 

  
Keywords: Environment, Environmental examination, human health, client, legal person, natural person, environmental standards, 

norms. 
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ԳԱՅԱՆԵ ԷՐՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող, բաժնի վարիչ 

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ. ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

Հայաստանում կարծես աստիճանաբար նվազում է տնտեսական աճի «ավանդական» հենա-
րանների դերը (գյուղատնտեսություն, շինարարություն, հանքարդյունաբերություն)1. 2011-
2014թթ. ընթացքում երկրի ՀՆԱ կառուցվածքում գյուղատնտեսության բաժինը նվազել է 20,3%-ից 
մինչև 18,5%, շինարարությանը՝ 13%-ից մինչև 9,2%, իսկ հանքագործական արդյունաբերության 
մասնաբաժինն ընդհանուր արդյունաբերական արտադրանքում կրճատվել է 17.2%-ից մինչև 
15%, այն դեպքում, երբ կրճատվել է նաև ընդհանուր արդյունաբերության բաժինը ՀՆԱ–ում՝ 
17%-ից մինչև 16.2%2: Անհրաժեշտ են աճի նոր հենարաններ, ընդ որում ժամանակային բոլոր 
հորիզոնների համար՝ մոտ ապագայից մինչև երկարաժամկետ հեռանկարներ: Տնտեսության 
արդիականացումը և մրցունակության բարձրացումը շարունակում են մնալ գերխնդիր, որի 
լուծման գործուն հնարավորություն կարող է հանդիսանալ ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն ներուժի 
արդյունավետ օգտագործումը:  

Հայաստանի տնտեսական զարգացման եվրասիական ուղեծիրն այլևս իրողություն է: Դարձել 
են ժամանակավրեպ այդ ուղու անայլընտրանքայնության մասին բանավեճերը, ներկայի պա-
հանջն է ուղիներ որոնել՝ ՀՀ տնտեսության զարգացման բոլոր իրատեսական և անիրատեսական 
հեռանկարների իրացման հանգույցները եվրասիական տնտեսական տիրույթում շաղկապելու 
համար, քանի որ նվազագույնը դա է պահանջում միասնական տնտեսական տարածքի գաղա-
փարը: Ինտեգրացիոն համագործակցության համատեքստում անդամ-պետությունների տնտե-
սական զարգացման ուղղությունների մասին «հանձնարարական» բնույթի առաջարկություններ 
է ներկայացրել Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհուրդը3: Ըստ այդ փաստաթղթի, 
անդամ-պետությունների ինտեգրացիոն ներուժի գնահատման համար առաջարկվում են որոշակի 
ուղղություններ (հայտանիշներ), որոնք պետք է պայմանավորեն այն ոլորտների ընտրությունը, 
որոնց զարգացումը կարող է հանգեցնել տվյալ երկրի և ընդհանուր միության տնտեսական 
աճին: ՀՀ ինտեգրացիոն ներուժի վերաբերյալ մեր դիտարկումները նպատակահարմար ենք հա-
մարել ներկայացնել ըստ ԵԱՏՄ տնտեսական զարգացման համար առաջարկված այդ «հիմնա-
կան ուղղությունների»:  

Ոլորտներ, որոնց զարգացումը կպայմանավորի բազմարկչային (մուլտիպլիկատիվ) էֆեկտ 
ամբողջ տնտեսության համար: Այս ուղղությունն առաջին հերթին ենթադրում է էներգետիկ, 
ֆինանսական, տեղեկատվական և տրանսպորտային ծառայությունների ոլորտների զարգացում: 
Վերջիններս ակներև համակարգաստեղծ նշանակություն ունեն ցանկացած երկրի տնտեսու-
թյան համար, բայց ինտեգրացիոն համագործակցության համատեքստում դրանց զարգացումն, 
ըստ ամենայնի, ենթադրում է նաև ընդհանուր օգտագործման որոշակի ենթակառուցվածքների 
ապահովում, այնպես, որ դրանց բացակայությունն անդամ-պետություններից որևէ մեկում 
չհանգեցնի ինտեգրացիայի հնարավոր առավելություններից օգտվելու «խտրական» զարգացում-
ների: Ինչ խոսք, գոնե տրանսպորտային ենթակառուցվածքների դեպքում, նման մոտեցման պահ-
պանումը խիստ դժվար է, քանի որ Հայաստանը միության այլ անդամ-պետություններից ոչ մեկի 
հետ ընդհանուր սահման չունի: Ավելի իրատեսական է ներկայանում ֆինանսական և տեղե-
կատվական դաշտում համագործակցությունը, որտեղ իրականացվող քաղաքականության միաս-

                                                            
1  Ըստ ՏԳՏՀԴ ծածկագրի համապատասխանաբար՝ A, F և B խմբերը: 
2  Բոլոր ցուցանիշները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների հիման վրա՝ 
Հայաստանը թվերով 2012, 2013, 2014, 2015 հրապարակումներից: 

3  б сновных направлениях экономического развития Евразийского экономического союза. ешение от 16 октября 
2015 года N 28. 
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նականացման պահանջներն ամրագրված են Միության հիմնադիր պայմանագրում1, և նախա-
տեսում են օրենսդրաիրավական որոշակի փոփոխություններ՝ համագործակցության արդյունա-
վետության բարձրացման համար: 

Ինչ վերաբերում է էներգետիկ ոլորտի զարգացմանը, ապա հարկ է նկատել, որ ինտեգրա-
ցիոն կառույցի ձևավորման հենց սկզբից այս ոլորտում համագործակցության առավելություն-
ները դիտվել են որպես ինտեգրացիայի հիմք, ինչը հիմնավորված է այն փաստով, որ ԵԱՏՄ 
անդամ-պետություններից երկուսն էներգակիրների խոշոր արտահանողներ են, իսկ մյուս 
երեքը՝ դրանք ներկրող և նաև դրանց հիման վրա էլեկտրաէներգիա արտադրող պետություններ: 
Հետևաբար, համագործակցող պետություններից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ էներգետիկ 
ոլորտի զարգացման իր հեռանկարները, որոնք ոչ միշտ կհամընկնեն Միության ընդհանուր 
հեռանկարներին: Այսպես, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության գնահա-
տականով ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցությունը հնարավորություն կտա բնական գազը և նավթա-
մթերքը ավելի ցածր և կայուն գներով ներմուծել (միության արդյունահանող երկրների արտադ-
րողների գներով), երկրում արտադրված էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը արտահանել միասնական 
շուկայի տարածք, ինչպես նաև՝ հայկական էներգահամակարգի տեխնիկական հնարավորություն-
ներն օգտագործել՝ միության անդամ-պետությունների արտադրած էլեկտրաէներգիան հարևան 
ոչ անդամ-պետություններ հաղորդելու համար2: Սակայն, եթե խնդիրը քննարկենք էներգետիկ 
գլոբալ շուկայում արդի զարգացումների տեսանկյունից, ապա Հայաստանի նման փոքր, բաց 
տնտեսությամբ երկրները, որոնք զգալի կախվածություն ունեն էներգակիրների ներկրումից, 
պետք է աստիճանական անցում կատարեն էներգիայի այլընտրանքային (առավելապես վերա-
կանգնվող) աղբյուրների օգտագործմանը: Ավելին, նավթ արդյունահանող Նորվեգիայում 2013 
թվականին սպառվող էներգիայի 65.5%-ը վերականգնվող էներգիայի արդյունք էր, Դանիայում՝ 
27.2%, Ավստրիայում՝ 32.6%, Ֆինլանդիայում՝ 38.6%, Շվեդիայում՝ 52.1%: Այս ուղղությամբ զգալի 
հաջողություններ ունեն նաև նախկին ԽՍՀՄ պետություններից Էստոնիան, Լատվիան և Լիտ-
վան՝ համապատասխանաբար 25.6%, 37.1% և 23% ցուցանիշներով3: Համաշխարհային տնտե-
սությունում ընդհանուր միտումները, հնարավորություն են տալիս կանխատեսել, որ արդեն 
մոտ ապագայում՝ 2020 թվականին, «կանաչ էներգիայի» բաժինն ընդհանուրի մեջ կկազմի 25%-ից 
ավելին4, ներկայի՝ 9.8%-ի5 փոխարեն: Նման պայմաններում էներգետիկ ոլորտի ներուժի ար-
դյունավետ օգտագործման խնդիրը Հայաստանի համար այլ իմաստ է ստանում, պահանջելով ոչ 
թե վերածվել արդեն ռազմավարական նշանակությունը կորցրած ածխաջրածնային ռեսուրս-
ների սպառման շուկայի, այլ հանդես գալ որպես վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներն արդյու-
նավետ շահագործող երկիր: 

Հրատապ ներմուծման փոխարինման անհրաժեշտություն6 և (կամ) ԵԱՏՄ այլ անդամ-պե-
տությունների հետ համագործակցության շնորհիվ ներմուծման փոխարինման ներուժ ունեցող 
ոլորտներ: Այս հայտանիշում շեշտադրվում է երրորդ երկրներից ներմուծման փոխարինման 
հնարավորությունների օգտագործումը: Սակայն, պետք է նկատել, որ «ներմուծման փոխարի-
նում» կամ այս ենթատեքստում դրան համարժեք՝ «ԵԱՏՄ շրջանակներում տնտեսական համա-
գործակցության խորացում» հասկացությունները կիրառման որոշակի զգուշավորություն են 
պարտադրում Հայաստանի համար վերլուծություններ իրականացնելիս: Մասնավորապես, ցածր 
դիվերսիֆիկացված (թե ապրանքային և թե աշխարհագրական առումներով) արտաքին առևտրի 
կառուցվածքի պայմաններում, համագործակցության սահմանափակումը միայն ԵԱՏՄ անդամ-
պետություններով չի կարող խնդրի արդյունավետ լուծում համարվել: Օրինակ, Հայաստանի հա-
                                                            
1  Տե՛ս ԵԱՏՄ պայմանագիր, բաժին 5, հոդված 23՝ «Տեղեկատվական փոխգործակցությունը Միության շրջանակներում» 
և բաժին 16 «Ֆինանսական շուկաների կարգավորում»: 

2  Տեղեկատվություն Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ) միանալու վերաբերյալ տնտեսվարողների կող-
մից բարձրացվող առավել կարևոր հարցերի վերաբերյալ: http://mineconomy.am/arm/556/gortsaruyt.html 

3  Голубь И.А. рогнозы развития мировой энергетики: конец «нефтяного века»? 
http://www.scienceforum.ru/2016/1834/23493 

4  Энергетика не зеленеет. Ведомости. № 3221 от 31.10.2012. 
5  Ветер вместо угля. http://www.gazeta.ru/business/2015/06/15/6842313.shtml 
6  Փաստաթղթի հայերեն տարբերակում՝ «բարձր արդիականություն ունեցող ոլորտներ», ինչի հետ համաձայն չենք: 
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մար շահավետ կարող է դիտվել հարևան Իրանից գազի, նավթի, ինչպես նաև ուրանի հանքա-
քարի ներկրումը՝ ցածր սակագնի, տեղափոխման քիչ ծախսերի, տրանզիտային երկրի բացակա-
յության հիմնավորմամբ: Մինչդեռ, ներմուծման նշված ուղղության համար որպես այլընտրան-
քային, հիմնականում քննարկվում է Ղազախստանի տարբերակը՝ ԵԱՏՄ շրջանակներում գործըն-
կերության հիմնավորմամբ: Այս ուղղությամբ տնտեսական միության անդամ-երկրների ներուժի 
իրացման հանձնարարականի անտեղի, ոչ հիմնավոր կիրառման հնարավորությունը հանգեց-
նում է այն մտայնությանը, թե ժամանակակից գերազատական միջազգային առևտրատնտե-
սական կապերի պայմաններում փորձ է արվում ստեղծել նոր ավտարկիա, որի բացասական 
հետևանքներն, իդեպ, արդեն քառորդ դար է չենք կարողանում հաղթահարել: Այլ է իրավիճակը, 
երբ խոսքը գնում է որակ-գին համադրությամբ երրորդ երկրներից ներմուծվող ապրանքներին 
գերազանցող տարբերակների մասին: Այս դեպքում, ԵԱՏՄ շրջանակներում հիմնավորված 
կարելի է համարել Բելառուսից կաթնամթերքի, ձավարեղենի, պարարտանյութերի, դեղորայքի, 
էլեկտրական ապարատների, մեքենաների, սարքավորումների ներկրման ծավալների մեծաց-
ման հնարավորությունները, այնպիսի երկրներից ներմուծման փոխարեն, որոնց հետ Հայաս-
տանի առևտրատնտեսական կապերը պատահական բնույթի են և (կամ) չունեն զարգացման 
իրատեսական հեռանկարներ (Թուրքիա, Միացյալ Թագավորություն, Ավստրիա, Չիլի, Էկվադոր, 
Բանգլադեշ, Պակիստան և այլն): Ղազախստանի տնտեսությունը հանքահումքային արտահան-
ման կողմնորոշում ունի, և ԵԱՏՄ շրջանակներում տնտեսական ինտեգրացիայի ներկա փուլում, 
այս երկիրը Հայաստանի համար կարող է միայն դիտարկվել որպես հացահատիկի, վառելի-
քաէներգետիկ ռեսուրսների, ոսկու և ալյումինի այլընտրանքային ներկրման ուղղություն: Ինչ 
վերաբերում է ընդհանրապես ներմուծման փոխարինման անհրաժեշտությանն Հայաստանում, 
ապա այդ խնդիրը պերմանենտ հրատապություն ունի, և կարող է լուծվել միայն տնտեսության 
կառուցվածքում էական տեղաշարժերի պարագայում. ներուժային են օրինակ, պատրաստի 
սննդի արտադրանքի, ծխախոտի, դեղորայքի, պլաստմասսայի և դրանից իրերի, կաուչուկի, հա-
գուստի, կոշկեղենի, ոսկերչական իրերի, սև և գունավոր մետաղներից պատրաստի արտադրանքի 
ներքին պահանջարկի մի զգալի մասը սեփական արտադրությամբ բավարարելու հնարավորու-
թյունները: 

Երրորդ երկրներ արտահանման աճի և դիվերսիֆիկացիայի ներուժ ունեցող ոլորտներ, 
որտեղ ինտեգրացիոն փոխգործակցությունը պետք է ծավալվի հիմնականում իրացումային և 
մարքեթինգային քաղաքականության, ինչպես նաև՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման 
ուղղություններով: Մեր կարծիքով, սա ԵԱՏՄ զարգացման այն հիմնական ուղղությունն է, որի 
ներուժային հնարավորությունները պիտի հանդիսանան արդյունավետ ինտեգրացիայի հիմքը: 
Միության այլ անդամ-պետությունների հետ համագործակցությունը կարող է ներուժային 
հնարավորությունների արդյունավետ իրացման նախապայման դառնալ այնպիսի ճյուղերի 
համար, ինչպիսիք են քիմիական արդյունաբերությունը (կաուչուկի, անվադողերի, պլաստմաս-
սայի, պարարտանյութերի, դեղորայքի արտադրության մասով), մեքենաշինությունը (զգալի 
գիտական բաղադրիչով և նվազ նյութատար ենթաճյուղերի առումով), թեթև արդյունաբերու-
թյունը, սննդարդյունաբերությունը, ոսկերչությունը և այլն1: Կարևոր ուղղություն կարելի է հա-
մարել ռազմաարդյունաբերական համագործակցությունը ՌԴ հետ, հատկապես, եթե հաշվի 
առնենք, որ սա Հայաստանի համար հանդիսանալու է ոչ թե մասնագիտացման նոր ուղղություն, 
այլ պարզապես մասնագիտացման ավանդական ուղղությունների վերագործարկում. խորհրդա-
յին տարիներին Հայաստանի ռադիոէլեկտրոնային արդյունաբերությունը մեծ հաջողությամբ 
սպասարկել է ամբողջ միության ռազմաարդյունաբերական համալիրը: Այս ուղղությամբ հա-
մագործակցելու ներուժ ունի նաև Բելառուսը, ավելին, Հայաստանը և Բելառուսը կարող են նաև 
համատեղ արտադրական նախագծեր ունենալ մեքենաշինության այլ ենթաճյուղերում նույնպես 

                                                            
1  Այս արտադրական ուղղությունների ինտեգրալ համեմատական առավելությունների և արտահանման ներուժի 
վերաբերյալ իրականացված վերլուծությանն (առանձին ապրանքային խմբերով) ամբողջությամբ կարելի է ծանո-
թանալ հեղինակի «ՀՀ արտաքին առևտրի հետագիծը համեմատական առավելությունների բազմաչափ համակար-
գում» մենագրությունում (Երևան, 2013թ): 
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(սարքաշինություն, հաստոցաշինություն, տրանսպորտային միջոցների արտադրություն՝ առան-
ձին դետալների արտադրության տեսանկյունից): 

Միության ներսում մրցակցային առավելություններ և մասնագիտացման հեռանկարներ 
ունեցող ոլորտներ, ինչն, ըստ փաստաթղթում տրված ձևակերպման, չի նախատեսում արտադ-
րության արգելում նմանատիպ արտադրանք արտադրող այլ անդամ-պետություններում (թեև 
կարող է հանգեցնել արտադրության ծավալների որոշակի կրճատման), բայց հնարավորություն 
կտա վերաբաշխել արտադրության գործոններն առավել արդյունավետ ընկերություններին, 
դրանով իսկ բարձրացնելով անդամ-պետությունների տնտեսությունների ընդհանուր արդյու-
նավետությունը: Ակներև է, որ այս ուղղությունը նախորդ ուղղության «մասնավոր դեպքն» է: 
Տրամաբանորեն, այն բոլոր ոլորտները, որոնք երրորդ երկրներ արտահանման ծավալների 
մեծացման ներուժ ունեն, միության շուկայում նույնպես դիրքավորվելու մեծ հնարավորություն 
կունենան: Մյուս կողմից էլ, միության 170 մլն-ոց շուկան արդեն իսկ գրավիչ շարժառիթ է ար-
տադրության ծավալների ընդլայնման և շուկան գրավելու ռազմավարության մշակման համար: 
Թերևս, այն հանգամանքը, որ Հայաստանն այսօր իսկապես արտահանման դիվերսիֆիկացման 
և կառուցվածքի բարելավման լրջագույն խնդիրներ ունի, խանգարում է գոնե ինտեգրացիայի 
այս փուլում միության և համաշխարհային շուկանները դիտել որպես թիրախային տարբեր 
դաշտեր՝ արտահանման ռազմավարական մոտեցումների մշակման ժամանակ: Այնուամենայնիվ, 
տարբերակումն անհրաժեշտ է, պայմանավորված մաքսային արտոնությունների և սահմանա-
փակումների, տրանսպորտային և տրանզիտային ծախսերի, շուկայի հագեցվածության և տա-
րողության, որակի նկատմամբ պահանջների և այլ հանգամանքներով: 

Ավելացված արժեք ստեղծող միջազգային և միութենական արտադրական շղթաներում ան-
դամ-պետությունների մասնակցության և ներկայության ընդլայնման հեռանկար ունեցող 
ոլորտներ, որոնց զարգացումը կապահովի անդամ-պետությունների դերի բարձրացում համաշ-
խարհային ավելացված արժեքի ստեղծման գործում: Զարգացման բավական գայթակղիչ ուղղու-
թյուն է, հատկապես երբ այն դիտարկում ենք մեծ ավելացված արժեք պարունակող ապրանք-
ների արտադրական շղթաներում Հայաստանի ներառվելու հեռանկարների տեսանկյունից: 
Այսօր միջազգային արտադրական շղթաներում ներառված ուղղություն կարելի է համարել ադա-
մանդագործությունը, բայց արդյունավետության դիտակետից այն կարելի է ներուժային հա-
մարել միայն եթե վերամշակվող ադամանդը Հայաստանից ոչ թե լրիվությամբ արտահանվի, այլ 
դրա մի մասը հենց Հայաստանում վերածվի պատրաստի արտադրանքի՝ ադամանդե զարդերի: 
Միևնույն ժամանակ, հայտնի է, որ ներկայում ալմաստը լայն կիրառություն է ստացել նաև միկ-
րոէլեկտրոնիկայում, քվանտային համակարգիչների, միջուկային ռեակտորների արտադրու-
թյունում և սարքաշինությունում (հատկապես ժամացույցների): Հայաստանի համար մեծ ձեռք-
բերում կլիներ նման արտադրություններում նույնիսկ մասնակի մասնակցությունը: Ինչ վերաբե-
րում է միության ներսում արտադրական շղթաներին մասնակցությանը, ապա արդեն նշել ենք, 
որ նման հեռանկարային ուղղություն համարում ենք մեքենաշինության գիտատար ճյուղերի 
զարգացումը՝ Ռուսաստանի և Բելառուսի հետ կոոպերացիոն կապերի խորացման շնորհիվ: 
Իհարկե, այստեղ կարևոր է խուսափել միության անդամ-պետությունների միջև չհիմնավորված 
ու տնտեսապես չարդարացված փոխսերտաճման և փոխկախվածության միտումներից՝ ապա-
գայում չառերեսվելու համար ԽՍՀՄ փլուզումից հետո դրսևորված իրողությունների անալոգիային: 

Ոլորտներ, որոնց զարգացումը հնարավորություն կտա «հետևող»1 տնտեսական աճից (catch 
up growth-հեղ.) անցում կատարել առաջանցիկ տնտեսական աճի, շնորհիվ նոր տեխնոլո-
գիաների ներգրավման և ստեղծման, այլ կերպ ասած, «ապագայի ոլորտներ» (նանոտեխնոլո-
գիաներ, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ոլորտ, 3D տպագրություն, ֆոտոնիկայի 
տեխնոլոգիաներ, ռոբոտատեխնիկա, արտադրության ավտոմատացում, բիոտեխնոլոգիա, հազ-
վագյուտ տարրերի վերամշակում, էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և այլն): Անշուշտ, սա 

                                                            
1  Տերմինաբանական անճշտություններից խուսափելու նպատակով նշենք, որ «Եվրասիական տնտեսական միության 
տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունների մասին» որոշման հայերեն թարգմանված տարբերակում օգ-
տագործված է «հետ ընկած զարգացում» եզրը: 
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այն ուղղություն է, որը պետք է պայմանավորի ՀՀ տնտեսության և ընդհանուր միության 
հետագա զարգացումը, քանի որ ենթադրում է դիրքավորում համաշխարհային շուկայի այն 
տիրույթում, որտեղ դեռևս առկա է որոշակի վակուում: Շեշտադրելով մարդկային ներուժի զար-
գացումը, գիտատեխնիկական առաջընթացը և նվազ ծախսատարությունը, այս ուղղությունը 
միության անդամ-երկրների համար կարող է դառնալ միակ հնարավորությունը փոխելու արդեն 
կենսացիկլի նախնական փուլերն անցած տեխնոլոգիաներ ներմուծողի կարգավիճակը դրանք 
արտահանողի կարգավիճակով: Այս ուղղությամբ Հայաստանի զարգացման հեռանկարները 
կապվում են առավելապես ՏՏ ոլորտի և ավտոմատացված արտադրական տեխնոլոգիաների 
(թվածրագրային կառավարմամբ հաստոցներ, սարքավորումների, մշակող կենտրոնների) ար-
տադրության հետ: Իհարկե, պետք է նկատել, որ տեղեկատվահեռահաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաների զարգացման ինդեքսով1 (տե՛ս աղյուսակ 1) Հայաստանը զգալիորեն հետ է մնում 
միության անդամ-երկրներից (բացառությամբ Ղրղըզստանի), ունենալով գրեթե նույն ցուցա-
նիշները հարևան երկրների հետ: Նման պայմաններում, ոլորտի զարգացման լավատեսական 
կանխատեսումները, չնայած ներուժի առկայությանը, քիչ հիմնավորված են ներկայանում: 
Այնուամենայնիվ, տնտեսության կառուցվածքի որակական բեկման գործընթացն անհրաժեշտ է 
սկսել հենց այս ոլորտներից:  

Պետական կարգավորման կամ մասնակցության 
բարձր աստիճանով հատկանշվող ոլորտներ, որտեղ 
հնարավոր կլինի ուղղակիորեն կիրառել ինտեգ-
րացիոն միջոցառումները, դրանով իսկ ապահովելով 
զգալի տնտեսական էֆեկտ: Այս ուղղությունը մեր 
կողմից հեռանկարային չի դիտվել: Ըստ այն սահ-
մանած փաստաթղթի, այստեղ հիմնական տնտե-
սական ներուժը կայանում է նրանում, որ կարելի է 
«ստեղծել պայմաններ դրանց ազատականացման և 
զարգացման համար, ինչը կապահովի անդամ պե-
տությունների արտադրողների ծախքերի նվազեցում, 
կբարձրացնի արտադրվող արտադրանքի մրցունա-

կությունը և համապատասխան արտադրանքի ազատ շուկա կձևավորի»2: Մյուս կողմից էլ՝ 
Հայաստանում պետական մասնակցությամբ ընկերությունները գործում են հիմնականում այն 
ոլորտներում, որոնք ինտեգրացիոն ներուժի տեսանկյունից չեն կարող հետաքրքրություն 
ներկայացնել: 

Ամփոփելով ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայաստանի ինտեգրացիոն ներուժի իրացման հիմնա-
կան ուղղությունների վերլուծությունը, կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանի համար արդյու-
նավետ ինտեգրումը պետք է ընթանա ոչ թե ԵԱՏՄ տարբեր մարմինների կողմից ընդունված 
որոշումներով նախապես սահմանված սցենարով, այլ ինտեգրացիոն ուղղություններին համա-
պատասխան պետք է մշակի սեփական ռազմավարություն, առավելագույնս հաշվի առնելով 
երկրի տնտեսական անվտանգության խնդիրները (այլ երկրներից կախվածության թուլացում, 
ռազմավարական նշանակության արտադրատեսակներով ինքնապահովման ձգտում, տեխնո-
լոգիական խզվածքի հաղթահարում) և տնտեսական արդյունավետության չափորոշիչները: 
Միության ընդհանուր շահերում անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ Հայաստանի տնտեսական ու 
քաղաքական շահերը նույն առաջնահերթությունն ունենան, ինչ և այլ անդամ-պետություն-
ներինը: Թեև շահերը միշտ էլ բախման որոշակի ներուժ ունեն, ուստի, ինտեգրացիոն այս իրո-
ղությունների պարագայում հանրապետությունը մշտապես պետք է պահպանի և վերարտադրի 
բոլոր ուղղություններով այլընտրանքային զարգացման հնարավորությունները: 

 
                                                            
1  Measuring the Information Society Report- 2015. 
2  Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի թիվ 25 կարգադրություն ««ԵԱՏՄ տնտեսական զարգացման 
հիմնական ուղղությունների մասին» Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշման նախագծի մասին» 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշման նախագծի մասին, 2015թ ապրիլի 7: 

Աղյուսակ 1 
Տեղեկատվահեռահաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների զարգացման ինդեքս-2015 
Դիրքը Երկիրը Ցուցանիշը 

36. Բելառուս 7.18 
45. Ռուսաստան 6.91 
58. Ղազախստան 6.2 
67. Ադրբեջան 5.79 
69. Թուրքիա  5.58 
76. Հայաստան 5.32 
78. Վրաստան 5.25 
91. Իրան 4.79 
97. Ղըրղըզստան 4.62 
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ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ. ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

ԳԱՅԱՆԵ ԷՐՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող, բաժնի վարիչ 

Համառոտագիր 

ՀՀ տնտեսության արդիականացումը և մրցունակության բարձրացումը շարունակում են մնալ 
գերխնդիր, որի լուծման գործուն հնարավորություն կարող է հանդիսանալ ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն ներուժի 
արդյունավետ օգտագործումը: Անհրաժեշտ է ուղիներ որոնել՝ ՀՀ տնտեսության զարգացման բոլոր իրա-
տեսական և անիրատեսական հեռանկարների իրացման հանգույցները եվրասիական տնտեսական 
տիրույթում շաղկապելու համար: Հոդվածում ներկայացված են դիտարկումներ ՀՀ ինտեգրացիոն ներուժի 
իրացման հեռանկարների և խոչընդոտների վերաբերյալ՝ ըստ ինտեգրացիոն համագործակցության զար-
գացման այն ուղղությունների, որոնք առաջարկվել են Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի 
կողմից: 

 

Բանալի բառեր. Եվրասիական տնտեսական միություն, ինտեգրացիա, ինտեգրացին ներուժ, էներգետիկա, ներմուծման 
փոխարինում, արտահանման դիվերսիֆիկացիա, մրցակցային առավելություն, ավելացված արժեք, 
տնտեսական աճ, տեղեկատվա-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման ինդեքս: 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РА В ЕАЭС: 

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ГАЯНЕ ЭРНИКОВНА АРУТЮНЯН, к.э.н., доцент 
зав.отделом, научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Модернизация и повышение конкурентоспособности экономики РА продолжают оставаться приоритетной 
задачей, действенным решением которой может стать эффективное использование интеграционного потенциала 
Евразийского экономического союза. Необходимо найти эффективные пути, чтобы все узлы реалистичных и 
нереалистичных перспектив экономического развития связались в евразийском экономическом пространстве. В 
статье представлены наблюдения о перспективах и возможных препятствиях на пути реализации интеграцион-
ного потенциала РА по тем направлениям развития интеграционного сотрудничества, которые были предложены 
на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, интеграционный потенциал, энергетика, 

импортозамещение, диверсификация экспорта, конкурентное преимущество, добавленная стоимость, 
экономический рост, индекс развития информационно-телекоммуникационных технологий. 

THE REALIZATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE 

EAEU FRAMEWORK: OBSTACLES AND PROSPECTS 

GAYANE ERNIK HARUTYUNYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Head of Department, Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The modernization and the enhancement of the competitiveness of the economy of the Republic of Armenia 
continues to be а priority, the effective achievement of which can be the effective usage of the potential of integration of 
the Eurasian Economic Union. Hence, it is necessary to find out effective ways to intertwine all the nodes of realistic 
and unrealistic economic outlook in Eurasian economic domain. The article presents observations on the perspective 
and potential obstacles of the realization of the Armenia’s integration potential with respect to those directions of the 
improvement of the cooperation of integration that have been proposed by the Supreme Eurasian Economic Council. 

 
Keywords: Eurasian Economic Union, integration, integration potential, energy, import substitution, export diversification, 

competitive advantage, added value, economic growth, information and communication technology (ICT) development 
index. 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ 

Լոռու մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար հանածոներով և իր տնտեսական 
նշանակությամբ երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում: Վերջին տարիներին օգտա-
կար հանծոներ արդյունահանող և երկրաբանական ուսունասիրություններ կատարող կազմա-
կերպությունների կողմից դիտվում է ընդերքի նոր և նախկինում թերի ուսումնասիրված տեղա-
մասերի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ակտիվացում: Երկրաբանահետախու-
զական և արդյունահանման ծավալների աճը անխուսափելիորեն հանգեցնում է տարածաշրջանի 
բնապահպանական և էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման: Վերջինս ստիպում է, որ 
հաշվի առնվեն բոլոր բացասական հետևանքները և լուրջ ուսումնասիրություններից հետո միայն 
տրվեն համապատասխան ընդերքօգտագործման թույլտվություններ, լիցենզիաներ և այլն:  

Մի շարք պատճառներով Լոռու մարզում լեռնահանքային կոմբինատների աշխատանքն 
իրականացվում է առանց ժամանակակից մաքրող սարքավորումների, ինչը հանգեցնում է 
հոսքաջրերի մուտքին դեպի մակերևութային ջրահոսքեր, պոչամբարների բարձիթողությունը, 
որոնք էլ շարունակում են վատթարացնել առանց այն էլ բարդ էկոլոգիական իրավիճակը Լոռու 
մարզում1: Լոռու մարզի ներկա էկոլոգիական իրադրության վրա մեծ ազդեցություն ունեցան 
1988թ. դեկտեմբերյան ավերիչ երկրաշարժը, վերջին տասնամյակների տնտեսական ճգնաժամը, 
որոնց հետևանքով բնապահպանական միջոցառումները մարզում կտրուկ սահմանափակվել են 
և հասել նվազագույնի։ Պետք է նշել, որ էկոլոգիական քաղաքականության նախկին բացթողում-
ները չստացան անհրաժեշտ մակարդակի տեխnլոգիական, տեխնիկական, բնապահպանական, 
տնտեսական և գիտական լուծումներ: Արդյունքում քիմիական և հանքային արդյունաբերու-
թյունը շարունակում է զարգանալ հիմնականում տնտեսական շահերի իրացման շրջանակ-
ներում, նվազեցնելով հատկապես էկոլոգիական անվտանգության ապահովման խնդիրները: 
Դրանք առավելագույնս վերաբերում են մթնոլորտային օդի, ջրոլորտի և հողային ռեսուրսների 
կենսապահովող էկոլոգիական որակի պահպանմանը՝ կանխելով անտառային էկոհամակար-
գերի կայունության ապահովումը։ 

Տարածաշրջանի հիմնական խնդիրն է շրջակա ծանր մետաղներով միջավայրի աղտոտվա-
ծությունը: Այս տեսանկյունից վտանգավոր են ոչ միայն տիպոմորֆ տարրերը`պղինձը (Cu), 
ցինկը (Zn), կապարը (Pb), այլ նաև ուրիշ թունավոր մետաղներ` սնդիկը(Hg), կադմիումը (Cd), 
արսենը (As) և այլն: Վերջիններիս կոնցենտրացիաները հանքաքարում մեծ չեն, սակայն, ընդերքից 
հանքաքարի կորզման և վերամշակման գործընթացում դրանք ընկնում են շրջակա միջավայրի 
բաղադրիչների մեջ` դառնալով էկոլոգիական ռիսկի հիմնական գործոն:  

Որպես շրջակա միջավայրի աղտոտիչներ` ծանր մետաղները ունեն մի շարք յուրահատ-
կություններ: Դրանք չեն ներգրավվում ինքնամաքրման գործընթացների մեջ. միգրացիայի 
ընթացքում փոփոխվում են միայն կոնցենտրացիաները և պարունակության ձևերը: Ներառվելով 
միգրացիայի բոլոր տեսակներում և կենսաբանական շրջապտույտի մեջ ծանր մետաղները 
հանգեցնում են բոլոր կենսապահովող բնական միջավայրերի` ջրի, օդի, հողի աղտոտմանը և 
թափանցում սնման շղթա: Կենդանի օրգանիզմներում կուտակվելու հատկությունը հանգեցնում 
է ինչպես յուրահատուկ հիվանդությունների առաջացմանը (բնածին անոմալիաներ և զար-
գացման շեղումներ, սոմատիկ խրոնիկական և էնդոկրին հիվանդություններ), այնպես էլ իմու-
նային համակարգի թուլացմանը և ընդհանուր հիվանդացության մակարդակի աճին: Բացի 
ուղղակի թունավոր ազդեցությունից, ծանր մետաղներին հատուկ են, այսպես կոչված, երկարատև 
էֆեկտները, որոնք խախտում են օրգանիզմի հիմնարար ֆունկցիաները` վերարտադրությունը և 
ժառանգականությունը: Վերջին հաշվով ծանր մետաղների վնասակարության աստիճանը մեծ է, 
քանի որ վտանգը առաջանում է ոչ թե առանձին օրգանիզմների, այլ ամբողջ սերունդների համար:  

                                                            
1  http://www.ecolur.org/hy/news/air/vecological-disasterv-term-entirelt-proper-for-alaverti-town/435/:  
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Մարզի մշակովի հողատարածքների մեծ մասը տարիներ շարունակ անմշակ մնալու 
հետևանքով առաջ է եկել գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի դեգրադացիա և 
խոպանացում: Վարելահողերում մեխանիկական և քիմիական համապատասխան գործողու-
թյուններ չկատարելու հետևանքով նախկինում բերրի հողերը կորցնում են իրենց բուն նպա-
տակային նշանակությունը: Հողատեսքերում ակտիվ կերպով զարգանում են մկնանման կրծող-
ները, որոնք ոչ միայն խիստ կերպով ազդում են բերքատվության վրա, այլև առաջացնում են հո-
ղաթմբեր և դրանով իսկ լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում բուսաբուծության և անասնա-
պահության համար1: Տվյալ հանգամանքները նպաստում են գյուղատնտնեսական նշանակու-
թյան հողատեսքերում մոլախոտերի և կիսաանապատային բույսերի բուռն զարգացմանը, որը 
տանում է դեպի հողերի աստիճանաբար անապատացման: 

Հողի բերրի շերտի արտադրության և պահպանության գործում կարևոր դեր են խաղում 
մարզի անտառածածկ տարածքները, որոնք վերջին 20 տարիների ընթացքում ենթարկվել են 
անտրոպոգեն և բնական (հիմնականում քամատապալ) խաթարման: Անտառների ինտենսիվ 
հատումների հետևանքով ի հայտ են եկել մի շարք բացասական երևույթներ, մասնավորապես, 
խիստ ակտիվացել են սելավասողանքային և էռոզիոն երևույթները, որոնք առանց այն էլ սևա-
հողով աղքատ սարալանջերից քշում են դեպի գետերը դարերի ընթացքում գոյացած սևահողը: 
ՀՀ Լոռու մարզի անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101835 հա, որից անտառածածկ է 
80867 հա-ը: Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի մոտ 26%-ը2: Մարզի անտառները 
լեռնային են, ունեն ընդգծված հողապաշտպան, ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանա-
կություն, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական, գիտական բարձր արժեք և աչքի են ընկնում բուսա-
կան տեսակների բազմազանությամբ: 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերին մեծ վնաս են պատճառում նաև անկա-
նոն և տարերային ձևով առաջացող աղբավայրերը, որոնք բացի կենցաղային աղբից պարունա-
կում են նաև ժամկետանց թունաքիմիկատներ, մարտկոցներ, նավթամթերքների արգասիքներ, 
ազբեստ պարունակող շինարարական թափոններ և այլ թունավոր ու քաղցկեղածին նյութեր: 
Վերը նշված հանգամանքը ոչ միայն վտանգավոր է դարձնում տվյալ հողատարածքի օգտագոր-
ծումը, այլև աղբավայրի թունավոր նյութերը տարրալուծվելով մակերեսային և ստորերկրյա 
ջրերի մեջ սպառնալիք են առաջացնում մոտակա ջրային ռեսուրսներից օգտվող ազգաբնակչու-
թյան և կենդանական աշխարհի համար: 

Հողի վերին շերտի համար լուրջ սպառնալիք է հանդիսանում աղբավայրերից և ազգաբնակ-
չության կողմից դեպի շրջակա միջավայր թափանցող պոլիէթիլենային և պլաստմասե թափոն-
ները, որոնք հողում չեն քայքայվում և տարիների ընթացքում առաջացնում են մեկուսացնող 
շերտ, դրանով իսկ փոխելով հողի բնականոն ռեժիմը : 

Թափոնների ծավալի աճը վկայում է ռեսուրսների կառավարման և քաղաքական մեխա-
նիզմների թերիության մասին, միաժամանակ վտանգի ենթարկելով էկոլոգիական հավասա-
րակշռությունը: 

Այս տեսանկյունից ակնհայտ է դառնում առաջնային կարևորության երկու հիմնահարց: 
Առաջինը ռեսուրսների ներուժի մաքսիմալ օգտագործուման անհրաժեշտությունն է, որը հնա-
րավորություն կտա նվազեցնել բնությունից հումքի կորզման (արդյունահանման) տեմպերը, 
հետևաբար` կրճատել ծախսերը այդ գործունեության իրականացման համար: Խնայված միջոց-
ները ուղղել նոր` ավելի արդյունավետ և անվտանգ տեխնոլոգիաների մշակմանը, ինչը հիրավի 
հանդիսանում է կայուն տնտեսական աճի և էկոլոգիական հավասարակշռության գրավականը: 
Այս հիմնահարցի լուծումը անմիջականորեն նպաստում է երկրորդ հիմնահարցի` էկոլոգիական 
անվտանգության ապահովման գործընթացին: Կրճատելով նոր հումքի կորզումը բնությունից, 
նախ և առաջ ապահովվում է առանձին էկոհամակարգերի ամբողջականության պահպանումը և 
գործող կապերի անքակտելիությունը, ինչպես նաև կրճատում է հումքի վերամշակման, ար-
տադրանքի ստացման և դրա սպառման արդյունքում գոյացող թափնների բազմաբնույթ բացա-
սական ազդեցությունը: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալը, բարձր արդյունավետություն ունի արդեն իսկ գոյացած, և դեռ 
զգալի ներուժ ունեցող թափոնների վերամշակումը, որի խելամիտ իրականացման պարա-
գայում, ստացված երկրորդային հումքը կապահովի շոշափելի եկամուտ: Սրան զուգահեռ, նման 

                                                            
1  http://lori.agro.am/index.php?id=4436&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11733&cHash=5f6e36aa7cf66b2d1880ac8de3dfb309։ 
2  ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր։ 
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գործունեությունը էական ներդրում կունենա բնության պահպանության բնագավառում: 
Երկրորդային հումքի օգտագործումն ունի մի շարք առավելություններ: Այսպիսով թափոնների 
վերամշակման և երկրորդային հումքի ստացման արդյունքում նվազում են աղբավայրերում 
տեղաբաշխելու անհրաժեշտություն ունեցող թափոնների ծավալը, հետևաբար ավելի քիչ տա-
րածք է անհրաժեշտ։ Միաժամանակ, դրանց այրման կամ թաղման համար ծախսվող ֆինանսա-
կան միջոցների բաժինը պետական կամ համայնքային բյուջեյում կփոքրանա և ազատ միջոցները 
կարող են ծառայել այլ նպատակների իրականացման համար: Դրա հետ մեկտեղ նվազում է նաև 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը` ջերմոցային գազերի արտանետման, գրունտային 
ջրերի աղտոտման նվազեցման, կենսաբազմազանության բնական միջավայրի և բնակության 
արեալների պահպանության, մարդկանց առողջական խնդիրների կրճատման և այլ առումներով: 

Վերամշակման և երկրորդային հումքի ստացման առավելությունները կարելի է մեկնա-
բանել նաև այլ տեսանկյունից: Նոր ապրանքների ստեղծման նպատակով երկրորդային հումքի 
օգտագործումը հնարավորություն է տալիս խնայել հսկայական քանակությամբ էներգիա: Մաս-
նավորապես, արտադրության մեջ ալյումինի ջարդոնի օգտագործումը ապահովոմ է 95% էներ-
գախնայողություն, համեմատած նոր արդյունահանված հումքի հետ: Բացի այդ, նոր հումքի 
արդյունահանման ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա չափազանց բարձր է, և երկրոր-
դային հումքի օգտագործումը թույլ է տալիս խուսափել բացասական ազդեցությունից: Միևնույն 
ժամանակ երկրորդային վերամշակված հումքի գինը, սովորաբար, ավելի ցածր է, որը թույլ է 
տալիս արտադրողին ավելի մրցունակ արտատադրանք թողարկել: Եվ, վերջապես, մի շարք 
երկրներում երկրորդային հումքի օգտագործումը արտադրության մեջ խրախուսվում է: Կազմա-
կերպություններին կարող են տրամադրվել հարկային արտոնություններ, բանկերի կողմից 
վարկային արտոնյալ պայմաններ, ֆինանսական աջակցություն պետության կողմից և այլն: 

Հողերի պահպանության համար գործնականում պետք է հասնել նրան, որ ոչ մետաղական 
օգտակար հանածոների շահագործման ժամանակ չառաջանան թափոններ, որը ներկայումս 
ջարդող-տեսակավորող ագրեգատների բացակայության պատճառով աղտոտում և անպիտան 
են դարձնում ահռելի տարածքներ: Միաժամանակ պետք է խրախուսվեն այն կազմակերպու-
թյունները, որոնք լեռնահարստացման ֆաբրիկաների թափոնները կվերածեն լայն օգտագործ-
ման արտադրատեսակների և բարիքի: 

Լոռու մարզի «ցավոտ» բնապահպանական խնդիրներից է նաև Թեղուտի պղնձմոլիբդե-
նային հանքավայրի շահագործման ընթացքում շուրջ 357 հա անտառների հատումը: Թեղուտի 
պղնձամոլիբդենային հանքը հայտնաբերվել է 1972թ., սակայն Խորհրդային Միության ժամանակ 
չի շահագործվել հաշվի առնելով, որ բնությանը հասցնող վնասը շատ անգամ գերազանցում է 
ստացվելիք օգուտները: Սակայն, 2007թ. նոյեմբերի 7-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց 
Թեղուտում հանքի շահագործման նախագիծը: Իսկ հանքը շահագործելու արտոնագիրը տրա-
մադրվեց «Արմենիան քափր փրոգրամ» (ACP, Էյ-Սի-Փի) ՓԲԸ-ին: Հանքավայրի շահագործման 
դեպքում, ըստ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» փաստաթղթի, 25 տարվա 
ընթացքում վերամշակվելու է 175 մլն տոննա պղնձամոլիբդենային հանքաքար (պղնձի պարու-
նակությունը՝ 0,355, իսկ մոլիբդենինը՝ 0,0215 տոկոս է): Կորզվելու է պղնձի 85,78, իսկ մոլիբդենի՝ 
70,05 տոկոսը: Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը, որը կտևի ավելի քան 30 տարի, ինչ խոսք, 
կհանգեցնի տարածաշրջանում բնապահպանական լուրջ խնդիրների, որոնք հանքավայրի շա-
հագործման դեպքում պետք է պահվեն լուրջ և զգոն հսկողության ներքո1: Հանքավայրի շահա-
գործմանը զուգընթաց կաճեն Ալավերդու գործարանի կոնվեկտորային պղնձի արտադրության 
քանակությունը, հետևապես, նաև արտանետումները, իսկ նոր պահանջներին համապատաս-
խանող գործարանն՝ ըստ ընկերության նախագծի պետք է կառուցվի հանքավայրի շահագործ-
ման 6-7-րդ տարում: Անտառային էկոհամակարգի ոչնչացումից բացի Թեղուտի հանքավայրի 
շահագործումն առաջացրել է նաև այլ լուրջ բացասական հետևանքներ, որոնցից մեկն է 
հանքավայրին հարակից տարածքներում հոսող գետերի ջրերի որակի խիստ վատթարացումը։ 
Որպես ապացույց կարելի է նշել ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող 
Սեյրան Մինասյանի «Շնող գետի ջրերի որակի դինամիկան 2009-2015թթ. ընթացքում» 
հետազոտության արդյունքները2։ Հետազոտությունը վերաբերում է հանքավայրի շահագործման 
գոտու ազդակիր՝ շրջակա միջավայրի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկին՝ Շնող գետին, որը 

                                                            
1  Teghut.am-Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն։ 
2  http://aarhus.am/Expert_2015/Seyran_Analiz%20situation%20Shnogh%20Water.pdf․ 



  263

հանդիսանում է Դեբեդ գետի աջ վտակը։ Հետազոտության արդյունքներից պարզվել է, որ վեր-
ջին 5-6 տարվա ընթացքում Շնողի գետաբերանի ջրերում Թեղուտի հանքարդյունաբերական 
համալիրի գործունեության հետևանքով բազմակի աճել են մի շարք մետաղ և այլ տոքսիկ տար-
րերի կոնցենտրացիաները, մեծապես վատթարացել են ջրի ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը: 
Իսկ գետաբերանի ջրերում մետաղ և այլ տոքսիկ տարրերի կոնցենտրացիաները բազմակի 
գերազանցում են ակունքի հատվածի ջրերում առկա կոնցենտրացիաների արժեքներին: Միա-
ժամանակ, գետաբերանի ջրերում ակունքի հատվածի ջրերի համեմատ աղետալի նվազում է 
հատակային կենսաբազմազանությունը: Այն դառնում է շատ աղքատիկ ու բնորոշ կեղտոտ, 
վատ որակի ջրերին: Ակունքի և գետաբերանի ջրերի որակի ցուցանիշների համեմատությունը և 
որակի անկումը պայմանավորող ցուցանիշների համախումբը ցույց են տալիս, որ գետի ջրային 
էկոհամակարգի որակի անկման պատճառը Թեղուտի հանքավայրի շահագործման նախա-
պատրաստումն ու բուն շահագործումն է։ Շնող գետը՝ ըստ Եվրամիության ՋՇԴ դասակարգման 
ներկայումս արդեն դասվում է «ռիսկային» ջրային մարմինների դասին (մինչև 2011 թվականը 
այն չէր համարվում ռիսկային): Իսկ գետաբերանի հատվածում 2014-2015 թթ. ընթացքում, ըստ 
ՀՀ որակի էկոլոգիական նորմերի, մոլիբդենի բարձր պարունակության պատճառով գետի ջրերի 
որակը մի քանի անգամ գնահատվել է որպես 5-րդ՝ «վատ» դասի, այսինքն խիստ աղտոտված: 
Փաստորեն, արդեն նախապատրաստական փուլում Թեղուտի հանքարդյունաբերական համա-
լիրի բացասական ազդեցության հետևանքով, «լավ» դասին պատկանող ջրային մարմինը 3-4 
տարում վերածվել է «ռիսկային» կամ 5-րդ՝ «վատ» դասի ջրային մարմնի: 

Այս խնդիրն է, որ ներկայումս անհանգստացնող է: Պետք է նշել, որ առկա է «էկոլոգիական 
անորոշությունը», ինչը կապված է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մեթո-
դական բացթողումների հետ: Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ներկայիս միտումները, 
միանգամայն վկայում են այն մասին, որ նախագիծն ի սկզբանե պետք է ենթարկվեր ռազմա-
վարական էկոլոգիական գնահատմանը, այլ ոչ թե դիտվեր «պարզ» օբյեկտների տեսանկյունից: 
Այստեղ, միանշանակ, մեծ է հավանականությունը ռիսկային գործոնների ասպեկտի ընդլայն-
ման և վտանգի աղբյուրների առաջացման մասով:  

Դեբեդ գետի խոշոր աղտոտողներից է նաև Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը: 
Դա պայմանավորված է հիմնականում լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի մոտակայքում գտնվող 
պոչամբարի լցվելու հետ, որը առանց կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների (հենապատի 
բարձրացում բետոնով), թերևս, ընդունակ չէ ամբարելու հանքաքարի մշակումից առաջացած 
թափոնները:  Դեբեդ գետի վրա կառուցված են մի շարք ջրհան և կենսաբանական մաքրման 
կայաններ: Գետը ունի հիդրոէներգետիկ նշանակալի պաշարներ: Ջուրն հիմնականում օգտա-
գործվում է ոռոգման և արդյունաբերական նպատակներով: Մարզում գոյություն ունեցող 
ջրամաքրման կայանները (Սպիտակի, Վանաձորի, Ալավերդու, Թումանյանի) հայտնվել են 
խիստ անմխիթար վիճակում և գործնականորեն չեն գործում: Անմխիթար վիճակում են գտնվում 
նաև կեղտաջրերի հեռացման խողովակաշարերը: Դեբեդի գետավազանի կոյուղու մաքրման 
կայանների անգործության և ջրահեռացման ցանցի մաշվածության հետևանքով արտադրական 
և կենցաղային կեղտաջրերն անմիջապես լցվում են բնակավայրերի տարածքները, և գետերը 
աղտոտելով շրջակա միջավայրը, խախտելով էկոհամակարգերի կայունությունը, ստեղծելով 
հակասանիտարական վիճակ և աղբյուր, դառնում են համաճարակային բռնկումների սպառնալիք: 

Այսպիսով, Լոռու մարզում արդյունաբերական և բնապահպանական հիմնախնդիրները 
սերտորեն փոխկապակցված են: Տվյալ հիմնախնդիրների հիմնավորված վերլուծությունը և 
համապատասխան միասնական համալիր ծրագրի ընդունումը և իրականացումը կհանգեցնի 
մարզի տնտեսական ու բնապահպանական ոլորտների ներդաշնակությանը: Կարևոր նախա-
պայմաններից է լեռնաարդյունաբերության, հոսքաջրերի, աղբավայրերի և մաքրման կայան-
ների վերազինումը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք կնվազեցնեն մարզի շրջակա 
միջավայրի աղտոտումը: Հաշվի առնելով անտառածածկ տարածքների անմխիթար վիճակը, 
անհրաժեշտ է միանշանակ արգելել տվյալ տարածքներում երկրաբանահետախուզական և 
հանքարդյունահանման աշխատանքները: 
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ Լոռու մարզի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիր-
ներին և շրջակա միջավայրի էկոլոգիական որակի փոփոխության արդի միտումներին: Լոռու մարզը 
Հայաստանի Հանրապետության կարևոր տարածաշրջաններից է, որն ունի արդյունաբերական մեծ 
ներուժ, սակայն, արդյունաբերության զարգացմանը զուգահեռ մեծանում է նաև շրջակա միջավայրի վրա 
բացասական ազդեցությունը, ինչը առաջ է բերում մի շարք հիմնախնդիրներ, մասնավորապես, անտառ-
ների ոչնչացումը, հողային ռեսուրսների դեգրադացիան, ջրային ռեսուրսների աղտոտումը և այլն: 

 

Բանալի բառեր. տնտեսություն, էկոլոգիա, ջրային ռեսուրսներ, աղտոտում, հողի դեգրադացիա, թափոններ, 
երկրորդային ռեսուրսաօգտագործում, անտառհատում։ 
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В ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РА 

АРУТЮН АМАЗАСПОВИЧ АРУТЮНЯН 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам обеспечения экологической безопасности Лорийской области РА и совре-
менным тенденциям изменения экологического качества окружающей среды. Область Лори со своим большим 
промышленным потенциалом является одним из важных регионов Республики Армения. Однако развитие 
промышленности увеличивает также негативное воздействие на окружающую среду, что вызывает целый ряд 
проблем, таких как уничтожение лесов, деградация земельных ресурсов, загрязнение водных ресурсов и т.д. 
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Abstract 

The article discusses the issues on ensuring environmental security of Lori Marz of the Republic of Armenia, and 
current trends on changes in the quality of environment. Lori Marz is one of the important regions of the Republic of 
Armenia with high industrial potential, however, along with the development of the industry the damage to the 
environment grows that causes several issues, namely, deforestation, deterioration of the soil, water pollution, and etc.  
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ԼԵՆԱ  ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, տ.գ..թ. 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

ԱԳՐՈՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Գյուղատնտեսությունը ֆինանսական ներդրումների տեսանկյունից համարվում է բարձր 
ռիսկային ոլորտ, ինչը հիմնականում պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններից 
անմիջական կախվածությամբ: Գյուղատնտեսության ոլորտն առավել ևս աչքի է ընկնում ֆի-
նանսական ներդրումների սակավությամբ, քանի որ առկա է նաև ցածր եկամտաբերության 
գործոնը: Ուստի գաղտնիք չէ նաև այն իրողությունը, որ տվյալ ոլորտի ռիսկայնությունից ելնե-
լով, վարկերը տրամադրվում են բարձր տոկոսադրույքներով:  

Հանրապետության ֆինանսատնտեսական զարգացման տեմպերն արագացնելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք հիմնարար միջոցառումներ, որոնցում էական դեր 
ունեն թե՛ պետական, և թե՛ մասնավոր ներդրումների վերաուղղումը դեպի գյուղատնտեսական 
մթերքներ վերամշակող արդյունաբերական կազմակերպությունները, որոնք աստիճանաբար 
հարմարվում են շուկայական տնտեսության պայմաններին, պարտավորվելով բարձրացնել 
աշխատանքի արդյունավետությունն ու թողարկվող արտադրանքի մրցունակությունը և դիվեր-
սիֆիկացնել արտադրությունը: 2014 թվականին վերամշակող արդյունաբերության ոլորտում 
վարկավորման ծավալները կազմել են 179,9մլրդ. դրամ, իսկ հարաբերական շեղումը՝ 9,2%՝ 
նախորդ տարվա նկատմամբ: Իրոք, գյուղատնտեսության մեջ վարկերի ներգրավումը բավակա-
նին բարդ խնդիր է, որովհետև դրանք համարվում են մեծ ռիսկայնություն ունեցող գործըն-
թացներ, սակայն առանց վարկային միջոցների ներգրավման տնտեսության տվյալ ճյուղը կդա-
դարի գոյություն ունենալուց և տնտեսական աճի ապահովում չի լինի: Տնտեսության զարգաց-
ման համար կարևոր է առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից 
իրականացվող վարկային քաղաքականության վերանայումը, հատկապես տոկոսադրույքների 
նվազեցման, ինչպես նաև վարկերի վերադարձման ժամկետի խախտման դեպքում տուգանք-
ների, պատժամիջոցների և ներդրման ավելի արդար մեխանիզմների ստեղծում, որն ավելի շատ 
անհրաժեշտ է հատկապես գյուղատնտեսական վարկերի ներդրման պարագայում:  

Վերամշակման ոլորտում կարևորությունը՝ բուսաբուծության և անասնաբուծության ոլորտ-
ների ցիկլային աճի որոշակիորեն ազդեցությունն է մթերք վերամշակող արդյունաբերության 
զարգացման վրա, որի ակտիվացումն ու արտահանման ծավալների աստիճանական ավելա-
ցումը կնպաստի գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման հիմնախնդրի մեղմանը և գյուղա-
ցիական տնտեսությունների ապրանքայնության մակարդակի բարձրացմանը (զգալիորեն ցածր 
է), որը կազմում է 40-45%, և չի կարող ապահովել արդյունավետ վերարտադրություն, որով էլ 
պայմանավորվում է տնտեսությունների կայունությունը և գյուղական բնակավայրերում աղքա-
տության հաղթահարման հնարավորությունները: Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող 
արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններն աստիճանաբար հարմարվում են շուկա-
յական տնտեսության պայմաններին, իրենց առաջ խնդիր դնելով բարձրացնելու աշխատանքի 
արդյունավետությունն ու թողարկվող արտադրանքի մրցունակությունը՝ ներդնելով արդիական 
տեխնոլոգիաներ և դիվերսիֆիկացնել արտադրությունը, ինչպես նաև ընդլայնել ու զարգացնել 
հումք արտադրողների հետ պայմանագրային հարաբերությունները: Հանրապետության հումք 
վերամշակող արդյունաբերությունն արտահանման ուղղվածություն ունեցող գյուղատնտեսու-
թյան ձևավորման հիմնական նախապայմանն է: Ներկա վիճակում գյուղացիական տնտեսու-
թյունների վարկավորման, տեխնոլոգիաների կատարելագործման, նյութատեխնիկական միջոց-
ների մատակարարման, որակի ստանդարտների կիրառման խնդիրներն առավել արդյունավետ 
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կերպով կարող են լուծվել ագրովերամշակող կազմակերպությունների հետ համագործակցու-
թյան միջոցով:  

ՀՀ–ում գործում են շուրջ 1600 սննդամթերքի արտադրության կազմակերպություններ, այդ 
թվում՝ 35 պտուղբանջարեղենի, 50 խաղողի վերամշակման, 70 կաթի մշակման, 70 մսի վե-
րամշակման, 20 փոքր սպանդանոցներ, 60 ալրաղաց, 10 ձկնամթերքի, 700 հացաթխման, 135 
հրուշակեղենի և մակարոնեղենի, 7 գարեջրի, 3 բուսական յուղի և 2 շաքարի արտադրության: 
Արդեն կան ընկերություններ, որոնք հաջողությամբ մրցում են ինչպես ներքին, այնպես էլ 
միջազգային պարենային շուկաներում՝ կատարելով ներդրումներ արտադրության հետագա 
զարգացման համար:  

ՀՀ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների 
արտադրության, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավարարության մակարդակը և իրացման 
կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2013-2014թթ. կտրվածքով հաշվարկ-
ված է ըստ ՀՀ ԱՎԾ- ի տվյալների (տե՛ս աղյուսակ 1-ը): 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման գծով հիմնական ցուցանիշներն ըստ  2013-2014թթ. 

Տեղական ար-
տադրություն 

Արտահանում Ներմուծում 
Ինքնաբավության 
մակարդակը, � 

Իրացման կա-
ռուցվածքում 
տեղական ար-
տադրության 

մասնբաժինը, % 

Արտադրա-
տեսակը 

Չափի 
միավոր 

2013թ. 2014թ. 2013թ. 2014թ. 2013թ. 2014թ. 2013թ. 2014թ. 2013թ. 2014թ. 

Մսամթերք, ներ-
առյալ երշիկեղեն 

տոննա 4943,8 5718,3 368 412,3 5388 5942,7 49,6 50,8 45,9 47,2 

Պանիր տոննա 17375,4 18317,3 1541,2 1542,4 1243,7 1187,9 101,7 102,0 92,7 93,4 

Պտուղբանջա-
րանոցային 
պահածոներ 

տոննա 9989,6 11714,2 7954,5 9600,3 8174,9 8519,8 97,8 110,2 19,9 19,9 

Հյութեր 
հազ. 
լիտր 

19544,2 21106,2 2013,3 2942,3 4429,6 2992,2 89,0 99,8 79,8 85,9 

Հրուշակեղեն տոննա 16543,6 18092,6 1118,7 1536,3 16374,3 16764,8 52,0 54,3 48,5 49,7 

Մակարոնեղեն տոննա 4093,1 4467,6 155,6 128,4 4825,4 5337,6 46,7 46,2 44,9 44,8 

Կոնյակ 
հազ. 
լիտր 

20383,3 18725,5 18188 18556 911,6 4925,9 140,8 210,8 98,2 44,6 

Գինի 
հազ. 
լիտր 

7216,7 6765,3 1398,5 2120,7 379,7 288,7 116,4 137,1 93,9 94,1 

Գարեջուր 
հազ. 
լիտր 

19847,8 23716,,5 2346,4 1987,8 2731,1 2837,5 98,1 96,5 86,5 88,4 

Բուսական յուղ տոննա 4650,3 3967,7 1,8 0,9 26430,7 26204,8 15,0 13,2 15,0 13,1 

Շաքարավազ տոննա 69625 89189 899,2 200,0 4851,2 5643,8 94,6 94,2 93,4 94,0 
 

Ագրովերամշակում  minagro. am 

 
Հանրապետության գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտին վերաբերող 

հիմնախնդիրների լուծման, տեղական արտադրողների մրցունակության բարձրացման, դրանց 
շահերի պաշտպանության, ստեղծված աշխատատեղերի պահպանման և նորերի ստեղծման, 
միջազգային շուկային ինտեգրման ու արտահանման ծավալների ավելացման նպատակով 
անհրաժեշտ միջոցառումները կարող են իրականացվել պետության կողմից հատուկ ծրագրերի 
շրջանակներում՝ առաջնային համարելով սննդամթերքի անվտանգության, ենթակառուցվածք-
ների կարողությունների հզորացման, գյուղական համայնքների արտադրական և սոցիալական 
ենթակառուցվածքների բարելավման, գիտական կադրերի պատրաստման ու այլ նմանատիպ 
հարցեր:  
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Անհրաժեշտ է ՀՀ գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերական կազմա-
կերպություների կարողությունների հզորացման և մրցունակության բարձրացման միջոցով 
ապահովել հիմնական պարենամթերքի ներմուծման փոխարինում արտահանման ուղղվա-
ծություն ունեցող արտադրանքով՝ ապահովելով ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում:  

ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշռի վերլուծության համաձայն, մի շարք անհրաժեշտ առաջ-
նային պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակը բավականին ցածր է: Ըստ աղյուսակ 
2-ի տվյալների 2014թ. դրությամբ դրանց թվում են՝ բուսական յուղը (13,2%), մակարոնեղենը 
(46,2%), հրուշակեղենը (54,3%) և այլն: 

Բացի վերոհիշյալներից այսօր կարևորվում է նաև ՀՀ գյուղատնտեսական մթերքների 
իրացման գործընթացը գյուղացիական տնտեսությունների կողմից (տե՛ս աղյուսակ 2-ը): 

Աղյուսակ 2 

ՀՀ գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական 
 տնտեսությունների կողմից 2013-2014թթ. 

(տոկոսով) 
այդ թվում՝  

Ընդա-
մենը 

վաճառ-
վել է 

տրվել է ապ-
րանքափոխա-

նակման 

տրվել է մթերքով 
ծառայությունների 

դիմաց 

օգտագործվել 
է տնտե-

սությունում 

Ընդամենը 
վերամշակ-

վել է 

մնացորդ 
տնտեսու-
թյունում 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Հացահատիկ և հատիկաընդեղեն 

2013թ. 100 21,9 7,4 3,8 37,8 60,2 29,1 
2014թ. 100 23.7 7.5 3.6 35.8 56.6 29.4 

Կարտոֆիլ 
2013թ. 100 38.0 6.0 1.9 29 .9 - 24.2 
2014թ. 100 35.9 7.0 1.8 26.2 - 29.1 

Բանջարեղեն 

2013թ. 100 71.3 6.4 0.5 18.7 31.6 3.1 

2014թ. 100 73.94.2 4.2 0.8 16.8 31.9 4.6 

Բոստան 

2013թ. 100 84.2 5.3 - 10.5 - - 

2014թ. 100 81.8 5.3 1.3 11.6 - - 

Պտուղ և հատապտուղ 

2013թ. 100 58.0 8.3 1.1 27.0 33.2 5.6 

2014թ. 100 51.8 6.6 0.6 32.3 44.7 8.7 

Խաղող 

2013թ. 100 76.5 3.5 0.3 17.1 32.8 2.6 

2014թ. 100 78.1 2.3 0.4 16.7 26.2 2.9 

   Միս     

2013թ. 100 80.9 3.0 0.2 15.1 4.1 0.8 

2014թ. 100 81,5 1,4 0,1 16,5 19,8 0,5 

Կաթ և կաթնամթերք 

2013թ. 100 44.7 9.1 0.8 42.0 69.7 3.4 

2014թ. 100 56,6 3,8 0,4 36,3 62,7 2,9 

Ձու 
2013թ. 100 37.8 9.4 0.1 52.5 - 0.2 

2014թ. 100 35,1 7,8 0,2 54,8 - 2,1 

Բուրդ 

2013թ. 100 26.2 13.3 1.2 21.6 10.5 37.7 

2014թ. 100 32,9 10,3 0,8 19,1 15,7 36,9 

Մեղր 

2013թ. 100 49,7 6.2 0.9 29.0 - 14.2 

2014թ. 100 41,4 5,4 0,4 38,1 - 14,7 
 

ԱՎԾ- տվյալներն ըստ 2013-2014թթ. 
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Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման խնդրի լուծման համար նախատեսվում է ՝ 

x Գյուղատնտեսական մթերքների կանոնակարգված գործող մեծածախ շուկաների ձևավորումը, 
հավաքման կետերի, գյուղական մթերքների իրացման տեղեկատվական կենտրոնների 
գործունեության ապահովումը: 

x Հանրապետության մեծ քաղաքներում գյուղական մթերքների տոնավաճառների ստեղծումը 
և դրանց գործունեության ապահովումը: 

x Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակողների և արտադրողների միջև երկարաժամ-
կետ փոխշահավետ պայմանագրային հարաբերությունների հաստատումը: 

x Գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման խթանումը: 
Թե ինչպիսին է ՀՀ վերամշակող արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից առան-

ձին ապրանքատեսակների գնումների ծավալները վերջին տարիների առումով ներկայացված է 
աղյուսակ 3-ում: 

Աղյուսակ 3 

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2012-2014 թթ. պտղի,  

բանջարեղենի և խաղողի գնումների ծավալները  

2012թ. 2013թ. 2014թ. 
Հումքի անվանումը 

հազ. դրամ տես կշիռ. Հազ. դրամ տես կշիռ. Հազ. դրամ տես կշիռ. 

Պտուղ ընդամենը 25620,0 100.0 28791,5 100.0 13875,8 100.0 

այդ թվում՝  

Խնձոր 4767,0 18,6 5187,8 18,0 3084,1 22,2 

Դեղձ 6163,4 24,1 1921,0 6,7 2917,0 21,0 

Ծիրան 8854,1 34,6 13038,6 45,3 710,0 5,2 

Կեռաս, սալոր, բալ 1454,9 5,7 2079,6 7,2 2776,9 20,0 

Ընկույզ 213,0 0,8 232,7 0,8 165,0 1,1 

Հատապտուղ 752,0 2,9 1714,4 6,0 1145,3 8,2 

այլ պտուղ 3416,0 13,3 4617,4 16,0 3077,5 2,3 

Բանջարեղեն ընդամենը 33645,8 100.0 27970,1 100.0 34076,9 100.0 

այդ թվում՝  

Լոլիկ 26229,0 77,9 18970,0 67,7 23252,0 68,2 

Վարունգ 355,5 1,0 468,5 1,7 598,7 1,7 

Սմբուկ 2021,0 6,0 2324,0 8,5 3477,4 10,2 

Պղպեղ 2313,0 6,9 2455,0 8,8 2801,0 8,3 

Լոբի 831,0 2,5 1612,0 5,7 1644,0 4,8 

այլ բանջարեղեն 1896,8 5,7 2140,6 7,8 2303,8 6,8 

Խաղող 156590,2 - 167184,7 - 184149,0 - 

Ընդամենը 215856,0 - 223946,3 - 232101,7 - 
 

Ագրովերամշակում  minagro. am 

 
Հանրապետությունում մոտ 250,0 հազ. տոննա է կազմում պտուղբանջարեղեն վերամշակող 

կազմակերպությունների մթերման հզորությունները, որից բանջարեղենային պահածոների 
բաժինը կազմում է 154.,5 հազ. տոննա, պտուղ-հատապտղային պահածոներինը և հյութերինը՝ 
94,5 հազ. տոննա: Հզորությունները օգտագործվում են ոչ ծանրաբեռնված, ընդհանուր մթերման 
հզորությունների 23,9%-ն է օգտագործվել, որից բանջարեղենային պահածոներինը՝ 21,2%-ը, իսկ 
պտուղ-հատապտղայինը և հյութերինը ՝28,6%-ը:  
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Աղյուսակ 4 

ՀՀ գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների 

 արտադրության ծավալները 2010-2014թթ. 

Արտադրությունը Արտադրատեսակները 
Չափի 
միավոր 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 

Միս՝ ներառյալ գյուղացիական 
տնտեսությունների կողմից 
վերամշակող (ներառյալ ներքին 
սպառումը) 

տոննա 54497,3 60987,1 65895,7 72334,6 82257,1 

Մսամթերք, ներառյալ երշիկեղեն տոննա 3953,5 4488,8 4757,0 4943,8 5718,3 

Պանիր տոննա 17050,0 17525,0 17658,0 17375,4 18317,3 

Կաթ, կաթնամթերք (վերահաշվարկ-
ված կաթի)՝ ներառյալ 
գյուղացիական տնտեսությունների 
կողմից վերահաշվարկումը 
(բացառությամբ ներքին սպառումը) 

տոննա 279400,0 315800,0 319800,0 362700,0 386500,0 

Պաղպաղակ 
հազ. 
լիտր 

3312,9 3480,8 3628,6 4265,1 6345,0 

Հրուշակեղեն տոննա 11589,4 13013,2 14319,8 16543,6 18092,6 
Մակարոնեղեն տոննա 2614,8 3247,9 3563,0 4093,1 4467,6 
Բուսական յուղ տոննա 1034,3 696,5 2656,1 4650,3 3967,7 
Կենդանական յուղ տոննա 950,4 812,8 645,5 518,0 1092,5 
Պահածոներ ընդամենը տոննա 8025,0 11772,6 9134,2 9989,6 11714,7 
այդ թվում՝բանջարեղե  տոննա 4558,7 4248,2 2951,2 2814,2 4856,3 

 Կոնյակ, օղի 
հազ. 
լիտր 

24535,8 24568,0 28586,6 30222,6 28231,6 

 Բնական հյութեր  
հազ. 
լիտր 

11689,5 14615,2 116741,6 19544,2 21106,2 

 Գինի և շամպայն  
հազ. 
լիտր 

6430,2 6814,6 6192,5 7216,7 6765,3 

Գարեջուր 
հազ. 
լիտր 

15352,7 14744,3 13668,2 19847,8 23716,5 

Ոչ ալկոհոլային 
հազ. 
լիտր 

38232,1 45756,0 45320,8 63400,0 79972,6 

Հանքային ջուր 
հազ. 
լիտր 

30000,0 29232,8 32977,3 43215,3 58618,3 

Շաքարավազ տոննա 32508,4 72159,4 69267,0 69625,0 89189,0 
 

Ագրովերամշակում  minagro. am 

 
Ըստ աղյուսակ 5-ի տվյալների 2014 թվականին 2013 թվականի համեմատ գրանցվել է 

որոշակի աճ՝ հումքի վերամշակումից ստացվող որոշ արտադրատեսակների ծավալներում, 
մասնավորապես՝ մսամթերքն ավելացել է 15.6%-ով, կաթն ու կաթնամթերքը՝ 6,5 %-ով, բնական 
հյութերը՝ 8,0%-ով, գարեջուրը՝ 19.5%-ով, հրուշակեղենը՝ 9.3 %-ով, իսկ շաքարավազը՝ 28.0%-ով: 

Այս առաջընթացը պայմանավորված է ի հաշիվ գործող և նոր ստեղծվող արտադրական 
կազմակերպության արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման, արդյունավետ կառավարման և 
մարքեթինգային ծառայությունների զարգացման հաշվին: Ներկա վիճակում գյուղացիական 
տնտեսությունների վարկավորման, տեխնոլոգիաների կատարելագործման, նյութատեխնիկա-
կան միջոցների մատակարարման, որակի գծով չափորոշիչների կիրառման հիմնահարցերը կա-
րող են լուծել հումք արտադրողների և վերամշակողների միջև շատ կարևոր՝ պայմանագրային 
հարաբերություններ, որոնք կնպաստեն փոխշահավետ համագործակցության զարգացմանը՝ 
հիմնական նպատակը լինելով, ինչպես արտադրական հզորությունների տեսականու ընդլայ-
նումը, այնպես էլ արտադրանքի մրցունակության բարձրացումը: 
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ԻՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԼԵՆԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Գյուղատնտեսությունը ներդրումների տեսանկյունից բարձր ռիսկային է, պայմանավորված ոչ միայն 
բնակլիմայական պայմաններով, այլ նաև ցածր եկամտաբերության գործոնից էլ կախված, վարկերի 
բարձր տոկոսադրույքներով: Հայաստանում կարևորվում են ագրովերամշակող կազմակերպությունները, 
որոնցում իրական դեր ունեն թե՛ պետական, և թե՛ մասնավոր ներդրումները: Վերջիններս էլ հարմար-
վելով շուկայական պայմաններին և ներդնելով բարձր տեխնոլոգիաներ, կպարտավորվեն բարձրացնել 
աշխատանքի արտադրողականությունը և արտադրանքի մրցունակությունը: Վերլուծությունները պայ-
մանավորված են գործող և նոր ստեղծվող կազմակերպություններում արդիական տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ, արդյունավետ կառավարմամբ և մարքեթինգային ծառայությունների զարգացմամբ: 

 
Բանալի բառեր, ներդրումներ, ռիսկային, վարկեր, եկամտաբերություն, տոկոսադրույք, բարձր տեխնոլոգիաներ, 

առաջընթաց, վերամշակող, մրցունակություն, արտադրանք: 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

АГРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РА 

ЛЕНА МНАЦАКАНОВНА ОГАНИСЯН, к.э.н 
старший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Инвестиции в сельском хозяйстве считаются высокорисковыми, что обусловлено не только природно-
климатическими условиями, но также предоставлением в зависимости от фактора низкой доходности высоко-
процентных кредитов. В Армении важное значение имеют агроперерабатывающие предприятия, в которых 
существенная роль принадлежит как государственным, так и частным инвестициям. Предприятия, приспо-
сабливаясь к рыночным условиям и внедряя высокие технологии, обязаны повышать производительность труда 
и конкурентоспособность продукции. Исследования обусловлены важностью применениния современных тех-
нологий в действующих и вновь создаваемых предприятиях, эффективным управлением последних и развитием 
маркетинговых услуг.  

 
Ключевые слова: инвестиции, рисковые кредиты, доходность, процентная ставка, высокие технологии, прогресс, 

перерабатывающая, конкурентоспособность, продукция. 

APPROACHES TO IMPROVING THE PRODUCTION, DISTRIBUTION AND SALES IN THE 

AGRI-PROCESSING SECTOR OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

LENA MNATSAKAN HOVHANNISYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

Investments in the agriculture are highly risky associated with not only natural disasters, but also with low rates of 
profitability, and high loan interest rates. In Armenia, the role of agri-processing companies is stressed and therefore, 
the Government and private sector investments play a crucial role. These companies, by facing the challenges of the 
market and investing in high technology, would increase labor productivity, and competitiveness of produced items. 
The analysis is based on the utilization of modern technology, management practices and application of marketing tools 
in the acting and newly established companies.  

Keywords: Investment, risky, loans, profitability, interest rate, high technology, progress, processing, competitiveness, production. 
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ՄԵՐԻ ԱՐՄԵՆԻ ՂՈՒԲԱՍԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  

ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ մագիստրանտ 

ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱՅԻ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՏՏ ոլորտը աշխարհի ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկն է: 21-րդ դարը նշանավոր-
վում է ՏՏ միջավայրի զարգացմամբ և ՏՏ հասարակության ձևավորմամբ: Տեղեկատվական հա-
սարակություն ասելով՝ կարելի է հասկանալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մի նոր 
հասարակություն, որտեղ հասարակության բարեկեցությունը կախված է նոր տեղեկատվական 
գիտելիքների ձեռքբերումից և դրանց ճիշտ օգտագործումից1: Աշխարհում ձևավորվում է հա-
մաշխարհային տեղեկատվական հասարակություն, որը հագեցած է ժամանակակից տեխնոլո-
գիաներով: Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ ազգային տնտեսության մրցակցությունը 
կապված է ՏՏ ոլորտի զարգացման հետ: Այսպիսով՝ ինովացիոն դարաշրջանում, որում ապրում 
ենք, հաջող տնտեսական զարգացումը պայմանավորված է ՏՏ ոլորտի զարգացման հետ: Ներ-
կայումս զարգացած և զարգացող երկրների մեծ մասում տեղի է ունենում ՏՏ հասարակության 
կայացում, իսկ դրանց արդյունավետ օգտագործումը դառնում է շատ արդիական: 

Հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր երկրի զարգացումը որոշվում է ՀՆԱ-ում ՏՏ-ի մասնա-
բաժնով: Հաշվի առնելով վերոնշյալ փաստը՝ կարևոր է ՏՏ արտադրության արդյունավետ կառա-
վարումը: Համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ տնտեսական ինտեգրումը անդամ 
երկրներին կարող է շոշափելի օգուտներ տալ: Երկրները, որոնք չեն օգտագործում ինտեգրման 
ներուժը իրենց ռազմավարության շրջանակներում, չեն կարող երկար գոյատևել ներկայիս 
մրցակցային և գլոբալիզացման պայմաններում: Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ը, ներգրավված լինելով 
ինտեգրացիոն գործընթացներին, կարող է օգտվել ընդհանուր որոշումներից, մասնակցել բոլոր 
նախագծերին, դրա հետ մեկտեղ ունենալ ընդհանուր պարտավորություններ: Ինտեգրման շրջա-
նակներում հարկավոր է դիտարկել ինչպես ապագա ձեռքբերումները, այնպես էլ հնարավոր 
կորուստները: Ինչպես ցույց է տալիս փորձը,  միավորվելով տնտեսական ինտեգրացիոն կազ-
մակերպություններին՝ զարգացող պետությունները կարող են հասնել ավելի մեծ տեմպերի և 
ավելի ճիշտ օգտագործել սեփական առավելությունները: 

Սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր տարածաշրջանի ստեղծումը առաջին հերթին կարող է 
նպաստել ՏՏ ոլորտի զարգացմանը, քանի որ այն այժմ հանդիսանում է հիմնարար ոլորտներից 
մեկը: Ոլորտը նպաստում է արտադրողականության բարձրացմանը: Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ը զբա-
ղեցնում է առաջատար դիրք տարածաշրջանում: ՏՏ-ն հսկայական ներդրումներ ունի ՀՀ-ի արդյու-
նավետության բարելավման գործում, դրա հետ մեկտեղ դրանք ակտիվորեն խթանում են բիզնես 
գործընթացների զարգացմանը: 

ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի ճիշտ ռազմավարության իրականացումը կօգնի նվազեցնել տնտեսական 
հումքի արտահանման մասնաբաժինը: Ռազմավարության համակարգված իրականացումը 
կնպաստի տեղեկատվական ապահովության անվտանգությանը, այդ թվում՝ ՏՏ ոլորտի սպառ-
նալիքների կանխարգելմանը: Ինտեգրացիայի շրջանակներում ՏՏ ոլորտը կդրվի որակական 
նոր մակարդակի վրա՝ ապահովելով աճի բարձր տեմպեր: ՀՀ-ի ռազմավարական նպատակը 
այս փուլում  հասարակության լիարժեք անդամ դառնալն է՝ դրա հետ մեկտեղ պահպանելով իր 
քաղաքական անկախությունը, ազգային ինքնուրույնությունը և մշակութային ավանդույթները: 
Տնտեսական ինտեգրումը տեղի է ունենում ինչպես ազգային տնտեսական, այնպես էլ ձեռնար-
կությունների, ընկերությունների և կազմակերպությունների մակարդակով2: Ինտեգրացիայի 

                                                            
1  Арутюнян . . иски, обусловленные трансформацией социально-политического пространства в современном 
информационном обществе 2014г. 

2  Борисов А.Б. Большой экономический словарь 2009 г. 
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մասին խոսելիս կարևոր է դիտարկել ԵԱՏՄ-ն որպես համակարգ՝ հաշվի առնելով դրանում 
առկա անդամ երկրների ներքին տնտեսական և քաղաքական համակարգերը, անդամ երկրների 
փոխհարաբերությունները, տեխնոլոգիական հագեցվածությունն ու դինամիկան և անդամ 
երկրների ռազմավարական նպատակները: Այսպիսով՝ տնտեսական ինտեգրումը համաշխար-
հային տնտեսության զարգացման հիմնական միտումներից մեկն է, և այն ավելի նշանակալից 
դարձավ վերջին տասնամյակում: 

Ինտեգրումը ՀՀ-ին հնարավորություն կտա ավելի համակարգված համագործակցել Ռու-
սաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հետ: ՀՀ-ի համար ՏՏ ոլորտի զարգացումը 
շատ կարևոր է, քանի որ այն թույլ կտա կատարել նշանակալից ներդրումներ: ՏՏ ոլորտի զար-
գացումը սոցիալական ոլորտում կհանգեցնի մի շարք բարեփոխումների: Ինտեգրացիայի 
շրջանակներում ՏՏ ոլորտը կդրվի որակական նոր մակարդակի վրա՝ ապահովելով աճի բարձր 
տեմպեր: 

Հարկ է նշել, որ ինտեգրվող երկրները ունեն մի շարք տարբերություններ՝ մասնավորապես 
կառավարման և գործարարության համակարգերում: Միասնական ՏՏ դաշտի ստեղծումը 
ենթադրում է համակարգված բյուջետային և արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների, 
նյութական և գիտական ռեսուրսների, ինչպես նաև համապատասխան իրավական կարգավո-
րումների ամբողջություն: 

ՏՏ ոլորտի հետևողական ծրագրի իրականացումը կարող է բեկումնային զարգացում ապա-
հովել: Ոլորտի զարգացման համալիր ծրագիրը կապահովի ոլորտի աճ և որակական նոր մա-
կարդակի զարգացման հիմք կհանդիսանա: Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է բացահայտել 
առկա խոչընդոտները, ձեռնարկել քայլեր դրանք հաղթահարելու համար:   

Աղյուսակ 1 

ՀՀ-ի ՏՏ  ոլորտի հիմնական ցուցանիշները 2010-2015թթ.1 

  2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 

գործող ընկերությունների ընդհանուր քանակ 197 281 360 380 400 450 

կուտակային տարեկան աճ (%) 15.6 22.6 23 20 19 21 ՀՀ 

ոլորտի շրջանառությունը (մլն. ԱՄՆ դոլար) 14.8 205.1 244 294 349.4 559.1 

 
Ըստ վերջին կանխատեսումների՝ 2015թ. ՌԴ-ի շուկայի ծավալը կկազմի 15-16 մլրդ դոլար: 

Մինչդեռ, ըստ սեփական հաշվետվությունների, 10 տարի առաջ ՌԴ-ի ՏՏ շուկան 2005-ին հասել 
էր 12 մլրդ. դոլարի: Այս անհամապատասխանությունը բացատրվում է այն փաստով, որ ավելի 
վաղ զեկույցում չեն ներառվել վաճառքի որոշ սեգմենտներ՝ բջջային հեռախոսներ, սմարթֆոններ: 
Հետագայում այս սեգմենտները դարձան ՏՏ-ի մի մաս, ինչն էլ իր հերթին ազդեց ընդհանուր ծա-
վալի վրա: 2013թ. ՌԴ-ի  ՏՏ շուկան կազմել է մոտ 35 մլրդ. դոլար, իսկ  2014թ.՝ մոտ 29 մլրդ. դոլար:  

ՏՏ ոլորտը Ղազախստանում վերջին տարիներին զգալի աճ է գրանցել: Ըստ վիճակագրական 
տվյալների՝  Ղազախստանի  2014թ. ՏՏ մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կազմել է 3.9%: Ղազախստանը 
մոտ է գտնվում ՌԴ-ին, և թերևս այդ է պատճառը, որ ռուսական ՏՏ ընկերությունները նախա-
տեսում են ընդլայնել իրենց ծրագրերը հարևան երկրների հետ: 

Ինչ վերաբերում է Բելառուսին, ապա վերջին ժամանակներս Բելառուսը վաստակել է ՏՏ 
առաջատար երկրի համբավ: Վերջին 10 տարիների ընթացքում Բելառուսի ՏՏ ոլորտը բնու-
թագրվում է կայուն աճի տեմպերով: Տարեկան աճի տեմպը միջինում կազմում է 35-40 %, մինչ-
դեռ աշխարհում այն կազմում է 4-6%:  

Աղյուսակ 1-ից պարզ է դառնում, որ 2015թ. Հայաստանում  ՏՏ ոլորտում գործող ընկերու-
թյունների շրջանառությունը աճել է: Ընդհանուր առմամբ՝ 2010-2015թթ. ժամանակահատվածում 
ՏՏ ոլորտը տարեկան աճել է միջինը  20.1%: Ոլորտում գործում է գրեթե 450 ընկերություն: 2014թ. 
համեմատ՝ դրանց թիվը աճել է 12%-ով: Հարկ է նշել նաև, որ ընկերությունների զգալի  մասը 
ձևավորվում են Գյումրիում և Վանաձորում: 2010-2015թթ. տարեկան մոտավորապես 30 ընկե-

                                                            
1  Աղյուսակը կազմվել է՝ http://www.mineconomy.am, վիճակագրական տվյալների հիման վրա: 
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րություն է հիմնվում, մինչդեռ 90-ականներին ընդամենը՝ 5-6: 44 ընկերությունների  տարեկան 
շրջանառությունը  գերազանցում է 1 մլն դոլարը: Ընկերությունների մոտավորապես կեսն ունի 
100 հազարից մինչև 1 մլն. դոլարի շրջանառություն: 

ՀՀ-ում 2015թ. ՏՏ ոլորտը նշանավորվեց ֆինանսական կառուցվածքների ներդրմամբ, տեխ-
նոլոգիական ձեռնարկությունների խթանմամբ, ոլորտի կարողությունների զարգացմամբ, ար-
տադրողականության բարձրացմամբ, ինչպես նաև որակյալ մասնագետների պատրաստմամբ և 
վերապատրաստմամբ, վաճառքի ծավալների և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խթան-
մամբ:  ՀՀ-ի ՏՏ ոլորտի մրցակցային կարևոր առավելություններից մեկը ոլորտի աշխատուժն է: 
Ներդրողների համար գրավիչ է նաև մեր մասնագետների բարձր արտադրողականությունը և 
աշխատուժի մատչելիությունը: Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին խթան 
կհանդիսանա ակտիվացնելու Ռուսաստանի ՏՏ ընկերությունների գործունեությունը ՀՀ-ում: 

Ներկայումս հայաստանյան ՏՏ ոլորտը արտահանման մեծ ներուժ ունի, ինչն էլ իր հերթին 
կարող է նպաստել Հայաստանի տնտեսության աճին և զարգացմանը: ՏՏ ընկերությունները կա-
րող են առաջարկել միջազգային բարձր ստանդարտներին համապատասխանող որակյալ 
արտադրանք ու ծառայություններ: Պետք չէ սակայն մոռանալ,որ ոլորտում առկա են խնդիրներ 
արտաքին շուկա դուրս գալու և ՏՏ ոլորտի համար մասնագետներ պատրաստելու հարցում։ 
Այստեղ կարևորվում է կառավարության կողմից խրախուսման քաղաքականությունը և աջակց-
ման ծրագրերի իրականացումը: Ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտում, այնպես էլ ՏՏ-ում, զարգաց-
ման համար հատկանշական դեր են խաղում ներդրումները: Անդամ երկրների ինտեգրումը 
կարող է փոխշահավետ լինել և՛ ընկերությունների, և՛ պետության համար: Ընդ որում՝ հարկ է 
նշել, որ վերջին տարիների ընթացքում  ԱՊՀ երկրներում ՏՏ ոլորտի ներդրումների աճ է նկատվել:  

ՏՏ ոլորտում Հայաստանը տարածաշրջանի մյուս երկրների նկատմամբ  ունի հետևյալ 
մրցակցային առավելությունները1՝ 
x տեղեկատվության, ճարտարագիտության, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բնագավառում միջազ-

գային չափանիշներին համապատասխան աշխատանքների իրականացման կարողություն, 
x համագործակցության մեծ փորձ, 
x տեխնիկական հմտություններով և օտար լեզվի իմացությամբ բարձրակարգ մասնագետների 

առկայություն, 
x գործառնական ցածր ծախսեր և էժան աշխատուժ, 
x ոլորտի կայուն զարգացում,          
x ԲՈՒՀ-ական ծրագրեր ՏՏ ոլորտի շրջանակներում, 
x միջազգային չափանիշներին համապատասխանող իրավական դաշտ: 

Կարևոր ենք համարում նշել, որ ՀՀ-ի անդամակցությունը Եվրասիական Միությանը դեռևս 
չի տվել էական ազդեցություն ՏՏ ոլորտում, սակայն, անշուշտ ընդհանուր սահմանի բացակայու-
թյունը ԵԱՏՄ երկրների հետ այս ոլորտում չունի էական ազդեցություն, իսկ ընդհանուր շուկա-
յում ոլորտի համակարգված զարգացման պարագայում լայն հնարավորություններ է ստեղծվում 
այդ ոլորտում Հայաստանի առավելությունները և ներուժը էապես մեծացնելու ու կիրառելու 
համար: 
 

                                                            
1  http://www.mineconomy.am/ 
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ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՄԵՐԻ ԱՐՄԵՆԻ ՂՈՒԲԱՍԱՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ մագիստրանտ 

Համառոտագիր 

ՀՀ-ի ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը կարող է ապահովել ՏՏ ոլորտի զարգաց-
ման բարձր ներուժ: Ոլորտը տնտեսության ամենահաջող  և արագ զարգացող ճյուղերից է, որն էլ իր հեր-
թին նպաստում է երկրում տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողականության բարձրացմանը: 
Սույն հոդվածում քննարկվում են ԵՏՄ-ին ՀՀ ինտեգրման շրջանակներում ՏՏ ոլորտի զարգացման 
հեռանկարները: 

 

Բանալի բառեր. ինտեգրացիա, Եվրասիական տնտեսական միություն, ՏՏ ոլորտ, տեղեկատվական հասարակություն, 
մարտահրավերներ, համագործակցություն, ներուժ: 
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Аннотация 

Интеграция Армении в Евразийский экономический союз может обеспечить высокий потенциал развития 
ИТ-сектора. Сектор является одной из наиболее успешных и динамично развивающихся отраслей экономики, 
что в свою очередь способствует повышению технологического инновационного потенциала и производитель-
ности в стране. В статье рассматриваются перспективы развития ИТ-сектора в рамках интеграции Армении в 
Евразийский экономический союз. 
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Abstract 

Integration of the Armenian economy into the Eurasian Economic Union could ensure a high potential for the 
development of the IT sector. The sector is the most successful and dynamically sectors of the sectors of the economy 
that in its turn contributes to technological innovation, and increase in productivity. This article discusses the 
development prospects of the IT sector upon accession to the EAEU within the framework of integration.  
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՅԱԿՈՎԻ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոն  

ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

21-րդ դարը նոր դարաշրջան է, երբ համաշխարհային տնտեսության միտումները առաջ են 
բերում բազմաթիվ մարտահրավերներ, որոնց դիմակայելու միակ ուղին արագացող տեխնոլո-
գիական, սոցիալական, մշակութային փոփոխություններին հարմարվելն է: ԼՂՀ-ի համար այդ 
մարտահրավերները կրկնապատկվում են աշխարհաքաղաքական ներկա զարգացումներով, 
երկրի յուրահատուկ իրավիճակով և նրա շուրջ տեղի ունեցող մտահոգիչ իրադարձություն-
ներով պայմանավորված: Այդ առումով ներկա պայմաններում հանրապետության հիմնական 
մարտահրավերների շարքում կարելի է ընդգծել նաև Ադրբեջանի վարած ռազմատենչ քաղա-
քականությունը` որպես երկրի դեմ ուղղված անմիջական ռազմական սպառնալիք: Հատկապես 
վերջերս Արցախի դեմ Ադրբեջանի սկսած քառօրյա պատերազմը և շարունակվող մարտական 
գործողությունները լուրջ մարտահրավեր են ԼՂՀ և ՀՀ համար, որի արդյունքում ԼՂՀ տնտե-
սությունը կկրի ուղղակի և անուղղակի վնասներ, ինչը միանշանակ տնտեսական զարգացման 
խաթարման պատճառ կարող է հանդիսանալ:  

Ձևավորված իրավիճակում կարծում ենք ԼՂՀ տնտեսության զարգացման հրամայականը 
պետք է դառնա ինովացիոն զարգացման միջոցով գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորումն ու 
կայացումը: ՀՀ-ում գիտելիքահենք տնտեսության ամրապնդմանն ուղղված որոշակի քայլեր ձեռ-
նարկվել են: Այդպիսին է Դիլիջանի տեխնոլոգիական դպրոցի բացումը, որը, գտնվելով ակտիվ 
համագործակցության մեջ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի հետ, առանձնանում 
է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերով, փորձառու 
մասնագետներով, բազմակողմանի զարգացում ապահովող առարկայացանկով և համարվում է 
միջազգային կրթության բարձրագույն նվաճումների ազգային բյուրեղացումը: Կարծում ենք, որ 
նման որակի կրթություն հասանելի է նաև ԼՂՀ-ին, ուր մշակվել և մշակվում են կադրային, մաս-
նագիտական որակավորման մի շարք ծրագրեր: Հատկապես վճռորոշ է Արցախի տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների (ՏՏ) կենտրոնի դերը, որն ապահովում է ՏՏ ոլորտում բիզնեսի զարգաց-
ման համար բարենպաստ պայմաններ և փորձում նպաստել ԼՂՀ տնտեսության զարգացմանն ու 
բարգավաճմանը՝ սատարելով սկսնակ տեխնոլոգիական ընկերություններին: Կրթական ծրագ-
րերի և մրցունակ աշխատուժի պատրաստմանը, ինովացիան խթանող բիզնես միջավայրի ձևա-
վորմանը, տեխնոլոգիական ձեռներեցության խթանմանը զուգընթաց, այն նպատակ ունի տարա-
ծաշրջանում պատրաստել մրցունակ աշխատուժ և բարձրակարգ մասնագետներ: Այդ առումով 
խոշոր քայլ է նաև տարածաշրջանային նշանակության «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամի ստեղծումը, որը նույնպես գիտության և կադրերի պատրաստման բնագավառ-
ներում աննախադեպ աճ ապահովելու նպատակ է հետապնդում: Նախատեսվում են կրթական 
նոր մոդելներ, մոտեցումներ, դասավանդման նոր մեթոդաբանություն և գաղափարախոսություն, 
ազգային հենքի վրա կրթական բարձրագույն ձեռքբերումների փորձարկման ու մշակման նոր 
հիմքեր՝ ի նպաստ գիտելիքահենք տնտեսության մրցունակության բարձրացման:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գիտելիքահենք տնտեսության մրցունակության 
հիմքում ընկած է հենց ինովացիան՝ գիտելիքը ուղղված նոր արտադրանքի, գործընթացների և 
ծառայությունների փոխակերպելու ճանապարհով հավելյալ տնտեսական արժեքի ստացմանը: 
Իհարկե, այս ոլորտում զարգացման ինստիտուցիոնալ որոշակի հիմքեր առկա են, սակայն հարկ 
ենք համարում առանձնացնեl ներքոհիշյալ հիմնախնդիրները.  
x գիտական հետազոտությունների և մշակումների առևտրայնացման ոչ արդյունավետ մա-

կարդակը, 
x օրենսդրաիրավական դաշտի անկատարությունը, որը դժվարացնում է մտավոր սեփակա-

նության նկատմամբ իրավունքի պաշտպանությունը,  
x տեխնոպարկերի բացակայությունը՝ որպես ինովացիոն գլխավոր ենթակառուցվածքների,  
x պետության կողմից կազմակերպությունների նորամուծական գործունեության ֆինանսա-

վորման ոչ բավարար մակարդակը: 
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Ընդգծենք, որ ինովացիոն գործունեության զարգացումը պահանջում է առաջին հերթին կա-
նոնակարգված և հիմնավորված ֆինանսական միջոցների ստեղծում: Սակայն, հաշվի առնելով 
երկրի բյուջետային միջոցների անբավարարությունը, նորամուծություններին ուղղվող ծախսերի 
ավելացում կարելի է ակնկալել միայն հայրենական գործարարության ինովացիոն ակտիվու-
թյան ընդլայնումից: Այդ առումով կարծում ենք, որ ԼՂՀ-ում գիտելիքի տնտեսություն տանող 
ամենաիրական ճանապարհը պետք է դառնա արտասահմանյան մասնավոր կապիտալի ներ-
հոսքը: 

Ընդհանրացնելով կարելի է առանձնացնել ԼՂՀ ինովացիոն զարգացման ներքոհիշյալ գերակա 
ուղղությունները. 
x միջազգային գիտելիքն ու ֆինանսավորման աղբյուրները մատչելի դարձնելը, 
x բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելը, 
x  տեղական ընկերությունները գլոբալ ցանցերում ընդգրկելու հնարավորությունների ընդլայ-

նումն ու կատարելագործումը: 
Վերոնշյալ միջոցառումները միանշանակ կհանգեցնեն հասարակության կյանքի որակի 

բարձրացմանը, տնտեսության զարգացմանն ու առաջընթացի ապահովմանը: 
Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակված Համաշխարհային 

ռիսկերի զեկույցի` 2016թ. գլոբալ ռիսկերի ցանկում կարևորվում են պարտադրված միգրացիոն 
հոսքերը: Ամենահավանական ռիսկը համարվում է արտագաղթը: Ներկա պայմաններում ԼՂՀ-ի 
շուրջը տեղի ունեցող մտահոգիչ իրադարձությունները անկասկած բացասական ազդեցություն 
կունենան երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի վրա, կավելանա արտագաղթողների թիվը, 
ինչը պետության և ազգային անվտանգության համար լուրջ սպառնալիք է: Հանրապետությու-
նում պետականության գոյությանը սպառնացող ահավոր վտանգը՝ արտագաղթը, բացատրվում 
է ոչ միայն ապագայի նկատմամբ հավատ ու երաշխիք չունենալու հուսահատությամբ, այլև 
սոցիալական անարդարությամբ, աշխատանքային ներուժի ոչ արդյունավետ օգտագործմամբ:  

Այդ պայմաններում հանրապետությունն ստիպված էր դիմագրավել ժողովրդագրական լուրջ 
մարտահրավերների: Հրատապ խնդիր է առաջացել` որդեգրել ժողովրդագրական նոր քաղաքա-
կանություն, ինչը կկանխի ժողովրդագրական բացասական երևույթների խորացումը և կստեղծի 
առկա իրավիճակը շտկելու և ժողովրդագրական զարգացման կայուն ու հետևողական միտում-
ներ ապահովելու ծանրակշիռ նախադրյալներ: 

ԼՂՀ կառավարությունը քաջ գիտակցում է ժողովրդագրական մարտահրավերների բարդու-
թյունը և համակարգված միջոցառումներ է ձեռնարկում խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Դրա 
վկայությունն է «ԼՂՀ պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրա-
կանացումն ապահովող 2015-2016 թվականների ծրագիրը», որը բխում է ԼՂՀ կառավարության 
2010թ. հունվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական 
քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու մասին» N 21-Ն որոշման պահանջներից: 
Ծրագրի հիմնական նպատակը երկրում ժողովրդագրական բացասական միտումների կան-
խումն ու իրավիճակի կայունացումը ապահովող միջոցառումների իրականացումն է: 

2014թ. միգրացիոն տեղաշարժերի տարեկան ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 
որ հանրապետությունում ներքին միգրացիոն տեղաշարժերում ներգրավված է եղել 1347 մարդ, 
որից 455 երեխա: Միգրացիայի մնացորդը 2014թ. կազմել է 368 մարդ` 2013 թ. 312 մարդու դիմաց: 
2014թ. եկողների թիվը 1000 բնակչի հաշվով կազմել է 6.4 մարդ, մեկնողներինը` 3.9 մարդ` 
2013թ., համապատասխանաբար, 5.8 մարդու և 3.7 մարդու դիմաց1: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պոտենցիալ միգրանտների մեկնելու ամենա-
հավանական ուղղությունը Ռուսաստանն է: Տնային ծառայություններում, շինարարության և 
տրանսպորտի ոլորտներում զբաղվածները ավելի հակված են արտագաղթելու ցանկություն 
հայտնելու, քան այլ պատրաստվածության տեր մարդիկ: Արտագաղթին նախապատրաստվելու 
հարցում տեղեկատվության և աջակցության հիմնական աղբյուրները սոցիալական կապերն են: 
Ռուսաստանի` որպես միգրացիոն ուղղության, ժողովրդականությունը կարելի է բացատրել 
երկիր մուտք գործելու հեշտությամբ, տեղի լեզվին տիրապետելով, աշխատանք գտնելու, ինչպես 
նաև Ռուսաստանում արդեն գոյություն ունեցող սոցիալական կապերով: 

                                                            
1  Հաշվարկները կատարված են ԼՂՀ ԱՎԾ 2015թ. պաշտոնական տվյալների հիման վրա: 



  277

Աշխատանքային միգրացիայի շուրջ չկան միանշանակ դրական կամ բացասական ար-
դյունքներ: Աշխատողները, ովքեր հայրենի երկրում գործազուրկ էին, աշխատանք են գտնում 
արտերկրում, դրամական փոխանցումներ են կատարում իրենց ընտանիքներին` այդ կերպ կրճա-
տելով աղքատությունը և առաջացնելով ներդրումներ, որոնք արագացնում են տնտեսության 
աճը և աշխատատեղերի ստեղծումը, և վերադառնում նոր հմտություններով և տեխնոլոգիանե-
րով, որոնք հանգեցնում են նոր արտադրության և աշխատատեղերի ստեղծման: Այնուհանդերձ, 
տնտեսական դրդապատճառներով տեղի ունեցող միգրացիան կարող է նաև բացասական 
գործընթացի հիմք դառնալ այն դեպքերում, երբ որոշակի մասնագիտությունների տեր անձինք, 
աշխատանք են ստանում արտերկրում, իսկ հայրենի երկրի տնտեսության համապատասխան 
ոլորտներում չկան մասնագիտական հմտություններ ունեցող մասնագետներ, որի հետևանքով 
տուժում է համապատասխան արտադրության և ծառայությունների որակը և քանակը: Այս 
դեպքում դրամական փոխանցումները, եթե այդպիսիք կան, վերածվում են գնաճը խթանող գոր-
ծոնների, քանի որ ուղղվում են սպառմանը, ոչ թե աշխատատեղերի ստեղծմանը: 

ԼՂՀ-ում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը կարող է նպաստել Արցախ վերա-
դառնալու ցանկություն հայտնած ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավման, 
նրանց բնակտարածքով ապահովման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման, 
զբաղվածության և մի շարք այլ խնդիրների լուծման ուղղությամբ հանրապետությունում իրա-
կանացվող միգրացիոն քաղաքականությունը: Այդ նպատակով 1994թ.-ից ի վեր ԼՂՀ կառա-
վարությունն իրականացնում է «Վերադարձ Արցախ» ծրագիրը: Նպատակն էր` վերաբնակեցնել 
և վերականգնել պատերազմական գործողությունների հետևանքով ամայացած Արցախի տա-
րածքները: Աշխատանքը տարվում է երկու ուղղությամբ` նորաստեղծ գյուղերի բնակեցում և 
գյուղերի հզորացում:  

Կարծում ենք, որ վերաբնակեցումը այն կարևոր ռազմավարական խնդիրն է, որի ճիշտ և 
արդյունավետ իրականացման դեպքում հնարավոր է խթանել ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական զար-
գացումը, լուծել ԼՂՀ թերբնակեցված շրջանների բնակեցման խնդիրը, ինչպես նաև դեմոգրա-
ֆիական գործոնի հետևանքով փոփոխության ենթարկված աշխատանքային ռեսուրսների կազմը: 
Պետք է ակնկալել, որ, ի դեմս հայրենադարձների, կունենանք ոչ թե սոցիալապես անապահով 
խավ, այլ տնտեսական ներուժ: 

ԼՂՀ-ում դիտվող հիմնական վտանգավոր միտումը ծնելիության գործակցի դեռևս ցածր մա-
կարդակն է, ինչը շատ հաճախ նույնիսկ չի ապահովում բնակչության պարզ վերարտադրու-
թյունը: Հարկ է ընդգծել, որ 2014թ. հանրապետությունում գրանցվել է 2428 ծնունդ, որը 2013թ. 
համեմատ ավելացել է 57-ով: Հանրապետությունում 2004-2014 թվականներին գրանցված ծնունդ-
ների թիվը ներկայացվում է ստորև բերվող գծապատկերում1. 

Գծապատկեր 1 

Ծնունդների բաշխումը 2008-2014 թվականներին 

 
 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երկրում ծնելիության դեռևս ցածր ցուցանիշը 

պայմանավորող գործոններից է ամուսնությունների ոչ բավարար մակարդակը: Այսպես, 2014թ. 
գրանցված ամուսնությունները 2013թ. համեմատ աճել են 450-ով և կազմել 1412 դեպք, իսկ 

                                                            
1  www.stat-nkr.am 



  278

ամուսնալուծությունները` 14.6 %-ով կամ 27-ով և կազմել 212 դեպք: Ընդհանուր առմամբ 2004-
2014թթ. ամուսնությունների միջին ցուցանիշը կազմել է 1116 դեպք1: 

ԼՂՀ-ում 2014թ. «Ծնելիության և բազմազավակության խթանման» ծրագրի շրջանակներում 
շարունակվել է երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստների տրամադրումն ու 3-րդ 
և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի անվամբ նպատակային ժամկետային ավանդների բացումը: 
2014թ. այդ ծրագրի ընդհանուր ծախսը կազմել է 1092,3 մլն դրամ: Շարունակվել են նաև ծնելիու-
թյան խթանմանն ուղղված վեց և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար նոր 
բնակելի տների կառուցման աշխատանքները, որն իրականացվում է կապիտալ ներդրումների 
ծրագրով: 2014թ. հաշվառվել են 51 ընտանիքներ: Իրականացվում է «Նորաստեղծ ընտանիքներին 
ամուսնության միանվագ նպաստի տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում տրվող նպաստի 
հատկացումը ամուսիններից յուրաքանչյուրին` 150,0 հազ. դրամի չափով2: 

Նկատենք, որ չնայած ձևավորված աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակին, ընթացիկ 
տարում երկրում ծնելիության ցուցանիշի բարելավմանը կարող է նպաստել 2015թ. նոյեմբերին 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում կայացած հեռուստամարաթոնը, 
որի գլխավոր նշանակետն է` Արցախում հինգ և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին բնա-
կարանային պայմաններով ապահովելը3: Կարծում ենք, որ այդ ծրագիրը կխթանի ոչ միայն ծնե-
լիության մակարդակի բարձրացմանը, այլև կբարելավի բնակչության սոցիալ-կենցաղային պայ-
մաններն ու ընդհանուր ժողովրդագրական իրավիճակը, քանի որ ընտանիքների բարեկեցու-
թյունը Արցախի զարգացման նախադրյալներց է: 

Հանրապետության տնտեսությունում խոցելի է դառնում նաև նվազող տրանսֆերտային 
ներհոսքի և մետաղների համաշխարհային գների մակարդակի, արտաքին շուկաների անկայու-
նության խորացման հետևանքով արտահանման տեմպի թուլացումը: 

Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ԼՂՀ-ում որպես առավել 
էական ռիսկեր կարելի է առանձնացնել. ֆիսկալ ճգնաժամը, արտարժութային, էներգակիրների, 
հումքային ռեսուրսների գնային տատանումները, տարածաշրջանում ռազմական դիմակայու-
թյան սրումը, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում՝ ժողովրդագրական և անվտանգային հավա-
սարակշռության խախտումը: Հանրապետությունում ձևավորված ռիսկերը հիմնականում պայ-
մանավորված են արտաքին և ներքին ներքոհիշյալ հիմնախնդիրներով. 
x Տնտեսության մեջ դիտարկվող պարտքի չափազանց մեծ բեռի առկայությունը, ինչը սահմա-

նափակում է տնտեսվարող սուբյեկտների ակտիվ գործունեությունը:  
x Երկրի միջազգայնորեն չճանաչված լինելու հանգամանքը և տարածաշրջանային անկայուն 

վիճակը, ինչպես նաև օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի ոչ ամբողջական լի-
նելը, ինչը խոշոր խոչընդոտ է ներդրումների ներգրավման տեսակետից:  

x Տնտեսության տեխնոլոգիական վերազինումը, առանց որի անհնար է տնտեսական առաջըն-
թաց արձանագրել: Այս տեսանկյունից կարևոր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու 
ինովացիաների ոլորտի գերակայությունը:  
Վերը նշվածը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ երկրի տնտեսական զարգացման առանցքը 

տնտեսության ճկունության բարձրացումն է, արտահանման ապրանքային և աշխարհագրական 
դիվերսիֆիկացումը, ինովացիոն զարգացման համար անհրաժեշտ կառուցակարգերի ձևավո-
րումը, արտաքին բացասական ազդեցությունների նկատմամբ տնտեսության զգայունության 
նվազեցումը և, ընդհանուր առմամբ, երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովումը: 

 

                                                            
1  www.stat-nkr.am 
2  ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից 2014 թվականին վարած քաղաքականության, 
իրականացրած միջոցառումների և ստացված արդյունքների մասին հաշվետվություն: 

3  himnadram.org 
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ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ  

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՅԱԿՈՎԻ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոն  

Համառոտագիր 

Հոդվածում դիտարկվում են տնտեսության արդի մարտահրավերներն ու ռիսկերը, ինչպես նաև 
դրանց կանխատեսման արդյունավետ մեխանիզմների դերն ու նշանակությունը տնտեսության կայուն 
զարգացման գործում: Մեկնաբանվում են համաշխարհային տնտեսությունում կանխատեսվող ապագա 
փոփոխություններն ու տեղաշարժերը: Գլոբալ տնտեսական մարտահրավերների համատեքստում դի-
տարկվում են ԼՂՀ տնտեսական ռիսկերն ու մարտահրավերները: 

 

Բանալի բառեր. միգրացիա, արտագաղթ, մրցունակություն, ինովացիա, տնտեսական մարտահրավերներ, գլոբալ 
ռիսկեր, գիտելիքահենք տնտեսություն, տնտեսական զարգացում: 

COВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НКР 

РУЗАННА ЯКОВЛЕВНА МАНГАСАРЯН, к.э.н доцент  
Кафедра экономической теории и управления Арцахского государственного университета 

Аннотация 

В статье рассматриваются современные вызовы и риски экономики, а также роль и значение эффективных 
механизмов их прогнозирования в развитии устойчивой экономики. Дается интерпретация прогнозируемых 
будущих изменений и сдвигов в мировой экономике. Автором рассматриваются также экономические риски и 
вызовы в НКР в контексте глобальных экономических вызовов. 

 
Ключевые слова: миграция, эмиграция, конкурентоспособность, инновации, экономические вызовы, глобальные риски, 

наукоемкая экономика, экономическое развитие. 

CURRENT CHALLANGES FOR DEVELOPMENT OF THE NKR ECONOMY 
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Abstract 
In the article the current challenges and risks to the economy as well as the role and the importance of the 

mechanisms for predicting the stable development of the economy are considered. Moreover, the future changes and the 
shifts in the global economy are also illustrated. The current economic risks and challenges of the NKR are considered 
in the context of the global economic challenges. 

 

Keywords: Migration, emigration, competitiveness, innovation, economic challenges, global risks, knowledge-based economy, 
economic development. 
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ՄԵՐԻ ԳԱԳԻԿԻ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է տնտեսության կարևորագույն, ինչպես նաև տնտե-
սական գործունեության ամենառիսկային ճյուղերից մեկը: Գյուղատնտեսությունը ՀՀ-ում ունի 
ռազմավարական նշանակություն: Հարկ է նշել, որ գյուղատնտեսության համախառն արտադ-
րանքի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում ըստ 2015թ. վիճակագրական տվյալների կազմում է 17,3%1, 
բնակչության 36,5%-ը ապրում է գյուղական բնակավայրերում, իսկ գյուղացիական տնտեսու-
թյուններում զբաղվածները կազմում են ընդհանուր զբաղվածների 35,3%-ը2: 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսությունը գրեթե ամեն տարի հսկայական վնասներ է կրում տարա-
տեսակ ռիսկերի, մասնավորապես տարերային աղետների հետևանքով (կարկտահարություն, 
ցրտահարություն, երաշտ, փոթորիկ, հողատարում և այլն), ինչը խոչընդոտում է այս ոլորտի 
կայունությանը և զարգացմանը: ՀՀ կառավարությունը համապատասխան միջոցառումներ է 
իրականացնում տարերային աղետների կառավարման, ինչպես նաև դրանցից տուժած գյուղա-
ցիական տնտեսություններին աջակցելու ուղղությամբ (հակակարկտային կայանների, կարկտա-
պաշտպան ցանցերի տեղադրում, հետաղետային օգնությունների տրամադրում և այլն), սակայն 
ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այդ միջոցառումների ազդեցության արդյունավետու-
թյունը դեռևս այնքան էլ բարձր չէ, և անհրաժեշտ է կիրառել գյուղատնտեսական ռիսկերի 
կառավարման այլ գործիքներ, որոնցից ամենակարևորը գյուղատնտեսության ապահովագրու-
թյունն է: 

Գյուղատնտեսության ապահովագրությունը որպես ռիսկի կառավարման գործիք, իրակա-
նացվել է դեռևս 17-րդ դարում Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում: Այսօր այն կիրառվում է ավելի 
քան 100 երկրում, ընդ որում՝ տնտեսապես զարգացած երկրներում գործում են գյուղատնտե-
սության ապահովագրության բավականին արդյունավետ համակարգեր, մինչդեռ զարգացող 
երկրներում գյուղատնտեսության ապահովագրությունն իրականացվում է ընդամենը փորձնական 
եղանակով և ունի մի քանի տարվա պատմություն: Ներկայումս ՀՀ-ում գյուղատնտեսության 
ապահովագրական համակարգն ընդհանրապես բացակայում է, որն անդրադառնում է գյուղա-
ցիական տնտեսությունների կայունության, եկամուտների, արտագաղթի և գործազրկության 
մակարդակների վրա:  

Գյուղատնտեսության ապահովագրության ամենահին և ներկայումս էլ տարածված գործըն-
թացներից մեկն էլ անվանական կամ մեկ ռիսկից ապահովագրությունն է, որը կիրառվել է հիմ-
նականում հացահատիկային մշակաբույսերի, պտղատու այգիների, ինչպես նաև կենդանիների, 
անտառների և ջերմոցների ապահովագրության համար3: Կարկուտից մշակաբույսերի ապահո-
վագրություն իրականացվել է Արևմտյան Եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանիայում, որտեղ 
1791թ. կնքվել է կարկուտի ռիսկից ապահովագրության առաջին պայմանագիրը4: Այնուհետև 
այս պրոդուկտը լայն կիրառություն է ստացել նաև ԱՄՆ-ում: Բազմակի ռիսկերից բերքի ապա-
հովագրություն իրականացվել է 1950-80-ական թթ. Լատինական Ամերիկայում (Բրազիլիա, Կոս-
տա Ռիկա, Էկվադոր, Մեքսիկա), Եվրոպայում (Իսպանիա) և Ասիայում (Հնդկաստան), որը 
հիմնականում կապված էր փոքր գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվող վարկերի 
հետ: Խորհրդային Միությունում պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ապահովագ-
րությունն իրականացվում էր պարտադիր եղանակով «Պետապ»-ի կողմից և տարածվում էր 
պետության սեփականություն հանդիսացող կոլեկտիվ տնտեսությունների վրա: Այս պայման-
ներում ապահովագրությունը չուներ զարգացման հեռանկար, իսկ ֆիզիկական անձինք, ձեռ-

                                                            
1  Պարենային ապահովություն և աղքատություն: Վիճակագրական տեղեկագիր, ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, 2016թ. հունվար-մարտ, Երևան 2016թ., էջ 9:  

2  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-մարտին: Տեղեկատվական 
ամսական զեկույց: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2016թ., էջ 100: 

3  Ramiro Iturrioz, Agricultural Insurance, The World Bank, 2009, p. 6-8 
4  www. fao.org 
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նարկություններն ու կազմակերպություններն ապահովագրությունն ընդունում էին որպես լրա-
ցուցիչ հարկատեսակ1: Հասկանալի է, որ ունենալով այդպիսի «ժառանգություն» և հաշվի առնե-
լով վերջին երեք տասնամյակում տնտեսական վերափոխումների բարդությունները, որոնք 
պայմանավորված էին ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոններով, հանրապե-
տությունում հնարավորություն չէր ընձեռվում շուկայական տնտեսությանը բնորոշ ապահո-
վագրության արդյունավետ համակարգի ձևավորման համար: 

Յուրաքանչյուր պետության կայուն զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից մեկը 
ռիսկերի հնարավորինս ճշգրիտ գնահատումն (կանխորոշումը, կանխատեսումը) ու արդյունա-
վետ կառավարումն է: Ուստի այդ առումով էլ ագրարային ոլորտի պետական կարգավորումը՝ 
կապված այդ ռիսկերի ապահովագրության ներդրման և զարգացման հետ, հանդիսանում է պե-
տության կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի, պարենի և այլ մթերքների ար-
տադրության, վերամշակման և իրացման գործընթացների խթանման կարևորագույն պայման: 

Գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի զարգացումը մնում է շուկայական 
տնտեսության պայմաններում ագրոարդյունաբերական արտադրության կայունության ապա-
հովման համար առավել կարևոր գործոնը: Գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողը, ինչպես 
նաև ցանկացած ազատ ձեռնարկատեր, նյութական ռեսուրսներ և աշխատանք ներդնելով, իրա-
վունք ունի իր արտադրական գործունեության արդյունքում ակնկալելու շահույթ: Ի տարբերություն 
նյութական արտադրության այլ ոլորտների, գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է կապիտալի 
ներդրման ռիսկային ոլորտ՝ կապված պատահական, նախօրոք անկանխատեսելի կլիմայական 
և այլ իրադարձությունների հետ: 

Շուկայական տնտեսության իրավահարաբերությունների անցման բարդ գործընթացում 
համընդհանուր օրինաչափությունների հետ մեկտեղ, յուրաքանչյուր պետության տնտեսական 
վերափոխումները բխում են տվյալ երկրի առանձնահատկություններից, ուստի դրանց ուսում-
նասիրությունը և վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում այս կամ այն բնագավառում 
առավել արդյունավետ քաղաքականության մշակման ու իրականացման համար: Նշվածն ամ-
բողջությամբ վերաբերում է նաև երկրի գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համա-
կարգի ներդրմանը: Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այդ ուղղությամբ 
գործնական քայլեր դեռևս գրեթե չեն իրականացվել, ուստի նշված գործընթացի զարգացմանը 
խոչընդոտող գործոնների բացահայտումը, ծառացած հիմնախնդիրների «հանգուցալուծումը» 
արդիական է և հրատապ, քանի որ գյուղատնտեսությունում ապահովագրական գործուն համա-
կարգի ներդրումը ոլորտի զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից է: Դրա մասին է վկա-
յում նաև արտերկրների (այդ թվում անցումային տնտեսության երկրների) փորձի ուսումնա-
սիրությունը: Հարցն այն է, որ ինչպես նախկին տնտեսակարգի պայմաններում, այնպես էլ հողի 
սեփականաշնորհումից (մասնավորեցումից) ի վեր, գյուղատնտեսությունում կուտակվել են 
բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, որոնք, գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի 
բացակայության հետ մեկտեղ, խոչընդոտում են ոլորտի զարգացումը, պայմանավորում են 
վերջինիս խոցելիությունը և մրցունակության դեռևս ոչ բավարար մակարդակը: 

Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում գործուն ապահովագրական համակարգի 
ձևավորմանը խոչընդոտում են մի շարք գործոններ. 
x ճյուղում ապահովագրական գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի անկա-

տարությունը, 
x ոլորտի բարձր ռիսկայնությունը, 
x գյուղացիական տնտեսությունների և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այլ տնտեսավարող 

սուբյեկտների անվստահությունը ապահովագրական գործի նկատմամբ,  
x գյուղացիական տնտեսությունների կողմից հնարավոր կորուստների թերագնահատումը, 
x գյուղացիների հոգեբանության իներցիան: Նրանց մոտ դեռևս որոշակիորեն առկա է այն 

մտայնությունը, թե բնական աղետի դեպքում պետությունը կփոխհատուցի իրենց վնասները, 
իսկ պետությունն այդպիսի միջոցներ չունի, ապահովագրական վճարների վճարման գործում, 

x գյուղացիական տնտեսությունների ցածր վճարունակությունը, 
x տնտեսության տարբեր ոլորտներում ապահովագրություն իրականացնող կառույցների 

նկատմամբ տարբերակված պայմանների (հարկային և այլ) բացակայությունը, 

                                                            
1  Կիրակոսյան Կ., «Ապահովագրական գործ», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Սարվարդ հրատ.», 2003, էջ 7, 240 էջ: 
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x հանրապետությունում գործող ապահովագրական կառույցների գործունեության փորձի 
պակասը գյուղատնտեսության բնագավառում: 
Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 

որոնցով պայմանավորված են դրա ներդրման դժվարությունները և պետական աջակցության 
անհրաժեշտությունը: Գյուղատնտեսության ապահովագրության օբյեկտներ են հանդիսանում 
հիմնականում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքը և կենդանիները, որոնք անընդհատ 
գտնվում են աճի ու զարգացման գործընթացում: Ագրոապահովագրության իրականացման 
համար անհրաժեշտ են մասնագետներ, որոնք տիրապետում են ոչ միայն ապահովագրական, 
այլև գյուղատնտեսական գիտելիքների: Մասնավոր ընկերության համար բավականին բարդ է 
հավաքագրել անհրաժեշտ, ամբողջական և հավաստի տվյալներ, իրականացնել անդերայթինգի 
քաղաքականություն: Գյուղատնտեսական ռիսկերին բնորոշ է սիստեմատիկ բնույթը, դրանց 
տեղի ունենալու արդյունքում և՛ վնասված տարածքներն են հսկայական, և՛ առաջացած վնաս-
ները: Սա է հիմնական պատճառը, որ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները խու-
սափում են կնքել գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրեր: Ապահովագրության 
այլ տեսակների հետ համեմատած գյուղատնտեսության ապահովագրության դեպքում բարձր են 
գործավարման ծախսերը, ինչը պայմանավորված է գյուղատնտեսական գործունեության աշ-
խարհագրական ցրվածությամբ: Գյուղատնտեսության ապահովագրության ռիսկայնության և 
գործավարման ծախսերի բարձր մակարդակները հիմք են հանդիսանում բարձր ապահովագրա-
վճարների սահմանման համար և առանց պետական աջակցության գյուղատնտեսությունում 
տնտեսվարողների համար դժվար, իսկ որոշ դեպքերում անհնար է լինում վճարել ապահո-
վագրավճարները:  

Ընդ որում, բազմաթիվ երկրներում նշված ապահովագրությունն իրականացվում է պետու-
թյան ֆինանսական աջակցությամբ՝ ապահովագրավճարների սուբսիդավորման միջոցով, ինչը 
չի հակասում ԱՀԿ-ի պահանջներին1: Չնայած այն հանգամանքին, որ ապահովագրավճարների 
սուբսիդավորումը մտնում է «կանաչ զամբյուղի» մեջ, որի գծով որևէ սահմանափակում գոյու-
թյուն չունի, սակայն սուբսիադավորման չափը պետք է լինի հիմնավորված, որպեսզի չխախտվի 
շուկայի հավասարակշռվածությունը և այն «բեռ» չհանդիսանա պետության համար: ՀՀ-ում 
գյուղատնտեսության ապահովագրության սկզբնական փուլում ճիշտ կլինի սուբսիդավորման 
50% սահմանաչափը՝ հետագայում կիրառելով սուբսիդավորման տարբերակված մոտեցում՝ 
առավելությունը տալով Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող մշակաբույսերին և տարածաշրջաններին:  

Հաշվի առնելով այս հանգամանքները, առաջարկվում է ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ապա-
հովագրության ներդրման գործընթացն իրականացնել ՀՀ կառավարության հիմնադրած պետական 
ապահովագրական ընկերության միջոցով: Մեր հանրապետությունում պետական աջակցությամբ 
ապահովագրական ընկերություն ստեղծելու նախաձեռնությունը համահունչ է գյուղատնտե-
սության ապահովագրության միջազգային փորձին: Նշված ընկերության ստեղծման նախաձեռ-
նությամբ պետք է հանդես գան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկը, գյուղացիական միավորումները, գյուղատնտե-
սական կոոպերատիվները: 

Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ ՀՀ-ում պետական աջակցությամբ ապահովագրության ներդրման 
համար անհրաժեշտ է մշակել և գործողության մեջ դնել հետևյալ իրավական ակտերը, 
x «Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը, 
x «Փոխադարձ ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը, 
x Գյուղատնտեսության ապահովագրության տարեկան ծրագիրը, 
x Գյուղատնտեսության ապահովագրության երկարաժամկետ ծրագիրը, 
x «Անկախ փորձագետների որակավորման և փորձաքննության անցկացման կարգը», 
x «Գյուղատնտեսության ապահովագրության ապահովագրավճարների սուբսիդավորման 

կարգը»: 
Հիշյալ փաստաթղթերով, մեր կարծիքով, հստակ պետք է սահմանվեն գյուղատնտեսության 

ապահովագրության հետևյալ հիմնական դրույթները. 

                                                            
1  Government Support to Agricultural Insurance; Challenges ang Options for Developing countries, Olivier Mahul, Charles J. 

Stutley, 2010, 250p., www. worldbank.org.  
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1. Պետության մասնակցությունը ապահովագրության մեջ. պետք է նախատեսվի պետական 
միջոցների օգտագործման հնարավորությունը թե՛ ապահովագրական մուտքերի սուբսիդավորման, 
և թե՛ գյուղմթերքներ արտադրողների վնասների փոխհատուցման համար միայն այն դեպքում, 
երբ նրանց ունեցվածքն ապահովագրված է, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ վնասները կրում 
են բացառիկ բնույթ: Վնասները, որոնք առաջացել են զուտ անբարենպաստ եղանակային պայ-
մանների արդյունքում, պետք է ծածկվեն ապահովագրական ընկերությունների կողմից: 

2. Անհրաժեշտ է հստակ որոշել գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրման այն տե-
սակները, որոնք երաշխավորված կլինեն պետական աջակցությամբ, ինչպես նաև գյուղատնտե-
սական ռիսկերի ապահովագրության տեղը ապահովագրության տեսակների դասակարգման 
ընդհանուր համակարգում: 

3. Հարկ է ամրագրել ապահովագրության կազմակերպման երկու մոդել. 
x գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրումն առևտրային ապահովագրական կազմա-

կերպությունների կողմից: Այստեղ կարևոր է օրենսդրորեն սահմանել ապահովագրական 
խմբերում դրանց միավորման սկբունքները, նպատակներն ու խնդիրները, ապահովագրա-
կան խմբի մասնակիցների նկատմամբ պահանջները, 

x գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրումը գյուղական համայնքում փոխադարձ ապա-
հովագրության ասոցիացիաների ստեղծման միջոցով: Նպատակահարմար է նաև որոշել 
դրանց աշխատանքի հիմնական չափորոշիչները:  
4. Ապահովագրության պայմանները պետք է սահմանվեն ըստ հիմնական տեսակների.  

x ապահովագրական ռիսկերի տիպային ցանկը` դրանց չափանիշների նկարագրությամբ, 
x ապահովագրական արժեքի և գումարի սահմանման կարգը, 
x ապահովագրական երաշխիքային նորմերը, 
x ապահովագրական պայմանագրերի կնքման ժամկետները և այլն: 

5. Ապահովագրության համար բանկային վարկի ստացման արտոնյալ պայմանները, 
6. Պետական աջակցության իրականացման կարգը, պայմանները: Բյուջեից ֆինանսավոր-

ման չափը որոշելու համար պետք է մշակել ապահովագրական շուկայի տարողունակությունը 
բնութագրող ցուցանիշների ցանկը: Անհրաժեշտ է նաև ամրագրել բյուջետային միջոցների 
հատկացման տարբերակները (արդեն վճարված ապահովագրական մուտքերի փոխհատուցման 
կամ դոտացիաների տեսքով), ապահովագրական մուտքերում պետության մասնակցության 
չափը, բյուջետային միջոցների հատկացման ժամկետները և այլն: 

7. Տարածաշրջանային բյուջեների, ապահովագրական պահուստային միջոցների օգտագործ-
ման կարգը՝ տարերային աղետների հասցրած վնասները փոխհատուցելու համար: 

8. Մասնագետների պատրաստումն ու տեղեկատվական աշխատանքը: 
9. Մշակվող հայեցակարգի առավել արդիական հարցերից պետք է լինեն արդյունավետ 

սակագնային քաղաքականության սահմանումը, գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրման 
ամբողջական համակարգի ստեղծումը՝ անկախ ապահովագրության կազմակերպչական մոդել-
ներից, ինչպես նաև պետական կենտրոնացված ռեզերվների ձևավորման, ապահովագրական 
մոնիթորինգի իրականացման հարցերը: Մեծ մասամբ դրանք վերաբերում են գյուղատնտե-
սական մշակաբույսերի ապահովագրմանը, քանի որ ապահովագրության այս տեսակն առավել 
ծախսատար է՝ ապահովագրության արժեքի, և հետևաբարար, մուտքերի սուբսիդավորման ծա-
վալների տեսանկյունից, տարերային է՝ շատ բարձր ապահովագրական արժեքի և ապահո-
վագրական դեպքերի ի հայտ գալու հավանականության տեսանկյունից, ինչն իր հերթին առա-
ջացնում է ապահովագրության արդյունավետ համակարգի մշակման և կենտրոնացված ռեզերվ-
ների ստեղծման անհրաժեշտությունը: 

Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրությունները հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ 
ՀՀ գյուղատնտեսությունում պետական աջակցությամբ ապահովագրական համակարգի ներդրումը 
կնպաստի գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունացմանը, գյուղատնտեսու-
թյունում ներդրումներ կատարելու գրավչության բարձրացմանը, ցանքատարածությունների ավե-
լացմանը, գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թվաքանակի ավելացմանը, աղքատության և 
արտագաղթի մակարդակների նվազեցմանը, գյուղական համայնքներում ապահովագրական 
մշակույթի տարածմանը և ապահովագրական շուկայի զարգացմանը, ապահովագրության 
ոլորտի մասնագետների համար նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և այլն: 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

ՄԵՐԻ ԳԱԳԻԿԻ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի ներդրումը մնում է շուկայական տնտեսու-
թյան պայմաններում ագրոարդյունաբերական արտադրության կայունության ապահովման համար առա-
վել կարևոր գործոնը: Կատարված ուսումնասիրությունները հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ ՀՀ 
գյուղատնտեսությունում պետական աջակցությամբ ապահովագրական համակարգի ներդրումը կնպաստի 
գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունացմանը, գյուղատնտեսությունում ներդրումներ 
կատարելու գրավչության բարձրացմանը, ցանքատարածությունների ավելացմանը, գյուղատնտեսութ-
յունում զբաղվածների թվաքանակի ավելացմանը, աղքատության և արտագաղթի մակարդակների նվա-
զեցմանը, գյուղական համայնքներում ապահովագրական մշակույթի տարածմանը և ապահովագրական 
շուկայի զարգացմանը, ապահովագրության ոլորտի մասնագետների համար նոր աշխատատեղերի ստեղծ-
մանը և այլն: 

 

Բանալի բառեր. գյուղատնտեսության ապահովագրություն, պետական աջակցություն, սուբսիդիա, 
ապահովագրավճար, ապահովագրական գումար, պայմանագիր, ներդրում, ռիսկ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

МЕРИ ГАГИКОВНА МАНУЧАРЯН, к.э.н 
младший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Aннотация 

Внедрение системы сельскохозяйственного страхования в условиях рыночной экономики остается наиболее 
важным фактором обеспечения стабильности агро-промышленного производства. Проведенные исследования 
дают основание для вывода о том, что внедрение системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого 
при государственной поддержке, будет способствовать стабилизации доходов фермерских хозяйств, повыше-
нию привлекательности инвестиций в сельском хозяйстве, увеличению посевных площадей, росту занятости в 
сельском хозяйстве, снижению уровня бедности и эмиграции, распространению страховой культуры в сельских 
общинах и развитию страхового рынка, созданию новых рабочих мест для специалистов страховой отрасли и т.д.  

 
Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, государственная поддержка, субсидия, страховой взнос, страховая 

сумма, контракт, инвестиции, риски. 

THE NEED FOR THE STATE SUPPORT IN THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL 

INSURANCE 

MERI GAGIK MANUCHARYAN, Ph.D. in Economics 
Junior Research Associate,M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 
The introduction of agricultural insurance system remains the most important factor in market economy to ensure 

the sustainability of agro-industrial production. The accomplished researches provide a basis to conclude that the 
introduction of state-supported insurance system in the agriculture of the Republic of Armenia will help to stabilize 
farm incomes, to increase the attractiveness of investing in the agriculture, to enlarge the sowed areas, to increase the 
number of people employed in the agriculture, to reduce the levels of poverty and migration, to the spread of the 
insurance culture in the rural areas and the development of the insurance market, to create a new employment 
opportunities for insurance industry professionals etc. 

 
Keywords: Agricultural insurance, state support, subsidy, insurance fee, insurance amount, contract, investment, risk. 
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ՀԱՅԿ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 

ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

ՀՈԼԱՆԴԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 2009Թ. 

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԽՈՐԸ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՊԱՏՃԱՌ 

2008թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արձանագրման սկզբնական 
փուլում գերիշխող էր այն կարծիքը, որ Հայաստանը կկարողանա խուսափել այդ ճգնաժամի խորը 
ազդեցությունից` պայմանավորված արժեթղթերի շուկայի թերզարգացվածության, համաշխար-
հային տնտեսությանը ոչ բավարար ինտեգրվածության, արտահանման ծավալների համեմա-
տաբար փոքր մեծության և մի շարք այլ հանգամանքներով1։ Ավելին, կարծիք կար, որ ճգնաժամը 
նոր հնարավորություններ կստեղծի Հայաստանի համար, քանի որ ենթադրվում էր, որ նախորդ 
տարիներին արձանագրված երկնիշ մեծությամբ տնտեսական աճը բավարար հիմքեր է ստեղծել 
հետագա տարիների կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար։ Սակայն նման ենթադրու-
թյունները շատ արագ հօդս ցնդեցին, երբ 2009թ. Հայաստանում արձանագրվեց ամբողջ աշխար-
հում մեծությամբ 5-րդ տնտեսական անկումը  (աղյուսակ 1)։ 

Աղյուսակ 1 

ՀՆԱ աճի դինամիկան ճգնաժամային և մինչ ճգնաժամային տարիներին, 2009թ.  
առավել մեծ անկում արձանագրած 10 երկրներում2 

 Երկիրը 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Լիտվա 7.4 11.1 2.6 -14.8 1.6 

2 Ուկրաինա 7.3 7.9 2.3 -14.8 4.2 

3 Էստոնիա 10.3 7.7 -5.4 -14.7 2.5 

4 Լատվիա 11.9 10.0 -3.6 -14.3 -3.8 

5 Հայաստան 13.2 13.7 6.9 -14.1 2.2 

6 Անտիգա և Բարբադոս 13.4 9.5 0.1 -12.0 -7.1 

7 Պալաու -1.8 0.1 -4.7 -10.7 1.8 

8 Ֆինլանդիա 4.1 5.2 0.7 -8.3 3.0 

9 Ռուսաստան 8.2 8.5 5.2 -7.8 4.5 

10 Սլովենիա 5.7 6.9 3.3 -7.8 1.2 

 
Հետագա տարիներին, երբ արդեն ակնհայտ էին պոզիտիվ կանխատեսումներին լրիվ հա-

կառակ զարգացումները, տարբեր հետազոտողներ խնդրի վերաբերյալ ներկայացրեցին իրենց 
հեղինակային մոտեցումները` մեծ շեշտադրում կատարելով ինչպես տարբեր օբյեկտիվ գործոն-
ների, այնպես էլ հակաճգնաժամային սխալ կամ թերի քաղաքականության վրա։ Այնուամենայնիվ, 
հարկ է փաստել, որ 2009թ.-ից հետո թեկուզև փոքր, սակայն դրական տնտեսական աճը հնա-
րավոր է եղել ապահովել ՀՀ պետական պարտքի շեշտակի աճի գնով, ինչը թույլ է տալիս փաս-
տել, որ ՀՀ տնտեսությունում կային ավելի խորը, տարիներ շարունակ քողարկված խնդիրներ։ 

Հետադարձ հայացքով ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մինչճգնաժամային տա-
րիների, հատկապես 2002-2008թթ. ՀՀ տնտեսությունում ի հայտ եկած բացասական միտումները 
զարմանալիորեն նման են տնտեսագիտական գրականությունում քննարկված հոլանդական 
հիվանդության ախտանիշներին։ Հետևաբար սույն հետազոտությունում փորձ է արվել ցույց տալ, 
որ Հայաստանում 2009թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի խորը հետևանք-

                                                            
1  Տե՛ս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Ն.Երիցյանի 17.12.2008թ. հարցազրույցը «Արմենպրես» գործակալությանը, 
էլեկտրոնային աղբյուր` http://armenpress.am/arm/news/453071/ 

2  Ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների։ Էլեկտրոնային աղբյուր` 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?cid=DEC_SS_WBGDataEmail_EXT 
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ները կարող էին պայմանավորված լինել հենց Հայաստանում հոլանդական հիվանդության առ-
կայությամբ։ Վերջինս տնտեսագիտական կատեգորիա է, որն առավելապես բնութագրում է հան-
քահումքային ռեսուրսներով հարուստ երկրներում հումքի արդյունահանման և արտահանման 
բացասական ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Առաջին անգամ երևույթը գիտականորեն նկա-
րագրվել և անվանակոչվել է 1977թ., Հոլանդիայի օրինակով, օգտագործելով 1959թ. հայտնաբերված 
բնական գազի խոշոր պաշարների արդյունահանման հետևանքով արձանագրված տնտեսական 
վերափոխումները1։ Մասնավորապես, այստեղ բնական գազի արդյունահանումը և արտահանումը 
հանգեցրին ինֆլյացիայի ու գործազրկության, վերամշակող արդյունաբերական արտադրանքի 
կրճատման և բնակչության դրամական եկամուտների հավելաճի տեմպերի նվազման։ Նման 
զարգացումն անսպասելի էր, քանի որ ակնկալվում էր լրիվ հակառակ արդյունք` ընձեռված 
արտահանմամբ  պայմանավորված դրամական հոսքերով և հնարավորություններով։ Ավելին, 
հետագա տնտեսական զարգացումների հետևանքով, մասնավորապես 20-րդ դարի 70-80–ական 
թթ. նավթի գների աճի արդյունքում նմանատիպ երևույթներ արձանագրվեցին նաև այլ երկրնե-
րում, ինչպիսիք են Սաուդյան Արաբիան2, Մեքսիկան3, Նիգերիան4 և այլն, ինչը ցույց տվեց, որ 
Հոլանդիայի օրինակը ոչ միայն եզակի չէր, այլև օրինաչափ էր։ 

Երկարաժամկետ ժամանակահատվածում հոլանդական հիվանդությունը հանգեցնում է 
ռեսուրսների տեղաշարժի վերամշակող արդյունաբերությունից դեպի հումքային և ծառայու-
թյունների ոլորտ, որտեղ ավելի փոքր հավելյալ արժեք է ստեղծվում։ Հետագա զարգացումների 
արդյունքում տնտեսության գիտական հենքը սկսում է անկում ապրել, քանի որ վերամշակող 
արդյունաբերությունն է առավել մեծ նորարարությունների և գիտական հետազոտությունների 
պատվիրատուն։ Այս ամենի արդյունքում տնտեսության մրցունակության անկումն ավելի ու 
ավելի է խորանում` նվազեցնելով հոլանդական հիվանդության արագ հաղթահարման հնարա-
վորությունները։  

Հարկ է արձանագրել, որ հոլանդական հիվանդությունն իր էությամբ ֆենոմեն չէ, և տնտե-
սագիտական տեսանկյունից լիովին բացատրելի է։ Երևույթի ի հայտ գալու հիմնական մեխա-
նիզմը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ բնական ռեսուրսների արտահանումից ստացվող 
զուտ դրամական հոսքերը հանգեցնում են ազգային արժույթի ամրապնդմանը, որի հետևանքով 
երկրից այլ ապրանքատեսակների արտահանումը հարաբերականորեն թանկանում է։ Բացի այդ, 
ամրապնդված ազգային արժույթը հանգեցնում է ներմուծման էժանացման, ինչի արդյունքում 
տնտեսության մյուս ճյուղերը ոչ միայն կորցնում են արտաքին շուկաները, այլև ներքին շուկան։  

Հեշտ է համոզվել, որ մինչճգնաժամային Հայաստանում հստակ արտահայտված է նկա-
րագրված միտումը։ Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է ՀՀ դրամի փոխարժեքի դինամիկան 
2000-2008թթ. համար, որում արտացոլված վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 
2002թ.-ից նկատվում է դոլար/դրամ փոխարժեքի սրընթաց անկում գրեթե 2 անգամ` 579-ից մինչև 
306 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի համար, ինչը բավականին մեծ տատանում է։  

Ավելին, քանի որ արտահանվող ռեսուրսների գները որպես կանոն ենթարկվում են կտրուկ 
տատանումների, ապա արդյունքում արտարժույթի փոխանակման կուրսը նույնպես ենթարկվում 
է տատանումների` բացասաբար անդրադառնալով արտաքին տնտեսական գործընթացների վրա, 
միաժամանակ մեծացնելով օտարերկրյա ներդրումների ռիսկայնությունը։ 

Հոլանդական հիվանդությունն իր ազդեցությունն է թողնում նաև տնտեսության այլ հատ-
վածների վրա։ Հոլանդական հիվանդության հետևանքներից է արտաքին մրցակցությունից զուրկ 
ոլորտների արագընթաց աճը։ Մասնավորապես, քանի որ այն ուղեկցվում է բնակչության գնո-

                                                            
1  W. Max Corden; J. Peter Neary, Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy, The Economic Journal, 

Vol. 92, No. 368. (Dec., 1982), pp. 825-848. 
2  Robert E. Looneya, Oil Revenues and Dutch Disease in Saudi Arabia: Differential Impacts on Sectoral Growth, Canadian 

Journal of Development Studies, Volume 11, Issue 1, 1990, Pp. 119-133. 
3  Norio Usui, Dutch disease and policy adjustments to the oil boom: A comparative study of Indonesia and Mexico, Resources 

Policy, Volume 23, Issue 4, December 1997, Pp. 151–162. 
4  Otaha, Jacob Imo, Dutch Disease and Nigeria Oil Economy. African Rsearch Review, An International Multidisciplinary 

Journal, Ethiopia, Vol. 6 (1), Serial No. 24, January, 2012, ISSN 1994-9057, Pp. 82-90. 
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ղունակության ավելացման հետ, ապա այն մեծ ազդեցություն է թողնում նաև այնպիսի ոլորտների 
վրա, ինչպիսին է անշարժ գույքի շուկան։ Քանի որ այստեղ պահանջարկը կարող է բավարարվել 
միայն ներքին ռեսուրսների հաշվին, արդյունքում նկատվում է գների արագընթաց աճ։  

Գծապատկեր 1 

 ԱՄՆ դոլար / ՀՀ դրամ փոխարժեքի դինամիկան ըստ 2000-2008թթ. 
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Տարեվերջին 552.2 561.8 584.9 566.0 485.8 450.2 363.5 304.2 306.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 

Վստահորեն կարելի է պնդել, որ 2000-ականների ՀՀ տնտեսական պատմության ամենահի-
շարժան և լայնորեն քննարկված թեմաներից է անշարժ գույքի շուկայում արձանագրված սրընթաց 
աճը։ Ինչպես ներկայացված է գծապատկեր 2-ում, 2002-2008 թթ. արձանագրվել է անշարժ գույքի 
գների միջինում 30% տարեկան աճն, ինչը ևս ցույց է տալիս, որ հոլանդական հիվանդության այս 
ախտանիշը նույնպես հստակ արտահայտված էր Հայաստանում։ 

Գծապատկեր 2 

 1999-2008թթ. Երևան քաղաքում բնակարանների և բնակելի տների շուկայական  

միջին գների տարեկան միջին աճի տեմպը նախորդ տարվա համեմատությամբ1 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Բնակարաններ ‐30 ‐7 5 35 45 32 25 29 31 15
Բնակելի տներ ‐17 ‐7 2 24 32 29 23 25 30 18
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1  Գծապատկերը կառուցվել է ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալների (www.cadastre.am) 
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Ինչպես նշվեց, հոլանդական հիվանդության դրսևորումների արդյունքում երկրից ընդլայնվող 
ճյուղերից բացի այլ ապրանքատեսակների արտահանումը հարաբերականորեն թանկանում է։ 
Ամրապնդված ազգային արժույթը հանգեցնում է ներմուծման էժանացման, ինչի արդյունքում 
տնտեսության մյուս ճյուղերը ոչ միայն կորցնում են արտաքին շուկաները, այլև ներքին շուկան։ 
Հետևաբար, պետք է ակնկալել, որ Հայաստանում ևս պետք է նկատվի արտահանման համեմա-
տությամբ ներմուծման առաջանցիկ տեմպերով աճ։ 

Աղյուսակ 2 

ՀՀ արտահանման և ներմուծման ծավալներն ու աճի տեմպը, 2002-2008թթ. համար1 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Արտահանում, մլն ԱՄՆ դոլար 505.16 685.6 722.91 973.92 991.95 1162.55 1065.91 

Աճը նախորդ տարվա համեմատ, %  35.7 5.4 34.7 1.9 17.2 -8.3 

Ներմուծում, մլն ԱՄՆ դոլար 863.58 1115.86 1173.06 1556.11 1883.7 2755.97 3719.6 

Աճը նախորդ տարվա համեմատ, %  29.2 5.1 32.7 21.1 46.3 35.0 

 
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալները հաստատում են նաև արտահանման և ներմուծ-

ման վերաբերյալ վերջին ենթադրությունը։ Ընդ որոմ հատկանշական է այն հանգամանքը, որ 
ինչպես և ենթադրվում էր, ներմուծման տեմպի ավելացումը պետք էր ակնկալել ավելի ուշ տա-
րիների համար, քանի որ ներքին արտադրության անկումն ու ներմուծմամբ փոխարինումը 
տեղի է ունենում աստիճանաբար և ոչ թե անմիջապես։ Միաժամանակ ներկայացված տվյալ-
ներն ավելի քան համոզիչ ցույց են տալիս, որ 2006-2008թթ-երին արտահանման ծավալները ոչ 
միայն անհամեմատ զիջում են ներմուծման ծավալներին, այլև արձանագրել են անգամ բացա-
սական ցուցանիշ։  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ մինչճգնաժամային տարիներին Հայաստանում իրոք 
առկա էին հոլանդական հիվանդության բոլոր հիմնական ախտանիշերը։ Հետևաբար տրամա-
բանական հարցադրում է առաջանում առ այն, թե որոնք են Հայաստանում հոլանդական հի-
վանդության առաջացման պատճառները։ Ի սկզբանե ենթադրվում էր, որ հոլանդական հիվան-
դության  ի հայտ գալու համար անհրաժեշտ էր, մի կողմից բաց տնտեսություն, և մյուս կողմից` 
բնական ռեսուրսներով հարստություն։ Չնայած առավել հաճախ այն կապվում է բնական 
ռեսուրսների գների աճի, և դրա արդյունքում արտարժույթի ներհոսքի հետ, այնուամենայնիվ, 
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երևույթը կարող է դիտվել նաև արտարժույթի խոշոր 
ներհոսքերի դեպքերում, մասնավորապես, արտահանվող ապրանքների գնի, միջազգային ֆի-
նանսական օգնության, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների և այլ դեպքերում։  Կատարված 
դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հոլանդական հիվանդության ձևավորման 
գործում մեծ ազդեցություն են թողել մետաղական հանածոների խտանյութի արտահանումից 
ստացվող արտարժութային եկամուտները, և որ ամենատարօրինակն է, ֆիզիկական անձանց 
կողմից ստացվող արտարժութային խոշորածավալ տրանսֆերտները։ Հետևաբար հարկ է ար-
ձանագրել, որ ստացվող տրանսֆերտներն ընթացիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելով զգալի 
հարված են հասցնում տնտեսության կառուցվածքային ամբողջականությանը, որի մեղման 
համար անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել գործուն մեխանիզմներ։  

 

                                                            
1  Աղյուսակը կառուցվել է ՀՀ ԱՎԾ 2003-2009թթ․ վիճակագրական տարեգրքերի հիման վրա։ 
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ՀԱՅԿ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Մինչճգնաժամային տարիներին Հայաստանում առկա էին հոլանդական հիվանդության բոլոր հիմ-
նական ախտանիշները, ինչը և կարող էր պայմանավորել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի խորը հե-
տևանքները։ Կատարված դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հոլանդական հիվանդության 
ձևավորման գործում մեծ ազդեցություն են թողել մետաղական հանածոների խտանյութի արտահանումից 
ստացվող եկամուտները և ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող արտարժութային տրանսֆերտները։ 
Հետևաբար ստացվող տրանսֆերտները ընթացիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելով զգալի հարված են 
հասցնում տնտեսության կառուցվածքային ամբողջականությանը։  

 

Բանալի բառեր. ճգնաժամ, տնտեսական անկում, հոլանդական հիվանդություն, տրանսֆերտներ, փոխանակային 
կուրս, կայուն զարգացում, ներդրումներ, արտահանում, ներմուծում: 

«ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ» КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА УГЛУБЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2009 Г. В АРМЕНИИ 

АЙК АШОТОВИЧ МАРКОСЯН, к.э.н. 
старший научный сотрудник Института экономики НАН РА 

Аннотация 

В предкризисные годы в Армении были очевидными все основные симптомы «голандской болезни», что и 
могло обусловить глубокие последствия финансово-экономического кризиса. Проведенные исследования пока-
зывают, что в Армении большое влияние на формирование «голландской болезни» оказали доходы, получен-
ные от экспорта концентратов металлических полезных ископаемых, и валютные трансферты, получаемые 
физическими лицами. Следовательно, получаемые трансферты, решая текущие социальные проблемы, наносят 
значительный вред структурной целостности экономики. 

 
Ключевые слова: кризис, экономический спад, голландская болезнь, трансферты, обменный курс, устойчивое развитие, 

инвестиции, экспорт, импорт. 

THE DUTCH DISEASE AS THE MAIN CAUSE-ROOT OF SERIOUS NEGATIVE IMPACT OF 

THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN ARMENIA IN 2009  

HAYK ASHOT MAKROSYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

In Armenia, all main Dutch Diseasesyndromescould have been observedduring the period of several years prior to 
the Crisis that could explain the shocking aftermath of the Crisis. The observations show that the Dutch Disease is 
largely explained by the revenues received from exporting concentrates of ores of various metals, and remittances 
and/or transfers received by the Armenian households from abroad (in foreign currencies). Therefore, the remittances 
received, by addressing everyday social issues, are a real threat to the structure of the economy.  

 
Keywords: Crisis, economic downturn, Dutch Disease, remittances, foreign exchange rate, sustainable development, investments, 

exports, imports. 
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ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 
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ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Տարբեր երկրների միջև երկարաժամկետ խորը տնտեսական համագործակցությունը հնա-
րավոր է միայն փոխշահավետ պայմանների առկայության պարագայում։ Հակառակ դեպքում 
տնտեսական հարաբերությունները կլինեն փխրուն և անկայուն, իսկ դրանց վերաբերյալ այդ 
երկրների ազգաբնակչության վերաբերմունքը, ի վերջո, կհանգի շահագործողի և շահագործ-
վողի տրամաբանությանը, որտեղ շահագործվող կողմը անընդհատ կլինի նման կարգավիճակից 
դուրս գալու ուղիների, իսկ մյուս կողմը` նման սցենար թույլ տալու ուղիների շարունակական 
փնտրտուքի մեջ։ 

Հայաստանի պարագայում ներկայացված տրամաբանությունը բարդանում է նրանով, որ 
անմիջական սահմանակից պետություններից ուղիղ կեսի հետ Հայաստանի հարաբերութունները 
խիստ լարված են, որի պարագայում ազգային տնտեսական քաղաքականությունը մշակելիս և 
իրականացնելիս առաջնային հրամայական է բոլոր առկա հնարավորություններից օգտվելը։ 
Դա ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է տնտեսական հարաբերութունների պահ-
պանման նպատակով գնա վերը նկարագրված սցենարով, այլ ընդհակառակը, ստիպում է 
համագործակցության այնպիսի եզրեր գտնել, որոնք իրոք կլինեն փոխշահավետ, և հետևաբար` 
երկարաժամկետ և կայուն։  

Իրանի հետ Հայաստանի տնտեսական հարաբերություններն ունեն դարերի պատմություն, 
սակայն, խորհրդային տարիներից հետո ստացել են բոլորովին նոր բովանդակություն։ Ուստի, 
տնտեսական համագործակցության ամենահեռանկարային ուղղությունների բացահայտման 
նպատակով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այդ երկրների տնտեսությունները: Դրանից հետո 
արդեն կարող ենք պատկերացում կազմել ինչպես այդ երկրների առաջնահերթությունների, 
այնպես էլ փոխադարձ շահերի և այդ շահերի հնարավոր բախումների վերաբերյալ:  

ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Հայաստանի տնտեսական վերափոխումների մասին շատ է խոս-
վել։ Վրա հասած ճգնաժամային վիճակը պայմանավորված էր ոչ միայն տնտեսության արմա-
տական վերակառուցումներով, այլ նաև 1988թ. ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներով, Ադրբեջանի 
ագրեսիայով սկիզբ առած ղարաբաղյան պատերազմում Ղարաբաղի Հանրապետությանն անհե-
տաձգելի շարունակական և մեծածավալ աջակցությամբ, տնտեսական շրջափակմամբ և այլն։ 
Սրանց գումարվում էր նաև նախկին շուկաների մեծ մասի կորուստը, բնակչության մեծ թվով 
արտագաղթը: Հենց այս տարիներին էր, որ փակվեցին երկրում գործող խոշոր արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունները, ներդրումների ծավալը գնալով սկսեց նվազել, իսկ աղքատության 
մակարդակն օրեցօր ավելանում էր: Կարելի է փաստել, որ անցումային շրջանի առաջին մի 
քանի տարիները մեր երկրի պատմության մեջ ամենադժվարներից էին:  

Նկատենք, սակայն, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսն Իրանի համար նույնպես մեծ վերափո-
խումների ժամանակաշրջան էր։ Մինչև 1970-ական թվականները Իրանն առավելապես ագրա-
րային երկիր էր: 1978թ. տեղի ունեցած «Սպիտակ հեղափոխությունը» մեծ փոփոխություններ 
չբերեց: Արդյունքում, 1979թ. փետրվար-ապրիլ ամիսներին իշխանափոխություն տեղի ունեցավ 
(իսլամական հեղափոխություն): Ձևավորված Իսլամական Հանրապետության տնտեսության 
կառուցման հիմնական նպատակը՝ բնակչության մաքսիմալ զբաղվածության և արևմտյան 
երկրներից տնտեսական անկախության ապահովումն էր1:  

                                                            
1  Иванов . . Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX века / Главная редакция восточной литературы. – .: 
изд-во « аука», 1982. стр. 135. 
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Սակայն, 1980-ականներին տնտեսության աճը դադարեց Իրաքի հետ պատերազմի պատ-
ճառով: Սկսվեց գյուղերի բնակչության զանգվածային միգրացիան դեպի քաղաք, ինչը կործանա-
րար էր գյուղատնտեսության համար1:  

Ըստ Իրանի սահմանադրության` պետական հատվածին են պատկանում մեքենաշինու-
թյունը, արտաքին առևտուրը, նավթաքիմիական արդյունաբերությունը, բանկային ծառայություն-
ները, ապահովագրությունը, էներգետիկան, տեղեկատվական կապուղիները, տրանսպորտը, 
հեռախոսակապը, փոստը2: Իսկ մասնավոր հատվածին ավելի շատ բաժին է ընկնում շինարա-
րությունը, գյուղատնտեսությունը, թեթև արդյունաբերությունը, ծառայությունները և այլն:  

Իսլամական հեղափոխությունից հետո հանրապետությունում մեծ թափով սկսեց զարգա-
նալ առողջապահությունն ու կրթությունը: Նոր կառավարությունը խոշոր միջոցներ ուղղեց 
կրթական համակարգին, որպեսզի հնարավոր լինի արևմտյան մասնագետներին փոխարինել 
սեփականով և սրանով դիմակայել երկրում տիրող անգրագիտությանը:  

1992թ. Իրանը, մեկուսացած լինելով Պարսկական նեղուցի երկրներից, անցավ միջազգային 
կապերի հաստատմանը Կենտրոնական Ասիայի նորանկախ պետությունների հետ: Այս նպա-
տակով երկրում սկսեցին զարգանալ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները՝ ավտոմոբիլա-
յին, երկաթուղային ճանապարհները, թունելները և այլն: Միաժամանակ զարգացման մի նոր 
փուլ սկսվեց մեքենաշինության, ավտոմոբիլաշինության ճյուղերում3:  

Հայաստանի և Իրանի ընդհանուր տնտեսական շահերի և համագործակցության եզրերի բա-
ցահայտման նպատակով ճիշտ կլինի ուսումնասիրել այդ երկրներում տնտեսության հիմնական 
ճյուղերում տիրող իրավիճակը։ Ստորև ներկայացված են Հայաստանում և Իրանում գյուղա-
տնտեսության, արդյունաբերության, տրանսպորտի, շինարարության և արտաքին առևտրի 
զարգացման ժամանակակից միտումներն ու առանձնահատկությունները։ 

Գյուղատնտեսություն: Հանդիսանում է տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկը: Ինչպես 
Հայաստանը, այնպես էլ Իրանը գտնվում են լեռնային գոտում: Հետևաբար, երկու երկրներում էլ 
չորային կլիմայի, լեռնային ռելեֆի, նաև աշխարհագրական դիրքի պատճառով հողերի մեծ 
մասը պիտանի չեն գյուղատնտեսության համար:  

Մեր երկրում համեմատաբար խոշոր վարելահողերը գտնվում են Արարատյան դաշտում, 
Սևանա լճի ավազանում, Շիրակի մարզում: Աճեցվող հիմնական կուլտուրաներն են՝ բանջարա-
բոստանային, կարտոֆիլ, ցորեն, խաղող, պտղատու բազմապիսի ծառեր: Ջերմոցներում հիմնա-
կանում աճեցնում են ծաղիկներ և բանջարեղեն:  

Ինչ վերաբերում է հարևան պետությանը, ապա պետք է նշել, որ ամենազարգացած գյուղա-
տնտեսությունն ունի երկրի Հյուսիսային շրջանը, որը հայտնի է նաև Մերձկասպյան անունով: 
Այն ընկած է երկրի խոնավ, մերձարևադարձային շրջանում: Առատ տեղումներն ու մեղմ ձմեռ-
ները հնարավորություն են տալիս աճեցնելու տարբեր տեսակի մշակաբույսեր`մասնավորապես 
բրինձ, թեյ, բամբակեղեն, ծխախոտ, ցիտրուսներ, շաքարի ճակնդեղ, շաքարեղեգ, ափիոնի կա-
կաչ, յուղատուներ: Զարգացած են նաև այգեգործությունն ու բանջարաբուծությունը4:  

Կոոպերատիվների և գյուղատնտեսական բանկի միջոցով գյուղատնտեսությամբ զբաղվող-
ները պետությունից ստանում են զգալի աջակցություն արտոնյալ վարկերի, ցածր արժեքով վա-
ռելանյութի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սերմերի տեսքով: Տրամադրվող սուբսիդիաների 
մեծ մասն ուղղվում է ցորենի աճեցմանը, քանի որ վերջինս կազմում է իրանցիների սննդա-
կարգի հիմնական մասը:  

Մեր երկի կառավարությունը նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձնում այս հարցին: Գյու-
ղացիներին տրամադրում է գյուղատնտեսական վարկեր և սուբսիդիաներ՝ համապատասխան 
պայմաններով ու տոկոսադրույքներով:  

                                                            
1  Иран: История и современность / од ред. . . улагиной, . . амедовой; ост. И.Е. едорова, . . аванди- адаи. 

– осква, ИВ А , ентр страт. онъюнктуры, 2014, стр. 62. 
2  онституция Исламской республики Ирана, http: //legalportal.am/download/constitutions/105_ru.pdf 
3  Иран: История и современность / од ред. . . улагиной, . . амедовой; ост. И.Е. едорова, . . аванди- адаи. 

– осква, ИВ А , ентр страт. онъюнктуры, 2014, стр. 219.  
4  Анализ состояния экономики Исламской еспублики Иран и перспективных направлений сотрудничества для 
российского бизнеса. мск. 2015, стр. 10. 
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Եթե մեր հանրապետությունը հայտնի է իր քաղցրահամ և էկոլոգիապես մաքուր միրգ ու 
բանջարեղենով, անարատ մեղրով, ողջ աշխարհում ճանաչում գտած բարձրակարգ կոնյակով, 
հանքային ջրերով, ապա Իրանը հայտնի է իր համեմունքներով(շաֆրան, չաման), բուսական 
բուժիչ նշանակություն ունեցող բույսերով, արմավով: Իրանը համաշխարհային շուկա փյունիկ-
յան արմավի (խուրմայի) խոշոր մատակարարն է: Այստեղ տարեկան կտրվածքով արտադրվում 
է 12.մլն. տ. բանջարեղեն և 8 մլն.տ. պտուղներ, որի մի մասն արտահանվում է: Իրանից գյուղա-
տնտեսական արտադրանք ներմուծվող երկրների շարքում է նաև Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը:  

Արդյունաբերություն: Անկախության ձեռքբերումից հետո, ինչպես արդեն նշել ենք, Հայաս-
տանի Հանրապետությունը հայտնվեց ճգնաժամային իրավիճակում: Սա իր անմիջական ար-
տացոլումը գտավ տնտեսության վրա: Երբեմնի խոշոր արդյունաբերական երկիրը կորցրեց իր 
արդյունաբերական հզորությունը: Առանց նավթի, գազի և ծովային ելքի այս իրավիճակը 
երկրում ավելի արմատավորվեց:  

Իր հերթին Իրանի արդյունաբերության վրա բացասաբար անդրադարձավ ութ տարուց ավել 
տևած Իրանա-իրաքյան պատերազմը: Իսլամական հեղափոխությունից հետո օտարերկրյա կա-
պիտալից տնտեսության կախվածությունը խիստ թուլացավ: Տիրապետող դարձան իրանական 
պետական և մասնավոր ընկերությունները1:  

Այսօր նավթարդյունաբերությունը երկրի տնտեսության զարգացման մեջ ամենաառաջնա-
յին և գլխավոր դերում է: Իրանը նավթի արդյունահանմամբ ողջ աշխարհում առաջին հնգյակի 
մեջ է մտնում և համարվում է ամենախոշոր արտահանողներից մեկը(նավթի պաշարները գնա-
հատվում են մոտ 14 մլն.տ., կամ համաշխարհային պաշարների 9%-ից ավելին): Երկրի ընդեր-
քում հայտնաբերված են քարածուխ, ուրան, սև և գունավոր մետաղներ, մասնավորապես պղինձ, 
(Սարչեշմեյի հանքավայր), կապարի, ցինկի, երկաթի(հյուսիս- արևմուտքում և կենտրոնական 
մասում), մանգանի, քրոմի, մոլիբդենի, բազմամետաղների հանքավայրեր2: Առկա են շինա-
նյութերի, հատկապես վարդագույն և մոխրագույն դիորիտների, հասպիսի, կավի պաշարներ:  

Վերջին տարիներին արագ տեմպերով սկսել է զարգանալ ավտոմոբիլային մեքենաշինու-
թյունը: Խոշոր արդյունաբերական ընկերությունը` Iran Khodro Industrial–ը, թողարկում է մար-
դատար ավտոմեքենա Samand X 7: Այս բնագավառում Իրանը սերտորեն համագործակցում է 
ֆրանսիական մեքենաշինական կոնցեռնների հետ3:  

Արագ զարգացող ճյուղերից է նաև քիմիական արդյունաբերությունը, որը թողարկում է 
նավթաքիմիայի արտադրանք, պարարտանյութեր, պլաստմասսա, լվացքի փոշի և այլն: Հիմնա-
կան կենտրոններն են Աբադանը, Սպահանը և Թեհրանը:  

Հայաստանում քիմիական արդյունաբերության ոլորտում, նշենք գործող հսկաներից մեկի՝ 
«Նաիրիտ» ԲԲԸ-ի մասին, որը հսկայական համակարգող դեր ունի տնտեսությունում: Նվազ 
նյութատարությամբ և էներգատարությամբ առանձնանում է փոքր քիմիայի արտադրությունը 
(ներառում է դեղորայքի և վիտամինների արտադրությունը): Ինչ վերաբերում է թեթև արդյունա-
բերությանը, ապա այստեղ թողարկվում են բազմապիսի և տարատեսակ ապրանքներ: Հիմնված 
են նոր և ժամանակակից տեքստիլ, տրիկոտաժի, կարի և կոշկեղենի արտադրություններ, որտեղ 
թողարկվում են սպիտակեղեն, ներքնազգեստներ, բամբակյա և մետաքսյա կտորեղեն, գուլպա-
ներ և զուգագուլպաներ, կոշկեղեն և այլն: Պետք չէ մոռանալ նաև հայկական բարձրորակ գոր-
գերի մասին, որոնք իրենց արտաքին տեսքով և որակական հատկանիշներով չեն զիջում միջազ-
գային շուկայում մեծ ճանաչում և բարձր արժեք ունեցող պարսկական գորգերին:  

Վերջին տարիներին երկու երկրներում էլ մեծ թափով սկսեց զարգանալ ՏՏ ոլորտը: Ըստ հա-
վաստի աղբյուրների մեր երկրում այսօր գործում են 197 կազմակերպություններ, որոնցից 125-ը 
տեղական են, իսկ 72-ը արտասահմանյան կազմակերպությունների մասնաճյուղեր: Ոլորտում 
ընդհանուր զբաղվածների թիվը կազմում է մոտ 5000 մարդ: Ոլորտի ընդհանուր արտադրողա-

                                                            
1  ернова А. ., Ирано-иракская война 1980-1988гг.: подходы монархий персидского залива. –журнал бщество, среда, 
развитие, #18, 2013. ст. 96-100. 

2  правочникэкспортера: Иран 2015, стр. 5. 
3  Анализ состояния экономики Исламской еспублики Иран и перспективных направлений сотрудничества для 
российского бизнеса. мск. 2015, стр. 28. 
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կանությունը կազմում է 31.500 մլն ԱՄՆ դոլար: Այս տեղեկատվությունը վերաբերում է միայն 
ոլորտի հաշվառված հատվածին, իսկ իրականում ոլորտի ծավալները գրեթե կրկնապատիկին 
մոտ են:  

Արտաքին առևտուր: Արտաքին առևտուրը ցանկացած երկրի տնտեսության կարգավորման 
կարևորագույն գործոններից մեկն է, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել տնտեսության թույլ կող-
մերը և որոշել դրանց վերացման ուղղությունները: Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանի 
առևտրային գործընկերներն են հանդիսացել. 

1. արտահանման գծով՝ Չինաստանը (13.6%), Գերմանիան (11.8%), Իրաքը (9.5%), Կանադան 
(8.8%),  

2. ներմուծման գծով՝ Ռուսաստանը (22.3%), Չինաստանը (10.2%), Իրանը (7.0%), Գերմանիան 
(6.8%):  
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն առևտրային կապերի մեջ է աշխարհի մոտ 178 

պետությունների հետ: Արտահանման ենթակա ապրանքատեսակների թիվը, բացառությամբ 
նավթի ու նավթամթերքի, ներառում է 3449 տարատեսակ ապրանքներ, ինչը վկայում է Իրանի 
արտահանման բարձր ցուցանիշների մասին:  

Իրանից արտահանվող հիմնական ապրանքներն են՝ նավթ և նավթամթերք, պոլիէթիլեն, 
նավթային գազեր և գազանման ածխաջրածիններ, հանքային պարարտանյութեր, պարսկական 
գորգեր, բուրդ, բամբակ, կաշի, արդյունաբերական սահմանափակ արտադրանքներ: Հիմնական 
երկրները, դեպի ուր արտահանվում են պարսկական ապրանքները՝ Չինաստան է, Թուրքիան, 
Հնդկաստանը, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Թայվանը, Օմանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, 
Գերմանիան: Առևտրային գործընկերներն, ում հետ Իրանը սերտորեն համագործակցում է և 
որտեղից ներմուծվում են ապրանքներ, հիմնականում Չինաստանն է, Հնդկաստանը, Հարա-
վային Կորեան, Թուրքիան, Գերմանիան, Բրազիլիան, Իտալիան, Արգենտինա, Մալազիան, Ռու-
սաստանը1:  

Վերջին տարիներին Հայաստանից արտահանումների ծավալի աճ է նկատվում, հատկապես 
գյուղատնտեսական ապրանքների գծով: Լավ նախադրյալներ կան և ակտիվորեն զարգանում են 
հայ-իրանական առևտրական, տնտեսական, մշակութային և գիտական կապերը: Հայաստանի և 
Իրանի քաղաքական գիտամշակութային և այլ կապերի զարգացման հնարավորությունները 
շատ մեծ են:  

Տրանսպորտը: Դեպի Հայաստանի Հանրապետություն բեռնափոխադրումներն իրականա-
նում են երկու հիմնական ճանապարհով` Վրաստանով (Այրում-Սադախլու և Բագրատաշեն –
Սադախլու անցակետերով) և Իրանի միջոցով (Ագարակ-Նորդուզ անցակետով): Վրացական 
սևծովյան նավահանգիստներից Փոթին և Բաթումին հանդիսանում են ամենամոտը Հայաստանի 
համար՝ դեպի ծովային ելք ունենալու առումով: Գործող երկաթուղին հնարավորություն է տալիս 
մատչելի գներով և անվնաս բեռնափոխադրումներ իրականացնել դեպի վերը նշված նավահան-
գիստները:  

Այսօր ՀՀ-ից բեռնափոխադրումները Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ իրականանում են Վերին 
Լարսի անցակետով, սակայն, ձմեռվա ամիսներին այս ճանապարհը բավականին վտանգավոր 
և դժվարանցանելի է2: Խոսելով ավտոճանապարհներից ուղղակիորեն չենք կարող չխոսել 
«Հյուսիս - Հարավ» ավտոմայրուղու մասին, որը կապում է երկրի հյուսիսը հարավի հետ: Սա ևս 
մի միջոց է Իրանի հետ սերտ համագործակցելու համար:  

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի դերն Իրանում բավականին մեծ է, քանի որ ասֆալտապատ 
ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է ավելի քան 170 հազ. կիլոմետր և 
դրանցով իրականացվում են բեռնափոխադրումների 83%-ից ավելին: Երկրի հյուսիսը հարավի 
հետ կապող գլխավոր մայրուղիներն են`Թեհրան-Սպահան-Ահվազ, Թեհրան-Յեզդ-Քերման-

                                                            
1  сновные направления социально-экономической политики правительства .Ахмадинежада, амедова . ., Иран 
при .Ахмадинежаде. амяти А.Арабаджяна. – осква.: ИВ А , 2013, с. 43. 

2  азвитие транспортной отрасли Армении в рамках аможенного союза. урен ибухчян, Армен азарян. 
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Բենդեր-Աբբաս և Սեմման-Քերման մայրուղիները: Մյուս կարևոր տրանսպորտային փոխադրա-
միջոցը, դա երկաթուղին է: Երկաթգծերի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 10407 կմ1:  

Քանի որ Իրանը գտնվում է երկու ծովերի միջև, այստեղ լայնորեն օգտվում են նաև նավա-
գնացությունից: Իրանական առևտրային նավատորմում հաշվվում է 138 նավ: Օդային տրանս-
պորտի առումով, հարկ է նշել, որ երկրում գործում է թվով 321 օդանավակայան՝ տարեկան 
ավելի քան 25 մլն. ուղևորափոխադրման ընդհանուր ծավալով: Ամենամեծ ավիափոխադրողը 
դա «Իրան Էյր» ընկերությունն է, որը սակայն, չի կարողանում բավարարել պահանջարկը: Ինչ 
վերաբերում է մեր երկրում օդային տրանսպորտին, ասենք, որ ցավոք այս պահին ազգային 
փոխադրող չունենք, սակայն, այս ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում:  

Շինարարություն: Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը զգալի առաջընթաց է արձա-
նագրել ճանապարհաշինարարության ոլորտում՝ հատկապես կենտրոնական և գյուղական ճա-
նապարհների բարելավման կամ վերանորոգման հարցում: Շատ ճանապարհների վերականգն-
ման ֆինանսավորումը կատարվել է միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից:  

Բնակարանաշինարարության բնագավառում ամենամեծ աճը գրանցվել է 2006-2008թթ.: Այս 
տարիներից հետո գրանցված միջազգային ճգնաժամն իր ազդեցությունը թողեց այս բնագավառի 
վրա:  

1970-2013թթ. շինարարությունն Իրանում աճել է 22.1 մլրդ. դոլարով: Տեմպերի նման ավելա-
ցումը պայմանավորված է բնակչության ավելացման հետ: Իրանում շինարարության միջին 
տարեկան աճը կազմել է 114%: Շինարարության մինիմալ չափն այստեղ գրանցվել է 1970 թվա-
կանին (0.45 մլրդ. դոլար), իսկ ամենամեծ աճն այս ոլորտում`2012-ին(26.9 մլրդ.դոլար)2: Օրեցօր 
ավելանում բարձրահարկերի թիվը: Տեղի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ ողջունում է 
օտարերկրյա ընկերությունների մասնակցությունը, որոնք ներդրումներ են կատարում բնակա-
րանաշինության մեջ և ոչ միայն: Խրախուսվում է նաև արտասահմանյան գործընկերների մաս-
նակցությունը, որոնք նորագույն տեխնոլոգիաներ են կիրառում շինարարության ոլորտում: Օրի-
նակ, համեմատաբար նոր քաղաքներում`Պարանդում և Խաշտգերդում, նոր տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ հանդես են գալիս մալազիական և հարավ-կորեական ընկերությունները3:  

Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 
որոշ ճյուղերի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ նշված երկրների միջև կան տնտեսական 
համագործակցության լայն եզրեր։ Հայաստանի և Իրանի աշխարհագրական և բնակլիմայական 
ընդհանրություններն ու տարբերությունները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ փորձի փոխա-
նակումը, փոխլրացնող և շարունակվող արտադրական ցիկլերի կազմավորումը, սեզոնային 
ապրանքների մատակարարումը, տարբեր տարածաշրջանների շուկաների մուտքի ապահովումը 
տնտեսական համագործակցության միայն սահմանափակ թվով ուղղություններն են։ Միաժա-
մանակ, սխալ է կարծել, թե տնտեսական փոխադարձ շահը ինքնին բավարար է ենթադրելու, որ 
այդ համագործակցությունը մեխանիկորեն կհաստատվի։ Հենց միայն լեզվային խնդիրները, մշա-
կութային և տնտեսվարման ավանդույթների տարբերությունները, տրանսպորտային խոչըն-
դոտներն ու երկու երկրներում երկարաժամկետ տնտեսական անկայունությունը բավարար են, 
որ տնտեսական համագործակցությունը լինի երկչոտ և դանդաղկոտ։ Հետևաբար, անհրաժեշտ 
են հատուկ մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան արագացնելու ինտեգրված տնտեսական ենթա-
կառուցվածքների ձևավորումն ու երկու երկրների միջև սերտ տնտեսական համագործակ-
ցությունը:  

                                                            
1  http://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Transport#2226538-time-series - Length of Railways (Kilometer) 
2  http: //www.be5.biz/makroekonomika/construction/construction_iran.html 
3  http: //ukrbuild.dp.ua/2011/10/23/iran-stroitelnaya-industriya.html 
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ՀԱՅԿ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 
ԱՐՄԻՆԵ ԳԱԳԻԿԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Տարբեր երկրների միջև երկարաժամկետ խորը տնտեսական համագործակցությունը հնարավոր է 
միայն փոխշահավետ պայմանների առկայության դեպքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության որոշ ճյուղերի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ նշված 
երկրների միջև կան տնտեսական համագործակցության լայն եզրեր։ Սակայն, միայն լեզվային խնդիր-
ները, մշակութային և տնտեսավարման ավանդույթների տարբերությունները, տրանսպորտային խոչըն-
դոտներն ու երկու երկրներում երկարաժամկետ տնտեսական անկայունությունը բավարար են, որ տնտե-
սական համագործակցությունը լինի երկչոտ և դանդաղկոտ։ Հետևաբար, անհրաժեշտ են հատուկ մեխա-
նիզմներ, որոնք թույլ կտան արագացնելու ինտեգրված տնտեսական ենթակառուցվածքների ձևավորումն 
ու երկու երկրների միջև սերտ տնտեսական համագործակցությունը: 

 

Բանալի բառեր. Իրան, տնտեսություն, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, շինարարություն, տրանսպորտ, 
արտաքին առևտուր, համագործակցություն: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ И ИРАНА 
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младший научный сотрудник Института эономики им. М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Долгосрочное глубокое экономическое сотрудничество различных стран возможно только при наличии 
взаимовыгодных условий. Сравнение некоторых отраслей экономики Исламской Республики Иран и 
Республики Армения показывает, что между этими странами существуют широкие горизонты экономического 
сотрудничества. Тем не менее, только языковые проблемы, различия культурных и хозяйственных традиций, 
транспортные барьеры и долгосрочная экономическая нестабильность в обеих странах достаточны, чтобы 
экономическое сотрудничество оказалось робким и неспешным. Следовательно, необходимы специальные 
механизмы, позволяющие ускорить формирование интегрированной экономической инфраструктуры и тесное 
экономическое сотрудничество между двумя странами. 

 
Ключевые слова: Иран, экономика, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, внешняя торговля, 

сотрудничество. 
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Abstract 

Deep long-term economic cooperation between different countries is possible only on mutual and beneficial terms. 
Comparison of Islamic Republic of Iran and the Republic of Armenia in certain sectors of the economy shows that 
broad cooperation linkages between these countries exist. However, the language problems, cultural differences and 
traditions of economic management, long-term economic instability of transport barriers and the long-term economic 
instability in the two countries are enough for the economic cooperation to be timid and tardy. Therefore, there is a need 
for special mechanisms to speed up the formation of integrated economic infrastructure and closer economic 
cooperation between the two countries. 

 
Keywords: Iran, economy, industry, agriculture, construction, transport, foreign trade, cooperation. 
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ՍԱԹԵՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱԱՀ  ֆինանսներ և վարկեր ամբիոն 

ՄԵՐԻ ԳԱԳԻԿԻ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող  

ԱԳՐՈՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՐՊԵՍ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ 

Ագրովերամշակող արդյունաբերությունը գյուղատնտեսության զարգացման շարժիչ ուժն է, 
երկրի տնտեսության կարևորագույն և բարձր արդյունավետությամբ աշխատող ճյուղերից մեկը, 
որը շատ է կարևորվում գյուղական բնակչության զբաղվածության և եկամուտների ապահով-
ման առումով:  

Դեռևս խորհրդային տարիներին համակարգում գործում էին արտադրական մեծ հզորու-
թյուններով ձեռնարկություններ, որոնց արտադրած կոնյակը, գինին, պահածոները և հյութերը 
բարձր պահանջարկ էին վայելում: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանի հիմ-
նական արտաքին ճանապարհների շրջափակման պատճառով ագրովերամշակող արդյունաբե-
րության ձեռնարկությունները խիստ սահմանափակեցին իրենց գործունեությունը: Սակայն 1998 
թվականից սկսած, մասնավոր հատվածի լրացուցիչ ներդրումների և միջազգային կազմակեր-
պությունների աջակցությամբ, զգալիորեն բարելավվեց սննդի վերամշակող արդյունաբերության 
վիճակը: Մասնավորապես ՀՀ կառավարության գործուն միջամտությամբ 1999 թվականին պտուղ-
բանջարեղեն վերամշակող 4 ընկերությունների՝ Արարատի, Արտաշատի, Արմավիրի պահածո-
ների և Արմավիրի գինու գործարաններին շվեյցարական Անդրէ Գրուպ ընկերությունը տրա-
մադրեց լոլիկի մածուկի և պտղախյուսի ասեպտիկ փաթեթավորման սարքավորումներ: Ծրագրի 
իրականացմանը նպաստեցին Լինսի հիմնադրամն ու ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի մարքեթինգի 
աջակցության ծրագիրը: Իրականացվեց շուրջ 6 մլն ԱՄՆ դոլարի համատեղ վարկային ծրագիր: 
Այն երկրում առաջիններից էր վերամշակող ընկերությունների շարքում և աննախադեպ միջոց-
ների մեծության առումով: Իրականացված միջոցառումների շնորհիվ այդ տարի մթերվեց ու 
վերամշակվեց շուրջ 40 հազար տոննա բանջարեղեն՝ նախորդ տարվա 4 հազար տոննայի դիմաց1:  

Ծրագրի իրականացմամբ լուծվեց ոչ միայն լոլիկի, այլև ծիրանի, խնձորի ու դեղձի գնում-
ների ու վերամշակման խնդիրը: Համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում նշված ընկերու-
թյունները կարողացան կարգավորել նաև արտահանման ու իրացման խնդիրները, ստեղծեցին 
սեփական շրջանառու միջոցներ՝ հումք գնելու համար: Հաջորդ տարիներին համանման սարքա-
վորում ձեռք բերեցին նաև այլ ընկերություններ: 

Խոշոր ներդրումներից կարելի է նշել նաև Պեռնո Ռիկար ընկերության ներդրած 30 մլն դո-
լարը կոնյակագործության ոլորտում, ֆրանսիական Կաստել ընկերության ներդրած 18 մլն դոլարը 
գարեջրի և հանքային ջրի արդյունաբերությունում, ավելի քան 10 մլն դոլարի ներդրումը հայ-
կանադական Գրանդ-Տոբակո, հայ-ռուսական Գրանդ-Քենդի, հայ-հունական Մասիս-Տոբակ ու 
Կոկա-կոլա ընկերություններում: Խոշոր ներդրումների հաշվին նոր տեխնոլոգիաներ են ներդրվել 
և վերազինման աշխատանքներ կատարվել «Եվրոթերմ» ՓԲԸ-ում, «Թամարա ֆրութ» ՍՊԸ-ում, 
«Երևանի գինու, օղու, կոնյակի կոմբինատ», «Գրեյթ Վելլի», «Վեդի Ալկո», «Երևանի գարեջուր», 
«Ջերմուկ գրուպ», «Բջնի», «Զովք», «Աշտարակ կաթ» և բազմաթիվ այլ ընկերություններում: 

Ագրովերամշակող արդյունաբերության զարգացմանը մեծապես նպաստել են Համաշխար-
հային բանկը և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (IFAD), որոնց մի-
ջոցներով և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակված «Հայաստանի Հանրա-
պետության մարզերում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացմամբ գյուղատնտեսական 
ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգի» շրջանակում տրա-
մադրված շուրջ 8 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկային միջոցների, միջազգային այլ կառույցների ու 

                                                            
1  Ավետիսյան Ս. Ս., Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և ագրովերամշակումը, Երևան, 2010, էջ 71: 
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հիմնադրամների, ինչպես նաև սեփական ներդրումների շնորհիվ միայն վերջին 2 տարիներին 
ստեղծվել կամ վերազինվել են պահածոների, գինեգործության, պանրի, կաթնամթերքի ու մսա-
մթերքի արտադրությամբ զբաղվող ավելի քան 170 փոքր և միջին ձեռնարկություններ: 

Եթե մոտ 15 տարի առաջ աշխատում էին գյուղատնտեսական հումք վերամշակող 7 պահա-
ծոների, 12 գինեգործության և կաթի ու մսի վերամշակման մի քանի ընկերություններ, ապա այսօր 
ըստ գնահատականների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են շուրջ 1600 սննդա-
մթերքի արտադրության ձեռնարկություններ1: 

2014 թվականի տվյալներով գյուղատնտեսության ոլորտին բաժին է ընկնում երկրի համա-
խառն ներքին արդյունքի 19,3%-ը, իսկ ագրովերամշակող արդյունաբերության հետ միասին՝ 
26%-ը, և բացառիկ տեղ ունի երկրի բնակչության պարենային ապահովության գործում:  

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստաց-
վող արտադրատեսակների 2010-2014 թվականների արտադրության ծավալները ներկայացված 
են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող 
արտադրատեսակների 2010-2014 թթ. արտադրության ծավալները2 

Արտադրությունը ըստ տարիների 
Արտադրատեսակներ 

Չափի 
միավոր 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 

Միս՝ ներառյալ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 
վերամշակումը (բացառությամբ ներքին սպառումը) 

հազ.տոննա 54,6 61,1 65,9 72,3 81,3 

Երշիկեղեն  տոննա 3187 3577 3717 4030 5240 

Պանիր հազ.տոննա 17,1 17,6 17,6 17,4 18,3 

Կաթ և կաթնամթերք (վերահաշվարկված կաթի) մլն. լիտր 300 316 320 363 430 

Պաղպաղակ հազ. լիտր 3314 3481 3628 4265 6345 

Հրուշակեղեն տոննա 11751 13253 1496,5 16593 18243 

Մակարոնեղեն տոննա 2704 3274 3563 4094 4468 

Բուսական յուղ տոննա 1034 697 2656 4650 3968 

Կենդանական յուղ տոննա 951 779 584 547 1093 

Պահածոներ՝ ընդամենը տոննա 8029 11514 9681 10325 11729 

այդ թվում՝ մսի տոննա 462 285 749 892 145 

ձկան և խեցգետնի տոննա 51 1 54 90 348 

բանջարեղենի տոննա 4559 3985 3270 3005 4718 

տոմատի տոննա 1823 4959 2871 2842 3417 

մրգի տոննա 1134 2284 2737 3370 2582 

Բնական հյութեր՝ ընդամենը հազ. լիտր 11690 14591 16730 19547 21121 

Կոնյակ, օղի հազ. լիտր 24535,8 24568 28586,6 30222,6 28231,6

այդ թվում՝ օղի և օղու լիկյորի արտադրանք հազ. լիտր 11923 9136 10104 9941 9504 

կոնյակ հազ. լիտր 12624,1 15381 18514,1 20383,3 18725,5

Գինի և շամպայն գինի հազ. լիտր 6430,2 6814,6 6192,5 7216,7 6765,3 

այդ թվում՝ գինի հազ. լիտր 5812 6191,5 5718 6680,3 6130,9 

շամպայն գինի հազ. լիտր 618,2 623,1 478,8 536,4 634,4 

Գարեջուր հազ. լիտր 15353 14744 13668 19848 23717 

Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ հազ. լիտր 38232 45725 45321 63400 80150 

Հանքային ջուր հազ. լիտր 30000 29668 33188 43215 56963 

Շաքարավազ տոննա 32508 72159 69267 69625 89189 

Աղ (հանքանոյւթ) հազ.տոննա 29,4 35,6 37,8 30,8 29,8 

                                                            
1   www.minagro.am 
2   Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Երևան, 2015, էջ 275-276: 
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Աղյուսակի տվյալներից ակնհայտ երևում է, որ 2014 թվականին 2010թվականի համեմատ 
բոլոր արտադրատեսակների գծով գրանցվել է աճ, բացի օղու և օղու լիկյորի արտադրանքի, 
կոնյակի և մսի պահածոյի: 

Ագրովերամշակող արդյունաբերության կայուն զարգացման մասին է վկայում նաև այն 
փաստը, որ համակարգի ձեռնարկությունները սկսել են երկարաժամկետ պայմանագրեր կնքել 
գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսությունների հետ, ինչը գյուղատնտեսական հումքի իրաց-
ման, արտադրության ճիշտ կազմակերպման և արտադրանքի ծավալների ավելացման կարևոր 
նախադրյալ է: Վերամշակման համակարգի գործունեության ակտիվացումը և արտահանման 
ծավալների ավելացումը որոշակիորեն նպաստել են գյուղատնտեսական արտադրանքի իրաց-
ման հիմնախնդրի մեղմացմանը և գյուղացիական տնտեսությունների ապրանքայնության մա-
կարդակի բարձրացմանը: 

Հանրապետության վերամշակող արդյունաբերական ընկերությունների կողմից 2010-2014 
թվականների մթերման ծավալները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2 

ՀՀ վերամշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից 2010-2014 թվականների մթերման ծավալները1 

Մթերման ծավալները, տոննա 
Հ/Հ Հումքի անվանումը 

2010թ 2011թ 2012թ 2013թ 2014թ 
Պտուղ՝ ընդամենը 3626,5 14285,7 25620,0 28791,5 13875,8 
այդ թվում՝ խնձոր 614,1 2735,7 4767,0 5187,8 3084,1 
դեղձ 193,3 1745,7 6163,4 1921,0 2917,0 
ծիրան 557,4 2830,6 8854,1 13038,6 710,0 
կեռաս, սալոր, բալ 881,3 1203,8 1454,9 2079,6 2776,9 
ընկույզ 254,0 339,1 213,0 232,7 165,0 
հատապտուղ 398,9 1093,0 752,0 1714,4 1145,3 

1. 

այլ պտուղ 727,5 4337,9 3416,0 4617,4 3077,5 
Բանջարեղեն՝ ընդամնեը 29681,8 50987,5 33645,8 27970,1 34076,9 
այդ թվում՝ լոլիկ 24313,0 44209,0 26229,0 18970,0 23252,0 
վարունգ 1137,0 409,2 355,5 468,5 598,7 
սմբուկ 1865,0 2431,0 2021,0 2324,0 3477,4 
պղպեղ 784,0 1097,0 2313,0 2455,0 2801,0 
լոբի, ոլոռ 209,0 189,0 831,0 1612,0 1644,0 

2. 

այլ բանջարեղեն 1374,6 2651,6 1896,8 2140,6 2303,8 
3. Խաղող՝ ընդամենը 134968,4 128927,4 156590,2 167184,7 184149,0 
 Ընդամենը 168276,7 194200,6 215856,0 223946,3 232101,7 

 
Աղյուսակի տվյալներից ակնհայտ երևում է, որ մթերումների ընդհանուր ծավալը ավելացել 

է 72,5%-ով: Ընդ որում, բոլոր արտադրատեսակների մթերման ծավալները աճել են, բացի՝ ըն-
կույզի, լոլիկի և վարունգի ծավալներից: 

Հումքի մթերման 1կգ-ի միջին գները գերազանցել են նախորդ տարվա մակարդակը, մասնա-
վորապես՝ լոլիկինը՝ 8,4%-ով, խաղողինը՝ 4,1%-ով, և կազմել են լոլիկինը ավելի քան 40, իսկ խա-
ղողինը՝ 152,2 դրամ: 

Հանրապետության արդյունաբերության ճյուղի մեջ գյուղատնտեսական հումք վերամշակող 
արդյունաբերության տեսակարար կշիռը 2014թվականի տվյալներով կազմել է 38,4%, իսկ մշա-
կող արդյունաբերությունում՝ 58,6%2: 

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի ընդհանուր արդյունաբերության արդյունքի շուրջ 35%-ը (նե-
րառյալ ծխախոտի արտադրությունը) ապահովում է ագրովերամշակող արդյունաբերությունը: 
Այս ցուցանիշին հասնելը հնարավոր է դարձել խորհրդային կարգերի փլուզմանը հաջորդած 
տնտեսության ընդհանուր ճգնաժամից դուրս գալուն ուղղված հետևողական և բազմածավալ 

                                                            
1   www.minagro.am  
2   www.minagro.am  
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աշխատանքների ու միջոցառումների շնորհիվ, ինչպիսիք էին մասնավորեցումը, օրենսդրական 
դաշտի բարելավումը, շուկայական ենթակառույցների ստեղծումն ու մեծածավալ ներդրումները: 

Հայաստանի ագրովերամշակող արդյունաբերությունը բավականին բազմազան է, ունի ար-
տահանման միտվածություն և ընդգրկում է սննդարդյունաբերության գրեթե բոլոր ոլորտները, 
որոնցից առավել մեծ ծավալներ են կազմում խաղողի, պտուղ-բանջարեղենի, կաթի և ծխախոտի 
վերամշակման ճյուղերը: Միաժամանակ նշված ոլորտներում տեղակայված արտադրական հզո-
րությունները այդ ոլորտների զարգացման և արտադրության ծավալների ավելացման մեծ պո-
տենցիալ են պարունակում, քանի որ այսօրվա դրությամբ օգտագործվում են առկա արտադրա-
կան հզորությունների մինչև 50%-ը: 

Պետության տնտեսական անվտանգությունն ուղղակիորեն կապված է վճարային հաշվեկշռի 
հետ: Վճարային հաշվեկշռի հավասարակշռման նպատակով պետությունը կարող է որոշում ըն-
դունել ներմուծումը ժամանակավորապես սահմանափակելու մասին: Պետությունը կարող է երկրի 
տնտեսական անվտանգությունն ապահովել նաև այն ապրանքների արտահանումը սահմանա-
փակելու միջոցով, որոնց պահանջարկը մեծ է և որոնց նկատմամբ ներքին շուկայում գոյություն 
ունի պակասուրդ: 

Վճարային հաշվեկշռի միջազգային փորձը վկայում է, որ առավել արդյունավետ է ընթացիկ 
հաշվի՝ առևտրային հաշվեկշռի պետական կարգավորումը: Մասնավորապես, արտահանման 
խթանում ապրանքների իրացման փուլում իրականացվում է հիմնականում ներազդելով գների 
վրա՝ արտահանողներին հարկային, վարկային արտոնություններ տրամադրելով և փոփոխելով 
արժութային փոխարժեքը:  

Այժմ աղյուսակի տեսքով ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտե-
սական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրության, 
արտահանման, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական ար-
տադրության մասնաբաժինը 2012-2014 թվականներին (տե´ս աղյուսակ 3-ը): 

Խորհրդային տարիներին Հայաստանի սննդի վերամշակման արտադրանքը՝ կոնյակը, գինին, 
տոմատի մածուկը, պտուղ-բանջարեղենի պահածոները հիմնականում սպառվում էին Խորհրդա-
յին Միությունում: Ներկայումս ընդլայնվել է սպառման շուկաների աշխարհագրությունը: Այդ 
միտումը զարգացնելու համար լուրջ աշխատանքներ են կատարվում արտադրանքի որակի 
բարձրացման, ապրանքային տեսքի բարելավման, ստանդարտացման և սերտիֆիկացման 
ուղղությամբ: Այդուհանդերձ, սննդի վերամշակման կարողությունները չեն բավարարում գյու-
ղատնտեսական հումքի արտադրության ներուժին, ուստի շահութաբեր այս ոլորտում ներդրում-
ների ավելացումը, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը կարևորագույն առաջնա-
հերթություններ են:   

Ագրովերամշակման ոլորտի կայուն զարգացումը շատ կարևոր է, քանի որ դրանից կախված 
զարգանում են նաև երկրի կարևորագույն ճյուղերից մեկի՝ գյուղատնտեսության մյուս հիմնական 
ճյուղերը՝ բուսաբուծությունն ու անասնաբուծությունը: Բավական է նշել, որ գյուղատնտեսության 
համախառն արտադրանքի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում վերջին տարիների վիճակագրական տվյալ-
ներով կազմում է 19,3%, բնակչության 36,5%-ը ապրում է գյուղական բնակավայրերում, իսկ գյու-
ղացիական տնտեսություններում զբաղվածները կազմում են ընդհանուր զբաղվածների շուրջ 
34%-ը: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, ագրովերամշակող արդյունաբերության կազմակերպությունները 
սկսել են երկարաժամկետ պայմանագրային փոխհարաբերություններով աշխատել գյուղացիական 
և ֆերմերային տնտեսությունների հետ, ինչը աճեցրած գյուղ. հումքի իրացման, արտադրության 
ճիշտ կազմակերպման և արտադրության ծավալների ավելացման կայուն երաշխիք է տալիս նրանց: 

Այսպիսով, վերամշակող կազմակերպությունների գործունեության առավել ակտիվացումը՝ 
ի հաշիվ օտարերկրյա ներդրումների, նորագույն տեխնոլոգիաների և արտահանման ծավալ-
ների ավելացումը կնպաստեն գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման հիմնախնդրի լուծ-
մանը և գյուղացիական տնտեսությունների ապրանքայնության մակարդակի բարձրացմանը: 
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Աղյուսակ 3 

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումից ստացված հիմնական արտադրատեսակների արտադրությունը, արտահանումը, 

ներմուծումը, ինքնաբավության մակարդակը և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժինը 2012-2014թթ.1 

Տեղական 
արտադրություն 

Արտահանում Ներմուծում 
Ինքնաբավության 
մակարդակը, % 

Իրացման կառուց-
վածքում տեղական 
արտադրության 
մասնաբաժինը, % 

Արտադրատեսակը 
Չափի 

միավորը 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Մսամթերք, ներառյալ երշիկեղեն տոննա 4757 4943,8 5718,3 625,4 367 412,3 5344,9 5388 5942,7 50,2 49,6 50,8 43,6 45,9 47,2 

Պանիր տոննա 17658 17375,4 18317,3 903,6 1541,2 1542,4 1056,2 1243,7 1187,9 99,1 101,7 102,0 94,1 92,7 93,4 

Պտուղբանջարեղենային պահածոներ տոննա 8356,2 9989,6 11714,7 7242,2 7954,5 9600,3 6660,8 8174,9 8519,8 107,5 97,8 110,2 14,3 19,9 19,9 

Հյութեր հազ.լ 16741,6 19544,2 21106,2 2126,1 2013,2 2942,3 5685,3 4429,6 2992,2 82,5 89,0 99,8 72,0 79,8 85,9 

Հրուշակեղեն տոննա 14319,8 16543,6 18092,6 792,8 1118,7 1536,3 15403,2 16374,3 16764,8 49,5 52,0 54,3 46,8 48,5 49,7 

Մակարոնեղեն տոննա 3563 4093,1 4467,6 153,5 155,6 128,4 4315,4 4825,4 5337,6 46,1 46,7 46,2 44,1 44,9 44,8 

Կոնյակ հազ.լ 18514,1 20383,3 18725,5 17517,5 18188 18556 143,2 40,8 210,8 1624,3 911,6 4923,9 87,4 98,2 44,6 

Գինի հազ.լ 6192,5 7216,7 6765,3 1186,2 1398,5 2120,7 458,7 379,7 288,7 113,3 116,4 137,1 91,6 93,9 94,1 

Գարեջուր հազ.լ 13668,2 19847,8 23716,5 2795,4 2346,4 1987,8 2262,6 2731,1 2837,5 104,1 98,1 96,5 82,8 86,5 88,4 

Բուսական յուղ տոննա 2656,1 4650,3 3967,7 3,5 1,8 0,9 26964,1 26430,7 26204,8 9,0 15,0 13,2 9,0 15,0 13,1 

Շաքարավազ տոննա 69267 69625 89189 400 899,2 200 3829,9 4851,2 5643,8 95,3 94,6 94,2 94,7 93,4 94,0 

 

                                                            
1   Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ., հունվար-սեպտեմբեր, էջ 63-75: 
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ԱԳՐՈՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՐՊԵՍ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ 

ՍԱԹԵՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀԱԱՀ  ֆինանսներ և վարկեր ամբիոն 

ՄԵՐԻ ԳԱԳԻԿԻ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Ագրովերամշակող արդյունաբերությունը համարվելով երկրի տնտեսության կարևորագույն և բարձր 
արդյունավետությամբ աշխատող ճյուղերից մեկը, շատ է կարևորվում գյուղական բնակչության զբաղվա-
ծության և եկամուտների ապահովման առումով: Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, 
որ 2014թ. տվյալներով գյուղատնտեսության ոլորտին բաժին է ընկնում երկրի համախառն ներքին ար-
դյունքի 19,3%-ը, իսկ ագրովերամշակող արդյունաբերության հետ միասին՝ 26%-ը և բացառիկ տեղ ունի 
երկրի բնակչության պարենային ապահովության գործում: Այսպիսով, վերամշակող կազմակերպություն-
ների գործունեության առավել ակտիվացումը՝ ի հաշիվ օտարերկրյա ներդրումների, նորագույն տեխնոլո-
գիաների, և արտահանման ծավալների ավելացումը կնպաստեն գյուղատնտեսական արտադրանքի 
իրացման հիմնախնդրի լուծմանը և գյուղացիական տնտեսությունների ապրանքայնության մակարդակի 
բարձրացմանը: 

 

Բանալի բառեր. արդյունավետություն, գյուղատնտեսություն, ագրովերամշակող կազմակերպություններ, հումք, 
վերամշակում, ներդրում, արտադրություն, արտահանում: 

АГРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
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Аннотация 

Агроперерабатывающая промышленность являясь одним из наиболее важных и эффективно работающих 
отраслей экономики страны, имеет большое значение для занятости и обеспечения доходами сельского насе-
ления. Исследования показывают, что, согласно данным 2014 г., на сельскохозяйственный сектор пришлось 
19,3% ВВП страны, а вместе с агроперерабатывающей промышленностю - 26%, и отрасль занимает особое место 
в обеспечении продовольственной безопасности страны. Таким образом, активизация деятельности агроперера-
батывающих компаний за счет иностранных инвестиций, новых технологий, а также увеличение объемов 
экспорта будут способствовать решению проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции и повышению 
уровня товарности фермерских хозяйств. 
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Abstract 
Studies show that according to 2014 the agricultural sector accounted for 19.3% of the gross domestic product, 

while along with the agro reprocessing industry it account for 26%, hence it has a unique position in the food security of 
the population. Thus, the most activation of agro reprocessing companies due to the increase in foreign investments, 
new technologies, and increase in export will contribute to solving the problem of the sales of the agricultural products 
and increase the merchantability level of agricultural farms. 
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ՍԱՌԱ ԱՇՈՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, տ. գ. թ., դոցենտ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտոր 

ՀՀ ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ  

ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունը (ԼՄ) երկրի տնտեսական աճը ապահովող 
հիմնական ճյուղերից է, և ոլորտի կայուն զարգացման հիմնախնդիրների լուծումը պայմանավո-
րում է մակրոտնտեսական երկարաժամկետ կայունությունը: Այսպես, հետճգնաժամային 2010-
2015թթ. կտրվածքով ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների ՀՀ լեռնամետա-
լուրգիական արդյունաբերությանը բաժին է ընկել միջինում տնտեսական աճի 25-34%-ը, ՀՆԱ-ի 8-
10%-ը, արդյունաբերության 27-36%-ը, արտահանման 45-57%-ը (ընդ որում պղինձը պարբերաբար 
1-ին տեղում է` 17-22%, մոլիբդենը 2-րդ` 12-15%), հարկային մուտքերի 6-8%-ը, օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումների 10-15%-ը: Սակայն հարկ է նշել, որ ոլորտի կայուն զարգացման էկոլո-
գիական բաղադրիչը իր նշանակությամբ չի զիջում տնտեսական բաղադրիչին` պայմանավորված 
այն հանգամանքով, որ ՀՀ շրջակա միջավայրի որակի վատթարացմանը ամենամեծ չափով 
նպաստող տնտեսության ճյուղը լեռնամետալուրգիան է: Հայաստանի համար տնտեսական և 
սոցիալական կարևոր հարցերի լուծման հետ մեկտեղ ԼՄ արդյունաբերության գործունեությունը 
ուղեկցվում է բացասական էկո-տնտեսական հետևանքներով` էքստեռնալներով (հողի, ջրի, մթնո-
լորտի վրա): Յուրաքանչյուր 1 տոննա հանույթի ենթարկված հանքաքարի միայն 2%-ն է վերած-
վում արտադրանքի, մնացածը կազմում են թափոնները1: Հանքարդյունաբերության հիմնական 
թափոնները` այսպես կոչված «պոչանքները» կամ «պոչերը», ըստ բնապահպանության նախարա-
րության տվյալների կազմում են Հայաստանում առաջացող արդյունաբերական թափոնների մոտ 
98%-ը2: Երկաթաքարերի հանքավայրերից թափոնակույտեր են հեռացվում դուրս բերված ապար-
ների մոտ 90%-ը, իսկ պղնձամոլիբդենային, ոսկեբեր և մի շարք այլ հանքավայրերից` ավելի քան 
99%-ը3: Այդ պոչանքները կուտակվում են պոչամբարներում, որոնք ըստ էության տեխնածին 
հանքավայրեր են, քանի որ պարունակում են մեծ քանակությամբ չկորզված օգտակար տարրեր, 
միաժամանակ տեխնածին աղետների աղբյուրներ են և առաջացնում են բնապահպանական լուրջ 
խնդիրներ: ՀՀ լեռնահանքային խոշոր ձեռնարկությունները տեղակայված են Սյունիքի մարզում, և 
այդ պատճառով երկրում կուտակված թափոնների գերակշռող մասը բաժին է ընկնում այդ 
տարածաշրջանին4:  

Երկրի մեկ բնակչի հաշվով նրա ընդերքից տարեկան արդյունահանվում և տեղափոխվում է 
50 տ հումք: Դրա հանույթի և վերամշակման վրա տարեկան ծախսվում է 3.6 կՎտ էներգետիկ 
հզորություն, ինչպես նաև 800 տ ջուր: Արդյունքում առաջանում են 48 տ թափոններ, և միայն 2 տ 
է վերածվում վերջնական արդյունքի: Բայց նույնիսկ այդ 2 տ վերջնական արտադրանքը, ըստ 
էության, նույնպես թափոն է, միայն թե տեղափոխված դեպի ապագա` որպես «նվեր» հաջորդ 
սերունդներին5: 

Պատահական չէ, որ Բ. Ուորդը և Ռ. Դյուբոն մեծ մտահոգությամբ գրել են. «Չի՞ ստացվի 
արդյոք այնպես, որ մարդը կհասնի Մարս մոլորակին` կանգնած լինելով Երկիր մոլորակի վրա 
մինչև ծնկները աղբի մեջ»6:  

Հանքարդյունաբերության ճյուղի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա 
դրսևորվում է հիմնականում երեք ձևով. 
x արդյունահանվող հանքատեսակի դատարկ ապարի ու թափոնների շրջակայքում կուտա-

կումով ու տարածումով (օրինակ` պոչամբարներում կուտակված պոչանքները), որը հան-
գեցնում է լանդշաֆտի ու կենսաբազմազանության դեգրադացմանը,  

                                                            
1  Հովսեփյան Ս. Գ., Հովսեփյան Գ.Ս., Հանքավայրերի բաց մշակումը և շրջակա միջավայրը, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 

2008թ., էջ 3:  
2  www.mnp.am, թափոնների կառավարում:  
3  Ավագյան Հ.Ս.,Լեռնահանքային և մետալուրգիական արդյունաբերությունների զարգացման ուղիներն ու 
հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2011, էջ11: 

4  Տե'ս նախորդ աղբյուրը: 
5  Данилов-Данильян, В. И. еред главным вызовом цивилизации: взгляд из оссии / В. И. Данилов-Данильян, . . 

осев, И. Е. ейф. – .: И А- . – 2009. – . 46. 
6  орд Б. Земля только одна: пер. с англ. / Б. орд, Д. Дюбо. – .: рогресс. – 1975. – 319 с. 
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x բացահանքերը հիմնովին խախտում են բնական լանդշաֆտն ու էկոհամակարգերը և 
դարձյալ հանգեցնում լանդշաֆտի դեգրադացմանը,  

x ստորգետնյա ջրերի ջրաբանական ռեժիմի և ֆիզիկական ու քիմիական բաղադրություն-
ների փոփոխությանը:  
Հանրապետության տարածքում առկա են օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահա-

գործման ընթացքում առաջացող թափոնների կուտակման երկու տասնյակի հասնող պոչամ-
բարներ, որոնցում կուտակված պոչանքները կազմում են շուրջ 220 մլն. մ3 և զբաղեցնում են մոտ 
1400 հա ընդհանուր մակերես (ներկայումս պոչամբարներում կուտակված օգտակար հանա-
ծոների արդյունահանման և վերամշակման արդյունքում առաջացած արտադրական թափոն-
ները`տեխնածին հանքավայրերը չեն օգտագործվում, չնայած դրանք պարունակում են մեծ քա-
նակությամբ բազմամետաղներ): Պոչամբարներից 9-ը գտնվում են Սյունիքի մարզում, որը հայտնի 
է իր սեյսմիկ անկայունությամբ: «Ձանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ին են 
պատկանում Ողջի գետի աջափնյա վտակի վրա գտնվող Քաջարանի ու Փուխրուտի պոչամբար-
ները, ինչպես նաև Ողջի գետի վրա գտնվող Լեռնաձոր գյուղի և Արծվանիկ գետի վրա գտնվող 
պոչամբարը: Նախագծային հզորություններն են` համապատասխանաբար 3, 3.2, 30 և 310 մլն. մ3, 
լցված են` համապատասխանաբար 3, 3.2, 10 և 150 մլն. մ3: Ներկայումս երեք պոչամբարները 
կոնսերվացված են, իսկ Արծվանիկի պոչամբարը գործում է: «Ագարակի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ-ին պատկանում են Դարազամի գետի վրա գտնվող, ինչպես նաև «Հովիտ 1» և 
«Հովիտ 2» պոչամբարները: Նախագծային հզորություններն են` համապատասխանաբար 40.9, 
9.08 և 17.9 մլն. մ3, լցված են` համապատասխանաբար 38.6, 0.9 և 3.5 մլն. մ3: Երեք պոչամբարներն 
էլ գործող են: «Դինո գոլդ մայնինգ» ՓԲԸ-ին պատկանում է Գեղանուշի պոչամբարը: Նախագծա-
յին ծավալը 4.6 մլն. մ3, լցված է 2.5 մլն. մ3, պոչամբարը գործող է: Դաստակերտ գյուղի մոտ տե-
ղակայված է Այրիգետի վրա գտնվող պոչամբարը: Նախագծային հզորությունը 3.1 մլն. մ3 է, 
լցված է 1.5 մլն. մ3, պոչամբարը կոնսերվացված է: 

Բացասական ազդեցությունը կենսաբազմազանության վրա դրսևորվում է նաև օդային և 
ջրային ավազանների աղտոտման միջոցով: Կան ջրավազաններ (օրինակ` Դեբեդ գետի ստորին 
հոսանք, Ողջի գետի ավազան), որոնց ֆլորան և ֆաունան խիստ աղքատացել են կամ նկատելի 
փոփոխվել գետը թափվող արդյունաբերական ջրերի պատճառով: Լեռնահանքային ձեռնարկու-
թյունների մի մասը, գտնվելով հիպսոմետրիկ բարձր նիշերում (օրինակ` Զանգեզուրի պղնձա-
մոլիբդենային կոմբինատը ավելի քան 2000 մ ծովի մակարդակից բարձր է), իրենց պոչամ-
բարների և տեղումների ազդեցությամբ լցակույտերում ձևավորվող արտահոսքերով մեծ վնաս 
են հասցնում նաև ավելի ցած գտնվող լանդշաֆտներին1:  

Լեռնահանքային արդյունաբերության անմիջական ազդեցությունը դրսևորվում է հողային 
ծածկույթի վրա: Հողը բնական պաշարների հիմնական բաղկացուցիչ մասերից մեկն է և յուրօրի-
նակ բնական կլանիչ պատնեշ է, որը մթնոլորտն ու ջրային ռեսուրսները պահպանում է աղտո-
տումից: Միաժամանակ դա մարդու կենսագործունեության ապահովման հիմնական ռեսուրսն 
է: Ըստ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության նյութերի, ՀՀ լեռնահանքային 
ձեռնարկություններին հանձնված հողերի ընդհանուր տարածությունը կազմում է 9 700 հա, որից 
խախտված հողեր` 8 275 հա և պոչամբարների տակ գտնվող հողեր` 1 400 հա2: Լեռնա-
մետալուրգիական տեխնածին ինտենսիվ ազդեցությունը հողային ծածկույթի վրա հանգեցնում է 
էկոհամակարգերի վերականգնման բնական մեխանիզմների խախտմանը: Չնայած այն հանգա-
մանքին, որ ներկայումս Թեղուտի հանքավայրի շահագործման արդյունքում կտրված անտառ-
ների փոխարեն տնկվել և շարունակվելու է համարյա կրկնակի չափով այլ տարածքում ան-
տառտնկման գործընթացը, այն չի կարող համենայն դեպս կարճ ժամանակահատվածում ապա-
հովել էկոհամակարգի լրիվ վերականգնումը: Նույնը սպասվում է Ամուլսարի ոսկու հանքա-
վայրի շահագործման դեպքում: Նշենք, որ 1990թ, նկատմամբ Հայաստանի անտառածածկ 
տարածքները նվազել են ավելի քան 25%-ով` 2010թ, կազմելով ընդամենը 305,5հազ.հա: Միտումը 
շարունակվում է: 

Ըստ տարբեր փորձագիտական աղբյուրների` լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների 
և պոչամբարների շրջակայքում, հատկապես Սյունիքի և Լոռու մարզերում, ծանր մետաղների 
պարունակությունը հողում, ջրում և օդում գերազանցում է թույլատրելի նորմերը: Մասնագետ-
ների կարծիքով` ծանր մետաղները, աստիճանաբար կուտակվելով օրգանիզմում, կարող են 
բերել գենետիկական լուրջ շեղումների, հիվանդությունների աճի և կյանքի որակի անկման: Ինչ-
                                                            
1  www.mnp.am: 
2  http://www.mnp.am/images/files/nyuter/2012/report2007-2011_arm.pdf: 
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պես նկատում է Հ. Ավագյանը, «սելենը, տելլուրրը մկնդեղը և մի քանի այլ տարրեր, որոնք 
հաճախ պարունակվում են Հայաստանի համարյա բոլոր տիպի հանքաքարերում, նույնիսկ միա-
ցությունների տեսքով, խիստ թունավոր են: Դրանք ընդերքում խոր թաղված հոծ հանքաքարերի 
մեջ շատ ավելի քիչ վտանգավոր են, քան, երբ արդյունահանվում են ընդերքից և ներփակող 
ապարները փշրելով ու մանրացնելով` մերկացվում ու շրջակա միջավայր են թափվում»1: 

Մետաղաձուլությունը մթնոլորտի մարդածին աղտոտման գլխավոր աղբյուրներից է: 
Հայաստանը երկիր է, որն արտադրում է մետաղական հումք և կիսաարտադրանքներ` պղնձի, 
ոսկու, արծաթի, ցինկի (շուտով նաև կապարի) խտանյութերի, ֆեռոմոլիբդենի, մոլիբդենի եռօք-
սիդի, սև պղնձի և այլնի տեսքով: Սուլֆիդային հանքանյութի մշակման, թուջի, պողպատի և գու-
նավոր մետաղների արտադրության ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում հսկայական 
քանակությամբ ածխածնի օքսիդ, ծծմբային գազեր, երկաթի և ալյումինի եռօքսիդներ, ֆտոր, 
մկնդեղ, ֆոսֆոր, կապար, սնդիկի գոլորշիներ և փոշենման բազմաթիվ նյութեր:  

Բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում հիմնավորվել է այն օրինաչափությունը, 
ըստ որի` տնտեսական աճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց (տվյալ դեպքում տնտեսա-
կան աճը նպատակահարմար է արտահայտել բնակչության մեկ շնչին ընկնող եկամտով) աճում 
է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը, իսկ բարեկեցության որոշակի 
մակարդակի հասնելուց հետո սկսում է նվազել: Տեսության մեջ այդ կորը ստացել է Կուզնեցի 
էկոլոգիական կոր անվանումը (տե՛ս գծ. 1), որն այդպես է անվանվել Ս. Կուզնեցի եկամուտների 
անհավասարության մակարդակի և դրանց աճի միջև կախվածության ենթադրության համան-
մանությամբ2: 

Գծապատկեր. 1 

Կուզնեցի էկոլոգիական կորը  ̀կառուցված ՀՀ հանքարդյունաբերության թափոնների հիման վրա 2005-2012թթ.3 

 

Կուզնեցի էկոլոգիական կորի տրամաբանությունը հետևյալն է. տնտեսական աճի հետ 
մեկտեղ, որը սկսվում է զարգացման և եկամուտների ցածր մակարդակ ունեցող երկրում, առա-
ջին պլան են մղվում տնտեսության բնաշահագործող ճյուղերը, այդ թվում` հանքարդյունաբե-
րությունը, տեղի է ունենում արդյունահանող արդյունաբերությունում բնական ռեսուրսների 
էքստենսիվ օգտագործում, որը բերում է բնական ռեսուրսների հյուծմանը և շրջակա միջավայրի 
աղտոտմանը: Սակայն տնտեսական աճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց նվազում են 
բնության վրա ճնշումը և շրջակա միջավայրի որակի վատթարացումը` բնապահպան ռեսուր-
սախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման, տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություն-
ների` ոչ բնատար ճյուղերի զարգացման, կյանքի որակի էկոլոգիական գործոնի նկատմամբ 
պահանջների աճի արդյունքում: 

Հայաստանը, անցումային փուլում գտնվող և զարգացող այլ երկրների նման, դեռևս հեռու է 
էկոլոգիական բարելավման կետից, և տեխնածին տնտեսական աճը ուղեկցվում է շրջակա 

                                                            
1  Ավագյան Հ.Ս. Լեռնահանքային և մետալուրգիական արդյունաբերությունների զարգացման ուղիներն ու 
հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 10: 

2  Бобылев . ., оджаев А. . Экономика природопользования. – .: И А- . – 2007. – . 18. 
3 Գծապատկերը կառուցվել է www.mnp.am և www.armstat.am տվյալներով: 

Բնակչության 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ, հազ. դրամ 
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միջավայրի կազմալուծման պայմաններում: Այդ պատճառով կարևոր է բարելավման կետի 
ցածր մակարդակի ապահովումը, այլապես Հայաստանը կարող է կրկնել մի շարք զարգացած 
երկրների բացասական օրինակը, երբ թվացյալ տնտեսական զարգացման գործընթացում 
երկիրը զրկվում է բնական ռեսուրսներից և կենսաբազմազանությունից:  

Կուզնեցի էկոլոգիական կորի նվազող հատվածում շատ զարգացած երկրների էկոլոգիա-
կան իրադրության բարելավմանը նպաստում է նաև զարգացող և անցումային տնտեսությամբ 
երկրներից արտադրանքի և հումքի նշանակալից ներմուծումը, որի սեփական արտադրության 
համար պահանջվում են էական էկոլոգիական ծախքեր: Այդ քաղաքականությունը ներկայումս 
Հայաստանի նկատմամբ վարում է հատկապես Գերմանիան` Հայաստանից ներմուծելով 
կեղտոտ տեխնոլոգիաները անցած կիսաարտադրանքը` սև պղինձը, ֆեռոմոլիբդենը և այլն: 

Հայաստանի տնտեսական աճի տեխնածին մոդելի պահպանման և լեռնամետալուրգիայի 
էքստենսիվ զարգացման դեպքում կշարունակվի կորի վրայով դեպի վեր շարժը, իսկ կայուն 
տնտեսական աճը, ՀՀ գիտելիքահենք տնտեսության ծրագրի իրագործումը, գերակա ուղղու-
թյուններ ճանաչված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծառայությունների (տուրիզմ և այլն) 
բնագավառների զարգացումը կնպաստեն բարելավման կետի ցածր մակարդակի ապահովմանը 
և կորի վրայով դեպի ներքև շարժին:  

Չնայած գործնականում ճշգրիտ անհնար է որոշել ՀՀ հանքարդյունաբերության թափոննե-
րից կախված Կուզնեցի կորի դեպքում էկոլոգիական բարելավման կետի մեծությունը, հեղինակի 
կողմից որոշվել են վերջինիս վրա ազդող հիմնական գործոնները. 
x երկրի տնտեսական, հատկապես հումքային, արտահանման և ներդրումային քաղաքակա-

նությունը, որը ներկայումս բարենպաստ չէ դիտարկվող առումով, 
x տնտեսության կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, տեխնոլոգիական մակարդակը, 

և չդիվերսիֆիկացված հայկական տնտեսությունը առայժմ բացասաբար է ազդում բարելավ-
մանը, 

x հանքարդյունահանող ձեռնարկությունների հանքաքարի հանույթի ծավալները, այսինքն` 
տարեկան արտադրողականությունը (ըստ հանքաքարի), որն ունի աճի միտում. վերջին 
տարիներին շահագործող ընկերությունները աննախադեպ չափերի են հասցրել հանույթը, 
օրինակ՝ Քաջարանի հանքավայրի շահագործման տարեկան արտադրողականությունը գե-
րազանցել է 20 մլն. տոննա ցուցանիշը և դա դեռ սահմանը չէ, բացասական ազդեցությունը 
շարունակական է, 

x պոչամբարների զբաղեցրած ֆիզիկական ծավալները (Հայաստանի նման հողային խիստ 
սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող երկրի համար սա շատ կարևոր է), 

x պոչամբարների` տեխնածին հանքավայրերի վերամշակման ծավալները, 
x բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը և կյանքի որակի էկոլոգիական 

գործոնի նկատմամբ պահանջների աճը և այլն:  
ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության հիմնական թափոնները` պոչերը, կուտակվելով 

պոչամբարներում, առաջացնում են տեխնածին հանքավայրեր` բնականաբար ավելի աղքատ 
օգտակար տարրերի պարունակությամբ, քան հանքաքարը, բայց դրանց վերամշակման վրա 
այլևս չեն կատարվում ընդերքից հանքաքարի արդյունահանման համար կատարվող մեծածավալ 
ներդրումներ: Տեխնածին հանքավայրերի անվտանգ շահագործումը կնպաստի հանքաքարի ար-
դյունահանման տեմպերի փոքրացմանը և շրջակա միջավայրի որակի բարելավմանը: Հայաս-
տանում առկա են տեխնածին հանքավայրերի անվտանգ շահագործման մշակված տեխնոլո-
գիաներ, համապատասխան ներդրումների դեպքում իրական է էկոլոգիական աղետների հա-
վանականության փոքրացումը և միաժամանակ կայուն տնտեսական աճի այլընտրանքային 
աղբյուրի օգտագործումը1: Հայաստանի պոչամբարներում տեղակայված թափոնների վերամշա-
կումը խթանելու նպատակով նպատակահարմար է արտոնյալ հարկային դաշտ ստեղծել թա-
փոնապոչերի վերամշակմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների համար` շահագործման թույլտ-
վություն տալով միայն այն ընկերություններին, որոնք կօգտագործեն ժամանակակից սակա-
վաթափոն տեխնոլոգիաներ: Հայաստանի պոչամբարների վերամշակման ուղղությամբ առկա 
են դրական օրինակներ (Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկայի թափոնապոչերից ոսկու և 
արծաթի կորզումը), ներկայումս պետական մակարդակով քննարկվում են ծրագրեր` Քաջարանի 
հանքավայրի կոնսերվացված և գործող պոչամբարները վերամշակելու ուղղությամբ: 

                                                            
1  анукян .А. Безопасная эксплуатация хвостохранилищ горных предприятий Армении. – Ереван. – Егея, 2003. – . 6-14. 
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ՀՀ ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ 

ՍԱՌԱ ԱՇՈՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտոր 

Համառոտագիր 

Հայաստանի համար տնտեսական և սոցիալական կարևոր հարցերի լուծման հետ մեկտեղ լեռնամե-
տալուրգիական արդյունաբերության գործունեությունը ուղեկցվում է շրջակա միջավայրի վրա բացասա-
կան էքստեռնալներով: Բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում հիմնավորվել է այն օրինաչա-
փությունը, ըստ որի` տնտեսական աճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց աճում է շրջակա միջա-
վայրի վրա բացասական ազդեցությունը, իսկ բարեկեցության որոշակի մակարդակի հասնելուց հետո 
սկսում է նվազել (Կուզնեցի էկոլոգիական կոր): Հեղինակը փորձել է հիմնավորել ՀՀ հանքարդյունա-
բերության թափոններով պայմանավորված Կուզնեցի կորի էկոլոգիական բարելավման կետի վրա ազդող 
գործոնները ժամանակակից տնտեսությունում:  

 
Բանալի բառեր. լեռնամետալուրգիա, էկոլոգիական բաղադրիչ, թափոններ, պոչամբարներ, տեխնածին աղետ, 

տնտեսական աճ, Կուզնեցի կոր, էկոլոգիական բարելավման կետ: 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РА 

САРА АШОТОВНА МКРТЧЯН, к.э.н доцент  
Сектор горно-металлургической промышленности, экономики и управления природопользованием  Национального 
политехнического университета Армении Национального политехнического университета Армении  

Аннотация 

Наряду с решением важных экономических и социальных вопросов для Армении деятельность горно-
металлургической промышленности сопровождается отрицательными экстерналиями для окружающей среды. 
В результате многих исследований обоснована закономерность, согласно которой по мере повышения уровня 
экономического развития увеличивается отрицательное воздействие на окружающую среду, а после 
достижения определенного уровня благосостояния оно начинает снижаться (экологическая кривая Кузнеца). 
Автор попытался обосновать обусловленные отходами горнорудной промышленности РА факторы, влияющие 
на точку перегиба в экологической кривой Кузнеца в современной экономике. 

 
Ключевые слова: горная металлургия , экологический компонент, отходы, хвостохранилища, техногенные катастрофы, 

экономический рост, экологическая кривая Кузнеца, точка улучшения. 

THE ENVIRONMENT COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINING 

INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  

SARA ASHOT MKRTCHYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Sector of Mining and Metallurgical Industry, Economics, and Natural Resource Management 
 National Polytechnic University of Armenia 

Abstract 

Despite the solution of important economic and social issues for Armenia, the activities of the mining industry 
entail externalities that have a negative influence on the environment. As a result of a myriad of researches, a principle 
is elaborated, according to which, the enhancement of the level of economic growth is accompanied with a negative 
impact on the environment and after reaching a certain level of prosperity it starts increasing (Kuznets ecological 
curve). The author has tried to point out the factors affecting Kuznets ecological improvement curve point with respect 
to the volume of the wastes of the mining industry in the Republic of Armenia. 

 
Keywords: Mining industry, ecological component, waste, tailings, man-made disaster, economic growth, Kuznets curve, the 

ecological improvement point. 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱԶԳԵՆԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման հիմնական նպատակը անդամ պետու-
թյունների կայուն զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն էր, որը ենթադ-
րում էր բնակչության կենսամակարդակի բարելավվում, կապիտալի, աշխատուժի, ապրանք-
ների և ծառայությունների միասնական շուկայի ձևավորում, ազգային տնտեսությունների 
մրցունակության բարձրացում: Ինտեգրացիայի բարձր մակարդակը երաշխավորում է կապի-
տալի, աշխատուժի, ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը, տնտեսության 
առանցքային ճյուղերի` էներգետիկայի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և տրանս-
պորտի, համաձայնեցված քաղաքականության իրականացումը:  

Տնտեսության զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից է գործարար և ներդրումա-
յին միջավայրի բարելավումը, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է երկրում ստեղծել ձեռնար-
կատիրական գործունեության պետական կարգավորման, ծառայությունների և վարչական 
ընթացակարգերի պարզ, թափանցիկ և քիչ ծախսատար միջավայր, ապահովել հավասար 
մրցակցային պայմաններ, գործարարությանն օժանդակող զարգացած շուկայական ենթակա-
ռուցվածքներ, ինչպես նաև իրականացնել հարկային և մաքսային հավասարակշռված քաղաքա-
կանություն: 

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների առանցքային նպատակներից մեկը 
գործարարությամբ զբաղվելու պայմանների ներդաշնակեցումն է: Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ներդրումային քաղաքականությունը նպատակաուղղված է ներդրումային և գործարար 
բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, կարգավորող միջավայրի թափանցիկության բարձրաց-
մանը, երկրի մրցակցային առավելությունների բացահայտմանը, Հայաստանում իրականացվող 
ներդրումների ծավալների մեծացմանը, շուկայական ենթակառուցվածքի զարգացմանը և այդ 
բոլորի հիման վրա` տնտեսական զարգացման խնդրի ապահովմանը: 

Համաշխարհային բանկը և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան հրապարակում են 
«Doing Business» տարեկան զեկույցները, որոնցում ամփոփ ներկայացվում են աշխարհի 189 
երկրներում գործարարությամբ զբաղվելու հիմնական տասնյակ ցուցանիշներ: Այդ ցուցանիշ-
ներն են1.  
x սեփականության գրանցումը,  
x բիզնես սկսելու մեկնարկային պայմանները,  
x ներդրողների պաշտպանվածությունը, 
x շինարարության թույլտվության տրամադրումը, 
x հարկերի վճարումները, 
x վարկերի հասանելիությունը, 
x էլեկտրականության միացումը, 
x պայմանագրերի կիրառումը, 
x անվճարունակության հարցերի կարգավորումը, 
x միջազգային առևտուր վարելու դյուրինությունը: 

Այս ցուցանիշների հաշվարկումը հնարավորություն է տալիս բավականին հստակ պատկե-
րացում կազմել ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների 
մասին: Աղյուսակով ներկայացնենք 2015թ. ԵԱՏՄ անդամ երկրների դիրքերը «Doing Business»-ի 
զեկույցի վարկանշային աղյուսակում: 

                                                            
1  http://www.doingbusiness.org/ 
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Աղյուսակ 1 

ԵԱՏՄ անդամ երկրների դիրքերը «Doing Business»-ի զեկույցի վարկանշային աղյուսակում 2015 թ.1 

1 Սինգապուր 23 Լատվիա 72 Մոնղոլիա 
2 Նոր Զելանդիա 24 Լիտվա 77 Ղազախստան 
3 Հոնկոնգ 45 Հայաստան 80 Ադրբեջան 
4 Դանիա 50 Քաթար 96 Ուկրաինա 
5 Հարավային Կորեա 51 Սլովենիա 99 Շրի Լանկա 
6 Նորվեգիա 55 Թուրքիա 102 Ղրղըզստան 
7 ԱՄՆ 57 Բելառուս 141 Ուզբեկստան 
8 Մեծ Բրիտանիա 59 Լյուքսեմբուրգ 156 Իրաք 
15 Վրաստան 62 Ռուսաստան 166 Տաջիկստան 
17 Էստոնիա 63 Մոլդովա 189 Էրիթրեա 

 
«Doing Business» 2015-ի վարկանշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է 

Սինգապուրը: Առաջին տասնյակում են ներառված նաև Հոնկոնգը, Նոր Զելանդիան, Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգները, Դանիան, Հարավային Կորեան, Նորվեգիան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆին-
լանդիան և Ավստրալիան:  

ԵԱՏՄ անդամ երկրների ռազմավարական զարգացման ծրագրի մարտահրավերն է հայտնվել 
վարկանշային աղյուսակի 50 լավագույն երկրների ցանկում:  

Հայաստանը գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինությամբ 189 երկրների շարքում զբաղեց-
րել է 45-րդ տեղը՝ անցած տարվա համեմատ դիրքը բարելավելով 4 հորիզոնականով:Բելառուսը, 
պահպանելով իր դիրքերը, զբաղեցրել է 57-րդ տեղը: Ռուսաստանը զբաղեցրել է 62-րդ տեղը` 
անցած տարվա համեմատ բարելավելով իր դիրքը: Ղազախստանի դիրքը «Doing Business» 2015-ի 
վարկանշային աղյուսակում նվազել է 1 հորիզոնականով` զբաղեցնելով 77-րդ տեղը: Ղրղըզստանը 
զբաղեցնում է 102-րդ տեղը: 

«Doing Business» զեկույցում վարկանշային դիրքի փոփոխությունն արձանագրում է, թե 
անցած մեկ տարվա ընթացքում տվյալ երկիրը ինչ առաջընթաց է գրանցել բարեփոխումների 
մասով և որքանով է բարելավել գործարար միջավայրը։  

Աղյուսակ 2 

ԵԱՏՄ անդամ երկրների դիրքերը «Doing Business»-ի զեկույցի վարկանշային աղյուսակում 

 (ըստ առանձին ցուցանիշների) 2015 թ.2 

Ցուցանիշներ Հայաստան Բելառուս Ղազախստան Ղրղըզստան Ռուսաստան

Բիզնես սկսելու մեկնարկային պայմանները 4 40 55 9 34 

Սեփականության գրանցումը 7 3 14 6 12 

Հարկերի վճարումները 41 60 17 136 49 

Շինարարության թույլտվության տրամադրումը 81 51 154 42 156 

Վարկերի հասանելիությունը 36 104 71 36 61 

Էլեկտրականության միացումը 131 148 97 168 143 

Պայմանագրերի կիրառումը 119 7 30 56 14 

Ներդրողների պաշտպանվածությունը 49 94 25 35 100 

Միջազգային առևտուր վարելու դյուրինությունը 110 145 185 183 155 

Անվճարունակության հարցերի կարգավորումը 69 68 63 157 65 

 
Ցուցանիշներից 5-ի մասով Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել, 3-ով՝ հետընթաց, իսկ 

2 ցուցանիշների դիրքերը մնացել են անփոփոխ։ Հայաստանը միանգամից 32 կետով բարելավել 
է դիրքը «Հարկերի վճարումներ» ցուցանիշով՝ զբաղեցնելով 41-րդ տեղը։ «Միջազգային առևտուր 

                                                            
1  Տվյալները՝  http://russian.doingbusiness.org/rankings 
2  http://russian.doingbusiness.org/rankings 
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վարելու դյուրինություն» ցուցանիշով առաջընթացը կազմել է 14 կետ` 110-րդ տեղ։ Հայաստանը 
1 կետով առաջընթաց է արձանագրել «Բիզնես սկսելու մեկնարկային պայմաններ» ցուցանիշով 
և զբաղեցրել է 4-րդ տեղը: Մինչև 2010 թվականը  «Էլեկտրականության միացում» ցուցանիշի 
փոխարեն հաշվարկվում էր աշխատողների ներգրավվածությունը բնութագրող ցուցանիշ: 
Ներկայումս գոյություն ունեն բազմաթիվ օրենքներ, օրենսդրական ակտեր, որոնք պաշտպա-
նում են վարձու աշխատողների շահերը: 2010 թվականից սկսած հաշվարկվում է «Էլեկտրակա-
նության միացում» ցուցանիշը: «Շինարարության թույլտվության տրամադրում» և «Էլեկտրակա-
նության միացում» ցուցանիշներով Հայաստանի առաջընթացը կրկին 1 կետով է` համապա-
տասխանաբար 81-րդ և 131-րդ տեղերը: Միաժամանակ` Հայաստանը 6 կետով հետընթաց է 
արձանագրել «Վարկերի հասանելիություն» ցուցանիշով` զբաղեցնելով է 36-րդ տեղը: Վարկերի 
հասանելիության սահմանափակումը կարող է լուրջ խնդիր հանդիսանալ ձեռնարկությունների 
հետագա զարգացման համար: «Ներդրողների պաշտպանվածություն» ցուցանիշով հետընթացը 
եղել է 1 կետ`49-րդ տեղ։ Գործունեության այս ոլորտն ունի բարելավման առաջնահերթություն: 
«Անվճարունակության հարցերի կարգավորում» ցուցանիշով Հայաստանը դիրքը զիջել է 2 
կետով և զբաղեցրել 69-րդ տեղը։ Բիզնեսն անհնար է առանց պայմանագրերի կատարման: «Սե-
փականության գրանցում» և «Պայմանագրերի կիրառում» ցուցանիշներով երկրի դիրքն անփո-
փոխ է մնացել. այն զբաղեցնում է համապատասխանաբար 7-րդ և 119-րդ տեղերը: 

Վերջին երկու տարիների ընթացքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված ՀՀ 
կառավարության նախաձեռնած մի շարք օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում պար-
զեցվել է տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացը, 
ընկերությունների գրանցման և լուծարման գործընթացները, մի շարք փոփոխություններ են 
իրականացվել հարկային, մաքսային, քաղաքաշինության ոլորտներում: Բարեփոխումներ են 
իրականացվել տեսչական ստուգումների համակարգում: 

Բելառուսը լավագույն արդյունքներ է գրանցել «Սեփականության գրանցում» և «Պայմա-
նագրերի կիրառում» ցուցանիշների մասով` զբաղեցնելով համապատասխանաբար 3-րդ և 7-րդ 
տեղերը: «Միջազգային առևտուր վարելու դյուրինություն» ցուցանիշի մասով զբաղեցրել է 145-րդ 
տեղը, ինչը նշանակում է, որ երկիրը դեռ բավականին անելիքներ ունի միջազգայի առևտրի 
պայմանները բարելավելու համար:  

Ռուսաստանը «Շինարարության թույլտվության տրամադրում» ցուցանիշի մասով զբաղեց-
նում է 156-րդ տեղը, որը վատագույնն է բոլոր տասը ցուցանիշներից: Սա փաստում է այն մասին, 
որ առաջիկա տարիների ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել զգալի բարեփոխումներ` 
բարելավվելու երկրի դիրքը աղյուսակում: «Սեփականության գրանցում» ցուցանիշի մասով 
Ռուսաստանը զբաղեցնում է 12-րդ տեղը` նախորդ տարվա համեմատ բարելավելով իր դիրքերը 
5 հորիզոնականով: «Պայմանագրերի կիրառում» ցուցանիշի մասով Ռուսաստանը 4 հորիզո-
նականով զիջել է իր դիրքերը` զբաղեցնելով 14-րդ տեղը: 

Այսպիսով, ԵԱՏՄ անդամ երկրներից առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում Հայաստանը, 
Բելառուսը և Ռուսաստանը, սակայն բոլոր երկրներն էլ դեռ զգալի անելիքներ ունեն, որպեսզի 
բարելավեն իրենց ցուցանիշները:  

ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետագա ռազմավարությունը պետք է ուղղված լինի հարկային 
քաղաքականության համաձայնեցմանը, ազգային տնտեսությունների խթանմանը, այդ թվում 
հարկային օրենսդրության բարելավմանը` հաշվի առնելով հարկային ինքնիշխանությունն ու 
իրավաբանական անձանց մրցակցությունը: Վերը նշված միջոցառումները կնպաստեն ձեռնար-
կությունների մրցունակության բարելավմանն ու կվերացնեն հարկային համակարգում առա-
ջացող խոչընդոտները, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունենում ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև 
տնտեսական հարաբերությունների զարգացման վրա:  
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ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱԶԳԵՆԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են ԵԱՏՄ անդամ երկրներում առանցքային նպատակ հանդիսացող գոր-
ծարարությամբ զբաղվելու պայմանները, ՀԲ-ի կողմից հաշվարկվող «Doing Business» 2015-ի վարկանշային 
աղյուսակում երկրների զբաղեցրած դիրքերը, երկրների հետագա ռազմավարության ուղղությունները: 
Ներկայացվել են Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման հիմնական նպատակները, գործարար 
միջավայրի բարելավման քաղաքականության մշակման համար անհրաժեշտ միջոցառումները: Վերլուծ-
վել են յուրաքանչյուր ցուցանիշի մասով երկրների գրանցած արդյունքներն ու տարածաշրջանում զբա-
ղեցրած դիրքերը: 

 
Բանալի բառեր. Եվրասիական տնտեսական միություն, գործարարությամբ զբաղվելու հիմնական ցուցանիշներ, 

հարկայն քաղաքականություն, միջազգային առևտուր վարելու դյուրինություն, ներդրումային 
քաղաքականություն, ԵԱՏՄ անդամ երկրներ, ներդրումային միջավայր, ռազմավարական զար-
գացման ծրագիր: 

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СТРАНАХ ЕАЭС 

ТАТЕВИК ВАЗГЕНОВНА ШАГИНЯН 

младший научный сотрудник  Института экономики имени М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В статье исследованы выступающие ключевой целью условия ведения бизнеса в странах-членах ЕАЭС, 
занимаемые странами позиции в рейтинге «Doing Business-2015», исчисляемые ВБ, направления дальнейшей 
стратегии развития стран. Представлены основные цели создания Евразийского экономического союза, необ-
ходимые мероприятия по разработке политики улучшения бизнес-среды.Применительно к каждому показателю 
проанализированы достигнутые странами результаты и позиции, занимаемые ими в регионе. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, основные показатели ведения бизнеса, налоговая политика, легкость 

ведения международной торговли, инвестиционная политика, страны - члены ЕАЭС, инвестиционная 
среда, стратегический план развития. 

THE TERMS AND CONDITIONS FOR DOING BUSINESS IN THE EAEU MEMBER STATES 

TATEVIK VAZGEN SHAHINYAN 
Junior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article explores the key terms for doing business in the EAEU member states, the positions of the countries in 
the “Doing Business 2015” rating table calculated by the World Bank and the strategic directions of the states. 
Furthermore, the main objectives of the establishment of the Eurasian Economic Union and the measures necessary for 
the development of policies to improve the business environment are also presented. In addition, the regional positions 
and the current performance of each indicator is analyzed as well.    

 
Keywords: Eurasian Economic Union, main indicators of doing business, tax policy, ease of international trade driving,  investment 

policy, EAEU member states , investment environment, strategic development program. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասպիրանտ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության առանցքային 
ոլորտներից մեկը, իսկ այդ ոլորտի աշխատանքի  արտադրողականությունն ու ստեղծված ար-
դյունքը մեծապես պայմանավորում է սննդամթերքի գները որոնք էլ իրենց էական ազդեցու-
թյունն են թողնում բնակչության կենսամակարդակի վրա: Այն նաև մուլտիպլիկատիվ ազդեցու-
թյուն է ունենում տնտեսության մյուս հատվածների վրա՝ հատկապես նրանց, որոնք ընդգրկված 
են սննդամթերքի վերամշակման և արտահանման ոլորտներում: 

Գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը ֆինանսական շուկայի մասնագիտացված կառույց-
ների, մասնավորապես բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ունի իր առանձ-
նահատկությունները՝ պայմանավորված ոլորտին բնորոշ հատկանշական ռիսկերով:  

Միջազգային փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես զարգացած, այնպես էլ զար-
գացող երկրներում տնտեսության շուկայական կարգավորումը զուգակցվում է գյուղատնտե-
սության պետական աջակցություն ցուցաբերելու քաղաքականության հետ և այսպիսի մոտե-
ցումը հիմնավորվում է հետևյալ պատճառներով` 
x գյուղատնտեսությունը ընդունվում է որպես տնտեսության ռազմավարական ոլորտ, քանի 

որ պարենային ինքնաբավությունը մեղմացնում է արտակարգ իրավիճակների պայմաննե-
րում երկրի պարենային անվտանգության ռիսկերը, 

x գյուղատնտեսությունը կախված է բնական գործոններից, որոնք սահմանափակում են ար-
տադրության դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները և ստեղծում անհավասար պայ-
մաններ տարբեր բնական գոտիների գյուղացիական տնտեսությունների համար: Բացի 
դրանից հողի վրա կատարվող ներդրումները դյուրին չէ արագ վերակողմնորոշել այլ ար-
տադրատեսակների արտադրության ուղղությամբ, 

x գյուղատնտեսությունը բազմագործառութային ոլորտ է, այն չի սահմանափակվում միայն 
գյուղատնտեսական արտադրանքների արտադրությամբ, այլ նպաստում է գյուղական տա-
րածքների զարգացմանը, ժողովրդագրական գործընթացների կարգավորմանը, մարդու 
կենսագոյության միջավայրի, բնական լանդշաֆտների և ամբողջական էկոհամակարգերի 
պահպանմանը, 

x գյուղատնտեսությունը ոչ միայն արտադրանքների խոշոր մատակարար է, այլև ապրանք-
ների ու ծառայությունների կարևոր սպառող: Հետևաբար` մեծ ազդեցություն ունի տնտեսու-
թյան կառուցվածքի և տնտեսական աճի վրա, 

x քանի որ գյուղատնտեսական արտադրանքներն աշխարհում արտադրվում են տարբեր կլի-
մայական պայմաններում, դրանց ծավալներն ու գները խիստ տարբերակված և անկայուն 
են: Ուստի, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից, 
արդարացում չունի ռազմավարական նշանակություն ունեցող պարենամթերքների պա-
կասը ներկրումների միջոցով լրացնելու երկարաժամկետ քաղաքականությունը: 
Այս պատճառներն ինքնին ծանրակշիռ են՝ երկրի տնտեսական և պարենային անվտան-

գության, գյուղական տարածաշրջանների զարգացման և էկոհամակարգերի պահպանության 
նկատառումներով գյուղատնտեսությանը պետական աջակցություն ցուցաբերելու առավել նպա-
տակամետ քաղաքականության իրականացման համար: 

Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գյուղատնտեսական գոտիներում, պայմանավոր-
ված բնական և արտադրական պայմանների տարբերությամբ, առկա է գյուղատնտեսական 
գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մրցակցային հնարավորություն-
ների ակնհայտ անհավասարություն: Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, նման իրավի-
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ճակում պետական կարգավորիչ գործիքը գյուղատնտեսության սուբսիդավորումն է, որը նպա-
տակամետ ձևով կիրառվում է նաև գյուղատնտեսության ոլորտի առավել կարևոր արտադրու-
թյունների խթանման համար1: 

Պետք է նշել, որ սուբսիդիան օգնություն, աջակցություն է դրամական կամ բենեղեն տեսքով, 
որը տրամադրվում է պետական, համայնքային բյուջեների միջոցներից կամ հատուկ նշանա-
կության հիմնադրամներից՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններին ու այլ պետություններին2:  

Սուբսիդիան սովորաբար սահմանվում է որպես կառավարության կողմից տրված գումար, 
որպեսզի կարգավորի այն գործունեությունը, որը նա ցանկանում է զարգացնել: Սուբսիդիայի 
գումարը հաճախ որոշվում է ելնելով մատակարարվող ապրանքների և մատուցվող ծառայու-
թյունների ծավալից: 

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կողմից տրվել է սուբսիդիայի վերաբերյալ 
ավելի լայն սահմանումներ: Սուբսիդիան համարվում է ֆինանսական օգնություն տրված կառա-
վարության կողմից, որը տալիս է որոշակի առավելություններ տնտեսության որոշ ոլորտներին, 
ձեռնարկություններին կամ նույնիսկ անհատներին: Առևտրի համաշխարհային կազմակերպու-
թյունը առանձնացնում է սուբսիդիաների 4 տեսակներ՝  

x կանխիկ սուբսիդիաներ, ինչպիսիք են գրանտները, 
x հարկային արտոնությունները, 
x ռիսկերի նվազեցում, 
x բաժնետոմսերի գնում3: 
Գյուղատնտեսության մեջ սուբսիդավորման գործընթացն առնչվում է հազարավոր գյուղա-

ցիական տնտեսությունների և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների 
հետ, որոնք ունեն տարբեր մասնագիտացում և արտադրում են բազմաթիվ գյուղատնտեսական 
մթերքներ, հետևաբար, սուբսիդավորման գործընթացի իրականացումը պահանջում է որոշակի 
նախապատրաստական աշխատանքներ և գործուն մեխանիզմների կիրառում: 

Սուբսիդավորման կազմակերպման գործընթացում պետք է ընդգրկվեն գյուղացիական 
տնտեսությունները, գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսվարողները, տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինները, մարզպետարանների գյուղատնտեսության ստորաբաժանումները, 
գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնները, անշարժ գույքի կադաստրի մար-
զային և տարածաշրջանային կառույցները և ոլորտը համակարգող պետական կառավարման 
մարմինը4: 

Գյուղատնտեսության ոլորտի վարկավորումը չի կարող բացառապես  լինել պետական 
մենաշնորհը կամ կրել պատասխանատվությունը: Այդ ոլորտի պահանջարկը վարկային միջոց-
ների նկատմամբ շատ ավելին է, քան պետության կողմից ուղղվող ֆինանսական ռեսուրսները: 
Բացի այդ, գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից 
վարկային միջոցների օգտագործումն անընդհատ և բնականոն երևույթ է, ինչպես և ցանկացած 
այլ արտադրության մեջ ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտի համար: Այս պարագայում խիստ 
կարևոր է ֆինանսավորման այնպիսի համակարգի ստեղծումը, որը գործում է նույն անընդ-
հատության սկզբունքով հավաքագրելով ազատ դրամական միջոցներ տնտեսության մեջ և 
ուղղորդելով դեպի դրանց նկատմամբ պահանջարկ ներկայացնող ոլորտները, այդ թվում՝ գյու-
ղատնտեսության ոլորտ: Վերջինս, ազատ շուկայական տնտեսական համակարգ ունեցող 
ցանկացած երկրում, իրականացվում է ֆինանսական շուկայի միջոցով: Այսինքն միայն ֆինան-
սական շուկայի միջոցով գյուղատնտեսության վարկավորման արդյունավետ մեխանիզմների 
ստեղծմամբ կարելի է խոսել ոլորտի պահանջարկին համապատասխան կայուն ու երկարատև 

                                                            
1  «Գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների և մեխանիզմների հայեցակարգի մասին» Հայաստանի 
հանրապետության կառավարության  27 հոկտեմբերի 2005 թվականի Ν 2310 որոշում: 

2  Բայադյան Ա.Հ., Ֆինանսավիճակագրական բացատրական բառարան, Երևան, 2008, 514 էջ: 
3  Useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/tp/Subsidies.htm 
4  «Գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների եվ մեխանիզմների հայեցակարգի մասին» Հայաստանի 
հանրապետության կառավարության  27 հոկտեմբերի 2005 թվականի Ν 2310-ն որոշում: 
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վարկավորման մասին, որն անկախ կլինի պետական միջոցների վերաբաշխման գերակայու-
թյուններից և դրանց մեծությունից: 

Վարկավորման հետ մեկտեղ գյուղացիական տնտեսությունների համար մասնագիտացված 
կառույցների կողմից պետք է առաջարկվեն նաև այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են ավանդների 
ընդունումը, փոխանցումների կատարումը և լիզինգային գործառնությունները: Ավանդների 
ներգրավումը կարևոր է վարկավորման համար ֆինանսական ռեսուրսների հավաքագրման 
տեսանկյունից, իսկ մյուս կողմից էլ այն նաև լրացուցիչ եկամտի աղբյուր կհանդիսանա այն 
գյուղացիական տնտեսությունների համար, որոնք ունեն ժամանակավորապես ազատ դրամական 
միջոցներ և ավանդադրելով տարբեր ժամկետայնությամբ կստանան դրանց դիմաց տոկոսներ: 

Վարկավորման գործընթացում առանձնակի կարևորություն են ներկայացնում վարկավոր-
ման պայմանները՝ ժամկետայնություն, տոկոսադրույքներ, արժույթ, ապահովվածություն և այլն: 
Ժամկետայնության տեսանկյունից հատկապես կարևոր են երկարաժամկետ վարկերը, որոնք 
թույլ կտան ուղղել դրանք երկարաժամկետ օգտագործման գույքի՝ գյուղատնտեսական տեխնի-
կայի, հողատարածքների, անասնագլխի ձեռքբերմանը, ապահովելով եկամուտներ երկարա-
ժամկետ ժամանակահատվածի համար: Նմանատիպ վարկերի երկարաժամկետ ժամկետայնու-
թյան կարևորությունը կայանում է նաև նրանում, որ այդ դեպքերում գործ ունենք բավականին 
մեծ գումարների հետ, որոնց վերադարձելիությունը կարող է ապահովվել միայն երկարա-
ժամկետ ժամանակահատվածում: Կարճաժամկետ վարկերը, որոնք ստիպված կուղղվեն հիմ-
նական միջոցների ձեռքբերմանը, կարող են կործանարար լինել տնտեսությունների համար: 

Հայաստանում պետական միջոցներից իրականացվող վարկավորման պայմանները չեն 
առանձնացվում իրենց ո´չ ժամկետային, ո´չ տոկոսային և ո´չ էլ գումարային գրավչությամբ: 
Արդյունքում այդ գումարներն ուղղվում են հիմնականում կենցաղային տարբեր խնդիրների 
լուծմանը և ոչ թե  օգտագործվում արտադրական նշանակությամբ՝ խթանելով եկամտի աճին: 
Այդ վարկերը, ընդհանուր առմամբ, ուղղվելով գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսա-
վորմանը չեն տրամադրվում կոնկրետ նպատակով՝ տեխնիկայի ձեռբերում, մշակվող տարածք-
ների ընդլայնում, գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում, իսկ վարկի ստացումից հետո 
դրանց ոչ նպատակային օգտագործումը, ըստ էության, չի փոխում որևէ բան և որևէ կերպ չի 
կոմպենսացնում այն կորուստները, որոնք առաջանում են ոչ արտադրական նպատակով դրանք 
օգտագործելու արդյունքում1: 

ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 31-ի թիվ 349 որոշմամբ հաստատված «Գյուղատնտե-
սության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման կարգի» հա-
մաձայն տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ վարկերը կարող են օգտագործվել, մասնավո-
րապես, հետևյալ ուղղություններով: Այդ թվում կազմակերպել՝ 
x բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրություն, 
x հացահատիկային և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի արտադրություն, 
x բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արտադրություն, 
x կարտոֆիլի արտադրություն, 
x այգեգործություն, 
x ծածկած գրունտում բանջարեղենի արտադրություն, 
x բազմամյա կերային մշակաբույսերի արտադրություն, 
x շաքարի ճակնդեղի արտադրություն, 
x բարձր մթերատու անասնագլխաքանակի մայրական կազմի ձեռքբերում և բուծում, 
x նոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, 
x այլ գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն2: 

Ինչ վերաբերում է վարկի մեծությանը և ժամկետայնությանը, ապա յուրաքանչյուր գյուղա-
ցիական տնտեսությանը տրամադրվող վարկի մայր գումարի մնացորդը չի կարող գերազանցել 
                                                            
1  Արտակ Ենգոյան, Սուբսիդավորման և ֆինանսավորման սխեմաները գյուղատնտեսությունում, 
գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման խթանումը: 

2  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշման «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» կարգ: 
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3.0 մլն ՀՀ դրամը, իսկ առավելագույն ժամկետը՝ 2 տարի: Դրական է այն փաստը, որ վարկերը 
տրամադրվում են ՀՀ դրամով միայն և դրանով իսկ գյուղացիական տնտեսություններին զերծ 
պահում արտարժութային լրացուցիչ ռիսկերից: Ինչ վերաբերում է տոկոսադրույքներին, ապա 
առավելագույնս այն կարող է կազմել 14%, որից սուբսիդավորվելու է 4%-ը, այսինքն՝ փաստացի 
գյուղացիական տնտեսությունների համար տոկոսադրույքը կազմելու է առավելագույնը 10%: 
Հասկանալի է, որ միայն վարկային բոլոր պայմանների համակցության արդյունքում հնարավոր 
է գնահատականներ տալ դրանց գրավչության և արդյունավետության մասին: Այս պարագայում, 
առկա են բազմաթիվ խնդիրներ. նախ նպատակի ընդհանուր լինելու արդյունքում լավագույն 
դեպքում այդ գումարները կուղղվեն շրջանառու միջոցների, ընթացիկ խնդիրների՝ վառելանյութ, 
անասնակեր և այլնի ձեռքբերմանը, իսկ, ամենայն հավանականությամբ, հիմնականում անձնա-
կան սպառողական նպատակներով կամ մեկ այլ պարտքի մարման համար: Այս հանգամանքին 
նպաստում է նաև գումարային սահմանափակումը՝ առավելագույնը 3 մլն. ՀՀ դրամի չափով և 
սահմանափակ առավելագույն ժամկետը՝ 2 տարի, ինչը թույլ չի տալիս գործնականում օգտա-
գործել այդ գումարները նոր տեխնիկայի ձեռքբերման ու կապիտալ այլ ներդրումների համար, 
որոնք պահանջում են թե´ գումարային զգալի ներդրում, և թե´ ավելի երկար մարման ժամկետ: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում պետական քաղաքականության նպատակն է ճյուղի և նրան 
սպասարկող ոլորտների արդիականացումը, մրցունակության և արդյունավետության բարձրա-
ցումը: Գյուղատնտեսության ոլորտը ՀՀ պետական բյուջեում ներկայացված է «Տնտեսական 
հարաբերություններ» բաժնի «Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն 
և որսորդություն» խմբով: Վերջինիս վերաբերյալ համապատասխան վիճակագրական տվյալ-
ները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում, ըստ 2010-2015թթ.: 

Աղյուսակ 1  

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն խմբի 
ֆինանսավորումն ըստ 2010-2015թվականների1 

Ցուցանիշների անվանումը 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 

Գյուղատնտեսության բյուջեի աճ, տոկոս 10.9 5.9 -48.3 -17.0 12.6 42.2 

Գյուղատնտեսության բյուջեն ՀՆԱ-ի նկատմամբ, տոկոս 1.2 1.1 0.5 0.4 0.5 0.6 

Գյուղատնտեսության բյուջեի կշիռը պետական բյուջեում, տոկոս 4.2 4.3 2.2 1.6 1.7 2.2 

Գյուղատնտեսության բյուջեն ընթացիկ գներով,մլրդ դրամ 40.0 42.4 21.9 18.2 20.5 29.1 

Գյուղատնտեսության բյուջեն 2010-ի գներով, մլրդ դրամ 40.0 39.4 19.8 15.5 17.0 23.2 

Պետական ծախսերի աճ, տոկոս 2.7 3.4 2.0 13.6 8.1 5.7 

Պետական ծախսերը ՀՆԱ-ի նկատմամբ, տոկոս 27.6 26.1 25.1 26.7 27.3 26.8 

 
Գյուղատնտեսության ֆինանսավորման պլանավորված աճը չնայած աննախադեպ է նա-

խորդող տարիների համեմատությամբ, սակայն դրա բացարձակ ծավալները դեռևս բավա-
կանաչափ զիջում են 2010-ի մակարդակը: Գյուղատնտեսության ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում և 
ընդամենը պետական բյուջեի ծախսերում ևս զիջում են 2010-ի նույն ցուցանիշները՝ համա-
պատասխանաբար 0.6 և 2.0 տոկոսային կետերով2: 

Գյուղատնտեսության վարկավորման գործընթացում կարևոր դեր և նշանակություն ունեն 
նաև առևտրային բանկերը, և վերջիններիս համահունչ աղյուսակի տեսքով ներկայացնենք այդ 
բանկերի կողմից գյուղատնտեսությունում կատարված վարկային ներդրումներն ըստ 2005-2014թթ.: 

                                                            
1  ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեի մասին օրենք, ՀՀ 2010-2014թթ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ, ՀՀ 

2015թ. բյուջետային ուղերձ, ՀՀ ԱՎԾ: 
2  Գյուղատնտեսության պարզեցված բյուջե 2015թ., Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն: 
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Աղյուսակ 2 

ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտեսությունում կատարված  
վարկային ներդրումները 2005-2014թթ1. (մլն. դրամ) 

Ոլորտ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից գյուղա-
տնտեսությում ՀՀ դրամով կատարված 
վարկային ներդրումները 

3917 5976 10289 8866 7497 7177 22781 30962 44332 49562

ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից գյուղա-
տնտեսությունում արտարժույթով կատար-
ված վարկային ներդրումները 

7387 8220 12086 27601 36681 45188 50658 60928 73909 100598

Ընդամենը ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից 
գյուղատնտեսությունում կատարված 
վարկային ներդրումները 

11304 14196 22375 36467 44178 52365 73439 91890 118241 150160

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից ՀՀ դրամով առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտե-

սությունում կատարված վարկային ներդրումները ամենաբարձրը եղել են 2014թ-ին՝ կազմելով 
49562 մլն դրամ, որը հատկապես 2005, 2006 թվականների համեմատ ունեցել է բավականին մեծ 
աճման միտում՝ համապատասխանաբար ավելանալով 45645 մլն և 43586 մլն դրամով: Ընդ 
որում, այդ աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել բուսաբուծության ճյուղի վարկավորման 
ծավալների ավելացմամաբ: Մասնավորապես բուսաբուծության ճյուղում վարկային ներդրում-
ները կազմել են 22895 մլն դրամ, իսկ անասնաբուծության՝ 22573 մլն դրամ: Արտարժույթով 
կատարված վարկային ներդրումների ըստ տարիների ունեցել են աճման միտում, և ամենա-
բարձրը ևս գրանցվել է 2014թ.-ին՝ կազմելով 100598 մլն դրամ: Այս դեպքում ևս արտարժույթով 
վարկային ներդրումները աճը պայմանավորված է եղել բուսաբուծության ճյուղի վարկավորման 
ծավալների աճով, որը կազմել է 41712 մլն. դրամ, անասնաբուծության ճյուղի 30212 մլն դրամ, 
անտառային տնտեսության՝ 11681 մլն դրամ և ձկնաբուծության՝ 8645 մլն դրամի փոխարեն: 

Այսպիսով, ուսումնասիրելով գյուղատնտեսության ոլորտի ֆիանասավորման առանձնա-
հատկությունները կարելի է նկատել, որ գյուղատնտեսության բյուջեի տեսակարար կշիռը 
պետական բյուջեում 2010թ.-ից հետո ունեցել է նվազման միտում և միայն 2015թ. նախորդ 
տարվա համեմատ արձանագրվել է աճ 0.5 տոկոսային կետով: Միաժամանակ կարևորելով 
գյուղատնտեսության ոլորտի վարկավորման գործընթացում առևտրային բանկերի ունեցած 
դերն ու նշանակությունը, պետք է նշել, որ ընդամենը ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից գյու-
ղատնտեսությում կատարված վարկային ներդրումներ ունեցել են անընդհատ աճման միտում՝ 
2014թ. կազմելով 150160 մլն. դրամ: 

                                                            
1  ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2006», ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2008», ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական 
տեղեկագիր 2010», ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2012», ՀՀ ԿԲ «Վիճակագրական տեղեկագիր 2014»: 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԼՈՒՍԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության առանցքային ոլորտ-
ներից մեկը: Այս ճյուղի ֆինանսավորումը ֆինանսական շուկայի մասնագիտացված կառույցների, մաս-
նավորապես, բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ունի իր առանձնահատկություն-
ները՝ պայմանավորված ոլորտին հատկանշական ռիսկերով: 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են գյուղատնտեսության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները 
և կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում, վերլուծվել է ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտեսությունում 
կատարված վարկային ներդրումներ: 

 

Բանալի բառեր.  գյուղատնտեսության ֆինանսավորում, սուբսիդավորում, տոկոսադրույք, պետական աջակցություն, 
վարկային ներդրումները: 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПУТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РА 

ЛУСИНЕ ГЕВОРКОВНА ПОГОСЯН  
аспирант кафедры финансов и кредита Национального аграрного университета Армении 

Аннотация 

Сельское хозяйство является одним из ключевых секторов экономики любой страны. Финансирование 
отрасли со стороны специализированных структур финансового рынка, в частности, банков и кредитных ком-
паний, имеет свои особенности, обусловленные характерными для сферы сельского хозяйкства. рисками. 

В статье исследованы особенности финансирования сельского хозяйства и пути регулирования отрасли в 
РА, а также проведен анализ кредитных вложений, предоставленных коммерческимим банками РА аграрному 
сектору. 

 
Ключевые слова: финансирование сельского хозяйства, субсидирование, процентная ставка, государственная поддержка, 

кредитные вложения. 
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Abstract 

Agriculture is one of the key industries of the economy in every nation. The funding and/or resources channeled to 
this industry by various specialized financial market players are associated with the industry specific risks. The article 
studies funding and/or resources available to the agriculture, specifics of the process and regulation methods in the 
Republic of Armenia; analyzes agricultural loans and/or loan investments by commercial banks of the Republic of 
Armenia. 
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ԱՄԱԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ, տ.գ.թ., պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոն 
ԼԻԼԻԹ ՎԱԶԳԵՆԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՃՇՀԱՀ էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի հայցորդ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

Արդի ժամանակաշրջանում շուկայական տնտեսությունը բնութագրվում է մրցակցության 
խորացմամբ։ Վերջինս մի կողմից մարտահրավեր է առևտրային ընկերությունների համար, մյուս 
կողմից՝ նորարարությունների ներդնման, շարունակական բարելավման խթան, ինչպես նաև 
դեպի հաճախորդը կողմնորոշման ուղղորդիչ։ 

ՀՀ տնտեսության առավել մրցակցային ոլորտներից են ֆինանսական համակարգը, հեռա-
հաղորդակցությունը և զբոսաշրջությունը, որոնք բնորոշվում են շուկայի կենտրոնացվածության ցածր 
մակարդակով և մրցակիցների միջև հաճախորդակենտրոն պայքարով։ ՀՀ մրցակցային միջա-
վայրում գործող ընկերությունների գլխավոր մարտահրավերներից մեկը երկարաժամկետ հատվա-
ծում ընկերության մրցունակության ապահովումն է՝ որպես բիզնեսի անընդհատության երաշխիքի։ 

Ֆինանսական համակարգը և, մասնավորապես, առևտրային բանկերը առավել զգայուն են 
բիզնեսի անընդհատության ապահովման խնդիրների նկատմամբ։ Դա պայմանավորված է նրանով, 
որ յուրաքանչյուր առևտրային բանկ, մտնելով պայմանագրային հարաբերության մեջ մեծ թվով 
հաճախորդների հետ, իր գործունեության անընդհատությունը դիտարկում է որպես հաճախորդ-
ների կողմից վստահության երաշխիք։  

Առավել կարևորելով բանկային հատվածում գործունեության անընդհատության ապահով-
ման մարտահրավերը՝ սույն հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել է ռազմավարական 
կառավարման և նախագծերի կառավարման հայեցակարգերը և նրանց փոխազդեցությունները՝ 
որպես առևտրային բանկի ռազմավարական կառավարման արդյունավետության երաշխիք և 
գործունեության անընդհատության ապահովման գրավական։ 

Մրցունակությունը ՀՀ բանկային համակարգում 

Հայաստանի բանկային համակարգը ՀՀ տնտեսության առավել մրցակցային ոլորտներից է։ 
Սրա մասին են փաստում 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շուկայի կենտրոնաց-
վածության Հերֆինդահլ Հիրշմանի (HH) ինդեքսի հաշվարկները՝ որոշ բանկային ցուցանիշների 
գծով: Մասնավորապես, ակտիվների գծով HH ինդեքսը կազմում է 763.0, պարտավորությունների 
գծով՝ 795.4 (տե՛ս աղյուսակ 1), ինչը վկայում է ճյուղում մրցակցության բավարար մակարդակի 
առկայության մասին։  

Աղյուսակ 1  

Բանկային համակարգի կենտրոնացվածության ցուցանիշներ 

Ցուցանիշ 
Մեծություն 
(31.12.2015թ. 
դրությամբ) 

HH ինդեքսի չափման միջակայքի սահմանումները համաձայն ԱՄՆ 
արդարադատության դեպարտամենտի 

Ակտիվներ 763.0 

Վարկային ներդրումներ 808.1 

Պարտավորություններ 795.4 

ժամկետային ավանդներ 808.1 

x <1,000, ճյուղը մրցակցային է 
x 1,000-1,800, ճյուղում առկա է թույլ կենտրոնացվածություն 
x >1,800, ճյուղում առկա է բարձր կենտրոնացվածություն 

HH ինդեքսի հաշվարկման բանաձև 
HH ինդեքս = (S1)2 + (S2)2 + (S3)2 + ... + (Sn)2, որտեղ Sn-ը i-րդ բանկի շուկայի մասնաբաժինն է ըստ տվյալ ցուցանիշի1: 
*Շուկայի կենտրոնացվածության Հերֆինդահլ Հիրշմանի ինդեքսի հաշվարկները կատարվել են հեղինակների
կողմից՝ հիմք ընդունելով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից եռամսյակային հաճախականությամբ հրապարակվող
ֆինանսական հաշվետվությունները։ 

                                                            
1  http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp 



  318

Ինչպես երևում է, Հերֆինդահլ Հիրշմանի ինդեքսը մրցակցային ճյուղի դեպքում չի գերազան-
ցում 1,000-ը։ Աղյուսակում առկա բոլոր ցուցանիշները տատանվում են 0-ից 1,000 միջակայքում, 
ինչը վկայում է Հայաստանում բանկային ճյուղում մրցակցության առկայության մասին։ 

ՀՀ բանկային համակարգում առկա մրցակցությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ յուրա-
քանչյուր առևտրային բանկի գործունեության արդյունավետության չափման համար անհրա-
ժեշտ է գնահատել ոչ միայն շահութաբերության ներուժը, այլ նաև երկարաժամկետ հատվածում 
կայուն գործունեություն իրականացնելու նրա ունակությունը։ Մրցակցային միջավայրի մար-
տահրավերներին երկարաժամկետ հատվածում դիմակայելու առևտրային բանկի ունակու-
թյունը նրա՝ բիզնեսի անընդհատության (business continuity) ապահովման երաշխիքն է: Մաս-
նավորապես, եթե մակրոտնտեսագիտական տեսնակյունից այդ անընդհատությունը  կարևորվում 
է ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման տեսանկյունից, ապա միկրոտնտեսա-
գիտական առումով այն մրցակցային միջավայրում բանկի կայուն զարգացման գրավականն է:  

Կարևորելով բիզնեսի անընդհատության ապահովման խնդիրը՝ ուսումնասիրվել է ռազմա-
վարական կառավարման և նախագծերի կառավարման դերը և դրանց փոխազդեցությունները՝ 
առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետության բարձրացման համատեքստում։ 

Ռազմավարական կառավարման զարգացման ուղղությունները  
ՀՀ առևտրային բանկերում 

 ՀՀ բանկերում ռազմավարական կառավարման հիմնադրույթների կիրառումը բխում է մի 
շարք խնդիրներից՝ պայմանավորված ՀՀ կենտրոնական բանկի վերահսկողական քաղաքակա-
նությամբ, ինչպես նաև առևտրային բանկերի կողմից մշակված կորպորատիվ կառավարման 
քաղաքականություններով։ Այդ հիմնադրույթներն ունեն հետևյալ հիմքերը.  

ՀՀ ԿԲ իրավական կարգավորումը  
2003 թվականին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվել է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան տարածքում գործող բանկերի ռազմավարական զարգացման ծրագրերը ՀՀ կենտրոնական 
բանկ ներկայացման մասին կարգը, որով սահմանվում են բանկերի հեռանկարային զարգաց-
ման նպատակները, խնդիրները, մոտեցումները, ծրագրի ներկայացման հաճախականությունը և 
այլն։ Նշված փաստաթուղթը իրավական կարգավորման տեսանկյունից կարող է առավել 
կանոնակարգել ռազմավարական կառավարման գործընթացն առևտրային բանկերում՝ դրանով 
իսկ խթանելով բանկերի նպատակային զարգացումը։ 

Կորպորատիվ կառավարումը  
Առևտրային բանկերում ռազմավարական կառավարման անհրաժեշտությունը կարող է պայ-

մանավորվել գործադիր կառավարման մարմնի և բաժնետերերի խմբի տարանջատմամբ, այն է՝ 
կորպորատիվ կառավարման համակարգի ներդրմամբ։ Արդյունքում բանկը կառավարվում է ոչ 
թե մեկ կամ մի քանի բաժնետերերի կողմից, այլ ընտրված կառավարման մարմնի՝ բանկի վար-
չության կողմից։ Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ բանկերը ՀՀ տնտեսությունում 
գործող այն սակավաթիվ առևտրային կազմակերպություններից են, որտեղ ընկերության սեփա-
կանատերերի և գործադիր կառավարման մարմինների տարանջատման արդյունքում զարգացել 
է կորպորատիվ կառավարման համակարգը։ Նշանակված գործադիր մարմնի առկայությունը 
ուղղորդում է առևտրային բանկի ղեկավարությանը՝ ընկերությունը կառավարել ոչ թե անձնա-
կան կամ ընտանեկան բիզնես մոդելով, այլ ապահովել կառավարման հաշվետվողականությունը 
բանկի բաժնետերերին և ներդրողներին։ 

Գործունեության երկարաժամկետ նպատակադրումը 
Առևտրային բանկերն իրենց նպատակները և գործունեության տեսլականը սահմանում են ոչ 

թե միամյա կամ երկամյա ժամանակային լագով, այլ առավել երկարաժամկետ հորիզոնով։ Վեր-
ջինս պայմանավորված է նրանով, որ բանկային գործունեության ճյուղ մուտք գործելը բավակա-
նին ռեսուրսատար է օրենսդրական պահանջներին բավարարելու, տեխնոլոգիական համապա-
տասխանության ապահովման, ինչպես նաև փոփոխվող շուկայական պայմաններին համապա-
տասխան բանկային ծառայություններ մշակելու և առաջարկելու տեսանկյունից։ Այդ պատճառով 
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ներդրողը, հաղթահարելով ճյուղի մուտքի նման արգելքները, սահմանում է այդ ճյուղում գոր-
ծունեության հնարավորինս երկարաժամկետ հորիզոն։  

Մրցակցային միջավայրը  
Մրցակցային միջավայրը ուղղորդում է յուրաքանչյուր ընկերության մշտապես ուսումնասի-

րել և հաշվի առնել մրցակիցների դիրքը շուկայում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ առավե-
լությունների սահմանման նպատակով։ Այս տեսանկյունից ՀՀ բանկային ոլորտը բացառություն 
չէ։ Նշված իրավիճակում ռազմավարության մշակումը մրցակցությանը դիմակայելու և մրցա-
կիցներից տարբերվելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Ինչպես Մայքլ Պորտերը նշել է իր «Ի՞նչ է 
ռազմավարությունը» հոդվածում, ռազմավարության էությունը ընկերության գործունեությունը 
մրցակիցներից տարբերվող ձևով իրականացնելն է։ Նույն հոդվածում նա նաև սահմանել է ընկե-
րության՝ մրցակցային միջավայրում գործելու պայմանը հետևյալ կերպ՝ «ընկերությունը կարող է 
գերազանցել իր մրցակիցներին, եթե այն կարող է սահմանել մի տարբերություն, որով կպաշտ-
պանվի իր մրցակիցներից»1: 

Կողմնորոշումը դեպի նորարարությունը  
Բանկային ոլորտը ՀՀ տնտեսության առավել նորարարական լուծումներ պահանջող ոլորտ-

ներից է։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ճյուղը մատուցում է ստանդարտացված ծառայու-
թյուններ, իսկ նորարարության կիրառումը թույլ է տալիս ընկերությանը տարբերվել ապրանքա-
յին ռազմավարությամբ և գործարար գործընթացների օպտիմալացմամբ։ Կողմնորոշումը դեպի 
նորարարությունը ընկերության մրցակցային առավելության ապահովման երաշխիք է։ Ճյուղում 
մրցակցության բարձր մակարդակը վտանգում է ճյուղի շահութաբերությունը, և ծառայություն-
ների մատչելիության բարձրացումը բանկի տեսանկյունից կարող է ունենալ բացառապես 
կարճաժամկետ բնույթ։  

Որակի կառավարումը 
Որակի կառավարման անհրաժեշտությունը բխում է առևտրային բանկի՝ հաճախորդակենտ-

րոն քաղաքականությունից։ Ինչպես սահմանվում է ISO 9000 որակի կառավարման ստանդարտի 
կիրառման սկզբունքներում, «ընկերությունները կախված են իրենց հաճախորդներից. նրանք 
պետք է բացահայտեն իրենց հաճախորդների ներկա և ապագա կարիքները, հաճախորդների 
պահանջները և ձգտեն գերազանցել հաճախորդների սպասումները։ Այս մոտեցման կիրառումը 
թույլ կտա ընկերությանը մեծացնել իր եկամուտները և շուկայի մասնաբաժինը շուկայի փոփո-
խություններին արագ և ճկուն արձագանքելու միջոցով, մեծացնել ընկերության ռեսուրսների 
կիրառման արդյունավետությունը, հաճախորդների հավատարմությունը»2: 

Որակի կառավարումը ժամանակակից առևտրային բանկի սկզբունքային մարտահրա-
վերներից է, որին կարելի է դիմակայել բանկի ռազմավարության իրագործման ճանապարհով։  

Նախագծերի կառավարման զարգացման ուղղությունները ՀՀ առևտրային բանկերում 

Բանկային համակարգում և, մասնավորապես, հայաստանյան բանկերում նախագծերի կա-

ռավարման հայեցակարգերի կիրառումը ունի հետևյալ հիմքերը․ 
Գործընթացային մոտեցումը 

Գործընթացային մոտեցման կիրառումը են-

թադրում է չորս կայուն քայլերի իրականացում 

ընկերության յուրաքանչյուր միավորում, այն է՝ 
պլանավորել (plan), իրագործել (do), ստուգել (check), 

բարելավել (act): Նշված քայլային հաջորդակա-

նությունն առավել հայտնի է «Դեմինգի շրջան» 

(Deming Cycle) անվանումով, որի նպատակն է 

ապահովել որակի շարունակական բարելավումը։ 

                                                            
1  Michael E. Porter, “What is Strategy?”, Harvard Business Review, November-December 1996, page 61-78 
2  http://www.iso.org/iso/qmp_2012.pdf 

Գծանկար 1. Դեմինգի շրջան 
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Համաձայն այս մոտեցման, ընկերությունում, և տվյալ պարագայում առևտրային բանկում, առկա 

յուրաքանչյուր գործարար գործընթացի նկատմամբ հնարավոր է կիրառել Դեմինգի շրջանը՝ 
ապահովելով շարունակական բարելավումը։  

Մեծաքանակ տվյալների (Big Data) ուսումնասիրմամբ կառավարչական որոշումների կայա-

ցումը 

Վերջին տարիներին բավականին արդյունավետ է դարձել «Big Data»-ի կիրառումը կառա-

վարչական որոշումներ կայացնելիս։ Այն պայմանավորված է կյանքի տարբեր իրավիճակ-

ներում, այդ թվում նաև գործարար միջավայրում ահռելի քանակությամբ չիրացված տվյալների 

կուտակմամբ, որոնք հատուկ մշակված վերլուծական գործիքների միջոցով կարողանում են 

վերհանել իրավիճակային խնդիրները թվային տեսքով և ապահովել բիզնեսի տեսանելիությունը 

(visualization)։ Յուրաքանչյուր խնդրի լուծմանն ուղղված նախագիծ առևտրային բանկում 

հիմնվում է որոշակի տվյալների վերլուծության վրա։ Ուստի «Big Data»-ի կատարելագործված 

գործիքների կիրառումը թույլ կտա առավել արժանահավատ տեղեկատվություն կիրառել 
կառավարչական որոշումներ կայացնելիս։ 

Առևտրային բանկում «Big Data»-ի կիրառումը ունի կառավարչական որոշումների վրա 

ազդելու բավականին մեծ ներուժ, քանի որ գործունեության բնույթով պայմանավորված` բանկի 

տեղեկատվական բազաներում կուտակվում են ահռելի քանակությամբ տվյալներ հաճա-

խորդների վերաբերյալ։ Այդ տվյալների վերլուծությունը և նպատակային կիրառումը կարող է 

էապես անդրադառնալ բանկի գործառնական և ռազմավարական կառավարման որակի վրա։ 
Միևնույն ժամանակ «Big Data»-ի կիրառումը պահանջում է նախագծային մոտեցման կիրառում, 

քանի որ յուրաքանչյուր վերլուծության հիմքում դրվում է որևէ խնդրի լուծումը՝ որպես 

վերջնական նպատակի։ 
Կազմակերպական կառուցվածքը 

Ուսումնասիրելով ՀՀ առևտրային բանկերի կազմակերպական կառուցվածքը՝ պարզ է 

դառնում, որ նրանք հիմնականում մշակված են գործառութային (ֆունկցիոնալ) մոդելին համա-

պատասխան։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ որքան էլ ընկերությունն ապրի դինամիկ 

փոփոխությունների ժամանակաշրջան, երկարաժամկետ հատվածում այն հակված է պատաս-

խանատվությունների և հաշվետվողականության գործառութային բաշխմանը, որի արդյունքում 

ֆունկցիոնալ կազմակերպական կառուցվածքները համարվում են առավել կիրառական։ Սա-

կայն, պայմանավորված ընկերության, և տվյալ պարագայում առևտրային բանկի զարգացման 

փուլով (աճի փուլ, կայուն առաջատարի դիրքի ապահովման փուլ, պահպանողական աճի փուլ, 
անկման փուլ և այլն)՝ կազմակերպությունում կարող են ձևավորվել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբեր՝ 
առաջադրված խնդիրների առավել օպտիմալ լուծման նպատակով։ Նշված խմբերն ուղղորդում 

են ընկերությանն առաջադրանքներն իրականացնել նախագծային մոտեցման (project-based 

approach) կիրառմամբ, որի արդյունքում խախտվում է ընկերության կազմակերպական կառուց-

վածքին համապատասխան հաշվետվողականությունը։ Սակայն, մյուս կողմից նախագծային 

մեթոդի կիրառմամբ առաջադրված խնդիրները լուծվում են առավել սահուն և օպտիմալ եղանա-

կով։ Նշված իրավիճակում յուրաքանչյուր խնդիր կամ առաջադրանք դիտարկվում է որպես 

առանձին նախագիծ՝ պայմանավորված այն նպատակով, որն իրագործվելու է տվյալ առաջադ-

րանքը կատարելիս։ 
Վերոնշյալ թվարկած երեք գործոնների առկայությունը, այն է՝ գործընթացային մոտեցումը, 

«Big Data»-ի կիրառումը, կազմակերպական կառուցվածքը, ստեղծում են նոր հնարավորություն-

ներ առևտրային բանկերում սահմանված նպատակները նախագծային մեթոդով իրագործելու 
համար։  
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Նախագծի մեկնարկ՝  
ռազմավարության մշակում 

Ռազմավարության 

իրագործում 

Ռազմավարության 

իրագործման հսկողություն 

Նախագծի ավարտ՝ 
ռազմավարական 

կառավարման որակի 

գնահատում 

Նպատակների 
վերանայում, 
անհրաժեշտ 

փոփոխությունն
երի կատարում

Ռազմավարության մշակումը և իրագործումը․ նախագծային մոտեցում 

Բիզնեսի կառավարման արդի մոտեցումներում զուգահեռաբար կարևորելով ռազմավարական 
կառավարման և նախագծերի կառավարման հայեցակարգերը՝ առաջարկվում է առևտրային 
բանկերում կիրառել նշված երկու հայեցակարգերի համախմբված մոդելը, մասնավորապես՝ 
ինտեգրել նախագծերի կառա-
վարման համակարգը բանկի 

ռազմավարական կառավարման 
համակարգին՝ այդպիսով ապա-
հովելով բանկի ռազմավարա-
կան հաղորդակցումը բոլոր կազ-
մակերպական մակարդակնե-
րում։ Ռազմավարական կառա-
վարման գործընթացը դիտար-
կելով որպես մեկ նախագիծ՝ 
առևտրային բանկը կարող է խու-
սափել ռազմավարության իրա-
գործման այն ձախողումներից, 
որոնք պայմանավորված են ռազ-
մավարական ծրագրի թերի հա-
ղորդակցմամբ և ռազմավարա-
կան կառավարման շրջափուլերի 
(փուլերի) միջև կապի խափան-
մամբ։ Ռազմավարական կառավարման շրջափուլերն են՝ ռազմավարական ծրագրի մշակումը, 
ռազմավարական ծրագրի իրագործումը, ռազմավարական ծրագրի իրագործման հսկողության 
ապահովումը, ռազմավարական կառավարման որակի գնահատումը։ Նշված չորս շրջափուլերի 
միջև կապը հնարավոր է ապահովել նախագծային մեթոդի կիրառման շնորհիվ։ 

Ռազմավարական ծրագրի մշակման փուլը 
Այս փուլի գլխավոր խնդիրը բանկի ռազմավարության մշակումն է, իսկ գլխավոր արդյունքը՝ 

ռազմավարական ծրագիրը՝ որպես մեկ ամփոփ գլխավոր փաստաթուղթ։ Բանկի ռազմա-
վարության մշակումը առաջարկվում է իրականացնել վարից վեր(Bottom-Up) և վերից վար (Top-
Down) մեթոդների համադրմամբ։ Ընդ որում «վարից վեր» սկզբունքի կիրառման դեպքում առաջ-
նահերթությունը տրվում է բանկի զարգացման ներուժի սահմանմանը արտաքին գործոնների 
ազդեցության պայմաններում, իսկ «վերից վար» սկզբունքի կիրառման դեպքում՝ բաժնետերերի 
սպասումներին։ Համադրելով այս երկու մեթոդները՝ հնարավոր է ստանալ բանկի՝ իրագործման 
տեսանկյունից առավել օպտիմալ ռազմավարությունը։  

«Bottom-Up» մեթոդի կիրառման դեպքում բանկի ռազմավարությունը մշակվում է բոլոր 
բիզնես միավորների (տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, բիզնես ուղղութ-
յուններ և այլն) ռազմավարական նպատակների համադրմամբ։ Մեթոդի առավելությունը կայա-
նում է նրանում, որ յուրաքանչյուր բիզնես միավոր ստանում է հնարավորություն սահմանել 
սեփական բարելավման և աճի ուղիները, որի արդյունքում հնարավոր է դառնում գնահատել 
յուրաքանչյուր բիզնես միավորի աճի առավելագույն ներուժը՝ ռազմավարական նպատակները 
սահմանելով այդ ներուժին համապատասխան։ Նշված մեթոդի մեկ այլ կարևոր առավելությունն 
այն է, որ ծրագրավորելիս հնարավոր է գնահատել մակրոմիջավայրի ազդեցությունը և ապագա 
սպասումները։ Այնուհանդերձ, մեթոդը զերծ չէ թերություններից, մասնավորապես առկա է 
առևտրային բանկի ներքին միջավայրում մի քանի բիզնես ուղղությունների նպատակների՝ միմ-
յանց, ինչպես նաև բանկի բարձրագույն ղեկավարության սպասումներին հակասելու վտանգը։  

Գծանկար2
Ռազմավարական կառավարման շրջափուլերն առևտրային բանկում 
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Գծանկար 3 
Ռազմավարության մշակման մոտեցումներ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Top-Down» մեթոդի կիրառման դեպքում ռազմավարության մշակման հիմքում դրվում է 
բանկի ղեկավարության և բաժնետերերի տեսլականը։ Առավելությունը կայանում է նրանում, որ 
այլևս վերանում է ղեկավարության հետ համաձայնեցնելու անհրաժեշտությունը, սակայն մյուս 
կողմից ղեկավարության սպասումները կարող են տվյալ ժամանակաշրջանի համար մեծ մար-
տահրավեր լինել։ Այս մեթոդը կարող  հանգեցնել անգամ համապատասխան ներուժի բացակա-
յությանը։ 

Քանի որ նշված երկու մեթոդներն ունեն բավականին շատ և՛ առավելություններ, և՛ թերու-
թյուններ, առաջարկվում է բանկի ռազմավարական պլանավորումն իրականացնել երկու մեթոդ-
ների համադրմամբ։ Արդյունքում կարող է ստացվել մի իրավիճակ, երբ մեթոդներից յուրաքանչ-
յուրի դեպքում կսահմանվեն միմյանցից բավականին տարբերվող ուղղություններ և թիրախներ։ 
Այս դեպքում լավագույն լուծումը որևէ միջանկյալ թիրախի սահմանումն է։ Այն դեպքում, երբ 
երկու մեթոդներով մշակված ռազմավարությունները նույնական են, ապա դա նշանակում է, որ 
առևտրային բանկի թե՛ ստորին, թե՛ վերին օղակներն ունեն միանման գնահատական և սպա-
սումներ բանկի զարգացման ներուժի և հնարավորությունների վերաբերյալ։ Արդյունքում ռազ-
մավարության իրագործումը դառնում է առավել իրատեսական։ 

Ռազմավարական ծրագրի իրագործման փուլը 
Ռազմավարական ծրագրի իրագործման գործընթացն արդյունավետ դարձնելու նպատակով 

առաջարկվում է մշակել ռազմավարական կառավարման ուղեցույցներ, որոնց միջոցով հնարա-
վոր կլինի ապահովել ռազմավարության անխափան հաղորդակցումն ըստ թիրախային խմբերի։ 
Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցը մի փաստաթուղթ է, որն ըստ տարանջատված 
թիրախային խմբերի (տե՛ս աղյուսակ 2) հակիրճ ներկայացնում է ընկերության գործունեության 
ռազմավարական ուղղությունները և տվյալ թիրախային խմբի մասնակցության ուղիները ըն-
կերության ռազմավարության իրականացման գործընթացին։ Ռազմավարական կառավարման 
ուղեցույցի գլխավոր և վերջնական նպատակն է՝ ապահովել բանկի ռազմավարության իրագործ-
ման ճիշտ հաղորդակցումը, ինչպես նաև բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար մատչելի 
դարձնել բանկի ռազմավարության իրագործման գործընթացին իր մասնակցության չափը։ 
Աշխատակիցների թիրախային խմբերը տարանջատելիս պետք է առաջնորդվել այն պայմանով, 
թե տեղեկատվության ինչպիսի հասանելիություն պետք է ապահովել տվյալ աշխատակցի հա-
մար՝ ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում։ Ուստի, առաջարկվում է սահմանել հետևյալ 
թիրախային խմբերը. 
x բանկի բոլոր աշխատակիցներ 

«Top-Down» մոտեցում «Bottom-up»մոտեցում 

Ռազմավարական նպատակներ Ռազմավարական նպատակներ 

Գործառնական կառավարում Գործառնական կառավարում 
� Ընկերության առաքելության և տեսլա-

կանի սահմանում բարձրագույն ղեկա-

վարության կողմից։ 
� Ընկերության ռազմավարության սահմա-

նում բարձրագույն ղեկավարության կողմից։ 
� Ռազմավարության կասկադավորում ըն-

կերության կառուցվածքային և տարած-

քային ստորաբաժնումների ուղղությամբ։ 

� Ընկերության ռազմավարության համա-

խմբում և միասնական ռազմավարության 

ձևավորում։ 
� Ընկերության տարածքային և կառուց-

վածքային ստորաբաժանումների կողմից 

ռազմավարական զարգացման ուղղութ-

յունների սահմանում։ 
� Ընկերության առաքելության և տեսլա-

կանի սահմանում բարձրագույն ղեկավա-

րության կողմից։ 
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x բանկային ծառայությունների (պրոդուկտների) վաճառքի գործընթացում ներգրավված աշ-
խատակիցներ 

x բանկային ծառայությունների (պրոդուկտների) վաճառքի գործընթացին չմասնակցող կա-
ռուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներ 

x միջին օղակի ղեկավարներ 
x բարձրագույն ղեկավարություն (բանկի վարչություն) 
x բարձրագույն ղեկավարություն (խորհուրդ)։ 
Նշված խմբավորման նպատակն է՝ սահմանել յուրաքանչյուր թիրախային խմբին հասանելի 

տեղեկատվության միջակայքերը, ովքեր և հանդիսանում են ռազմավարական ծրագրի իրա-
գործողները։ Բանկի յուրաքանչյուր թիրախային խմբին հասանելի ռազմավարական տեղեկատ-
վությունը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում։ 

Աղյուսակ2 

Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցի թիրախային խմբեր 

N Թիրախային խումբ Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցում առկա տեղեկատվություն 

1.  բանկի բոլոր աշխատակիցներ 

- բանկի առաքելությունը, տեսլականը, ռազմավարական նպատակները 
- բանկի դիրքը բանկային համակարգում 
- բանկի մրցակցային առավելությունները 
- բանկի գործունեության ուղղությունները պլանային ժամանակա-

շրջանում 

2.  

բանկային ծառայությունների 
(պրոդուկտների) վաճառքի 
գործընթացում ներգրավված 
աշխատակիցներ 

- սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը 
- յուրաքանչյուր աշխատակցի գծով սահմանված վաճառքի ծավալի 

պլանային ցուցանիշները 

3.  

բանկային ծառայությունների 
(պրոդուկտների) վաճառքի 
գործընթացին չմասնակցող 
կառուցվածքային ստորաբա-
ժանումների աշխատակիցներ 

- սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը  
- բանկի բիզնես ուղղությունների միջնաժամկետ ծրագրերը 

4.  միջին օղակի ղեկավարներ 
- սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը 
- բանկի բիզնես ուղղությունների միջնաժամկետ ծրագրերը 
- բանկի տարածքային ստորաբաժանումների միջնաժամկետ ծրագրերը 

5.  
բարձրագույն 
ղեկավարություն  
(բանկի վարչություն) 

- սույն աղյուսակի 4-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը  
- բանկի ֆինանսական ցուցանիշները պլանավորվող յուրաքանյուր 
տարվա համար 

6.  
բարձրագույն 
ղեկավարություն  
(բանկի խորհուրդ) 

- սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը բանկի 
գործունեության ուղղությունները պլանային ժամանակաշրջանում 

- բանկի ֆինանսական ցուցանիշներ պլանավորվող ժամանակաշրջանի 
համար 

 
Ռազմավարական ուղեցույցների տրամադրմանը հաջորդում է գործառնական մակար-

դակում ռազմավարության իրագործումը՝ բանկի բոլոր աշխատակիցների կողմից: Արդյունքում 
ռազմավարական կառավարման ուղեցույցների միջոցով ապահովվում է բանկի ռազմավարու-
թյան հաղորդակցումը բոլոր օղակների միջև։ 

Ռազմավարական ծրագրի իրագործման հսկողության փուլը 
Այս փուլի գլխավոր խնդիրը ռազմավարական ծրագրի իրագործման ընթացքի անփախա-

նության ապահովումն է։ Այս գործառույթը պետք է իրականացնել ինչպես մոնիթորինգի եղա-
նակով, այնպես էլ ուղղորդելով ռազմավարության իրագործմանը մասնակցող աշխատակից-
ներին։ Առևտրային բանկում գործառնական որոշումները չպետք է հակասեն ռազմավարու-
թյանը։ Այնուհանդերձ ընկերության ռազմավարության թերի ընկալումը կարող է հանգեցնել 
բանկի ռազմավարությանը հակասող գործառնական որոշումների կայացմանը։ Շատ կարևոր է 
նաև բանկի ղեկավարության պատշաճ իրազեկումը ռազմավարության իրագործման գործըն-
թացի և արդյունքների մասին։ Նման իրավիճակում լավագույն գործիքներ կարող են ծառայել 
հաշվետվական ձևերը, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի համադրել պլանային և փաստացի ցու-
ցանիշները, ինչպես նաև առաջադրված որակական խնդիրների կատարողականը։ Հաշվետ-
վությունների ներկայացման օպտիմալ հաճախականությունը եռամսյակայինն է, սակայն դա չի 
հակասում ամենօրյա հսկողության իրականացմանը։ Հսկողության փուլում կարող են նաև վերա-
նայվել ռազմավարական նպատակները՝ պայմանավորված արտաքին միջավայրի փոփոխու-
թյուններով։   
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Ռազմավարական կառավարման որակի գնահատման փուլը 
Այս փուլում տրվում է բանկի ռազմավարական կառավարման գործընթացի գնահատա-

կանը` որպես մեկ նախագծի, որի վերջնական արդյունքը ռազմավարության իրագործումն է: 
Որակի գնահատման նպատակով կարող են սահմանվել նաև անանուն հարցումներ տարբեր 
թիրախային խմբերի մասնակցությամբ։ Հարցման նպատակն է պարզել, թե յուրաքանչյուր թիրա-
խային խումբ որքան հետևողական է վերաբերվել բանկի ռազմավարական նպատակներին և իր 
մասնակցությանը այդ նպատակների իրագործմանը:  

Ռազմավարական կառավարման արդյունավետության բարձրացման  
ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում 

Ռազմավարական կառավարման և նախագծերի կառավարման համակարգերի փոխազդե-
ցության արդյունքում ակնկալվում է ապահովել հետևյալ հեռանկարների իրագործումը. 

Ապահովել ռազմավարական ծրագրի` որպես մեկ նախագծի իրագործումը 
Ռազմավարական կառավարման գործընթացը դիտարկելով որպես տվյալ ժամանակա-

շրջանի նախագիծ՝ ընկերությանը, և տվյալ պարագայում՝ առևտրային բանկին, հնարավորու-
թյուն է ընձեռվում նախագծի գլխավոր նպատակները նույնացնել ռազմավարական նպատակ-
ների հետ, և հետևաբար, նախագիծը համարվում է ավարտված սահմանված թիրախներն իրա-
գործելիս։ Նախագծային մոտեցման դեպքում հնարավոր է դառնում ռազմավարական ծրագիրը 
հավասարակշռել առևտրային բանկում առկա և նախագծերի կառավարման տեսանկյունից 
սահմանված սահմանափակումների հետ, այն է՝ շրջանակը (scope), ժամանակը(time), արժեքը 
(cost), որակը (quality), մարդկային ռեսուրսները (HR), հաղորդակցումը (communication), ռիսկը 
(risk), գնումները (procurement), նախագծի ինտեգրումը (project integration): 

Դարձնել ռազմավարական կառավարման գործընթացն առավել տեսանելի 
Նախագծային մեթոդի կիրառման արդյունքում կապ է հաստատվում գործառնական մա-

կարդակում կայացրած յուրաքանչյուր որոշման և ռազմավարական նպատակների միջև։ Ար-
դյունքում ռազմավարական կառավարումը դառնում է առավել տեսանելի գործընթաց, և 
ամենօրյա պարբերականությամբ հնարավոր է դառնում գնահատել, թե որքանով է յուրա-
քանչյուր կարճաժամկետ ժամանակային միջակայքում (շաբաթ, ամիս) ստեղծված հավելյալ 
արժեքը նպաստում ռազմավարության իրագործմանը։ 

Ապահովել բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցի մասնակցությունը բանկի ռազմավարության 
իրագործմանը 

Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցները կարող են ծառայել ուղղորդող գործիք 
առևտրային բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար՝ սահմանելով նրանց պատասխանատ-
վությունների շրջանակը ռազմավարության իրականացման գործընթացում։ Ռազմավարական 
կառավարման ուղեցույցները պետք է ներառեն բանկի բոլոր աշխատակիցներին: Ռազմավարա-
կան կառավարման ուղեցույցից որևէ աշխատակցի (կամ տվյալ աշխատակցին համապատաս-
խան թիրախային խմբի) բացակայությունը կարող է վկայել այն մասին, որ տվյալ աշխատակցի 
գործառույթները չեն ստեղծում արժեք գործառնական մակարդակում։  

Ապահովել հետադարձ կապը մրցակցային միջավայրի փոփոխությունների նկատմամբ 
Ի տարբերություն առևտրային բանկի ներքին միջավայրում ի հայտ եկող խնդիրների, 

մրցակցային միջավայրի փոփոխությունները չեն կարող կառավարվել կամ վերահսկվել մեկ 
առևտրային բանկի կողմից։ Հետևաբար, նման իրավիճակում անհրաժեշտ է այնպիսի գործիք-
ների կիրառումը, որոնք կարող են գործառնական մակարդակում իրականացնել ռազմավարա-
կան նպատակներն այն պարագայում, երբ մրցակցային միջավայրում ի հայտ են գալիս նոր 
մարտահրավերներ։ 

Ապահովել բանկի գործառնական կառավարման անընդհատությունը 
Ինչպես առևտրային բանկի, այնպես և ցանկացած այլ տեսակի առևտրային կազմակերպու-

թյան արդի մարտահրավերներից մեկը բիզնեսի անընդհատության ապահովումն է։ Ինտեգրելով 
ռազմավարական կառավարման համակարգը նախագծերի կառավարման համակարգին՝ ընկե-
րությունը ստանում է գործառնական մակարդակում ռազմավարության իրագործման և այդ 
իրագործման հսկողության հնարավորություն, ինչը թույլ է տալիս խուսափել բիզնեսի խափա-
նումներից և ապահովել նրա անընդհատությունը։ Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցը, 
ծառայելով որպես առևտրային բանկի ռազմավարության հաղորդակցման գործիք, ճիշտ պահին 
և ըստ անհրաժեշտության միջամտում է գործառնական կառավարման մակարդակում այն 
ժամանակ, երբ ընկերությունը բախվում է անընդհատության ապահովման խնդրին։ 
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ԱՄԱԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ, տ.գ.թ., պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոն 
ԼԻԼԻԹ ՎԱԶԳԵՆԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՃՇՀԱՀ էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի հայցորդ 

  
Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել է ՀՀ առևտրային բանկերի ռազմավարա-

կան կառավարման արդյունավետության բարձրացման խնդիրները: Այդ համատեքստում քննարկվել են 
ռազմավարական կառավարման և նախագծերի կառավարման փոխազդեցությունները: Բացահայտվել է, 
որ ռազմավարական կառավարման՝ նախագծային մեթոդով իրականացումը հնարավորություն կտա ռազ-
մավարական կառավարման գործընթացը դարձնել առավել տեսանելի և ապահովել ռազմավարական 
ծրագրի` որպես մեկ նախագծի իրագործումը: Միաժամանակ, նախագծային մեթոդի կիրառմամբ հնարա-
վոր կլինի ապահովել յուրաքանչյուր աշխատակցի մասնակցությունը ռազմավարության իրագործմանը, 
հետադարձ կապը մրցակցային միջավայրի փոփոխություններին, ինչպես նաև գործառնական կառավար-
ման անընդհատությունը։ 

 

Բանալի բառեր. առևտրային բանկեր, ռազմավարություն, նախագիծ,մրցունակություն, ռազմավարական կառա-
վարման ուղեցույց, որակի կառավարում, մեծաքանակ տվյալներ, բիզնեսի անընդհատություն: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРАТЕГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ 

ПРОЕКТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА 

АМАЛЯ САРИБЕКОВНА САРИБЕКЯН, к.э.н., профессор 
Кафедра менеджмента и бизнеса Ереванского государственного университета  
ЛИЛИТ ВАЗГЕНОВНА ПОГОСЯН  

соискатель кафедры экономики права и управления Национального университета архитектуры и строительства Армении 

Aннотация 

В рамках данной работы рассмотрены проблемы повышения эффективности стратегического управления в 
коммерческих банках РА. В этом контексте обсуждены вопросы взаимодействия стратегического управления и 
управления проектами. Выявлено, что реализация стратегического управления проектным методом позволит 
процесс стратегического управления сделать максимально обозримым и обеспечить реализацию стратегичес-
кой программы в качестве одного проекта. 

Одновременно, применение проектного метода позволит обеспечить вовлеченность каждого работника в 
процесс реализации стратегии, обратную связь по отношению к изменениям конкурентной среды, а также 
непрерывность операционного управления. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, стратегия, проект, конкурентоспособность, руководство по стратегическому 
управлению, управление качеством, многочисленные данные, непрерывность бизнеса. 

INTERRELATIONSHIP BETWEEN STRATEGICMANAGEMENT AND PROJECT MANAGEMENT 

IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

AMALYA  SARIBEK SARIBEKYAN, Ph.D. in Economics, Professor 
Chair of Management and Business, Yerevan State University  
LILIT VAZGEN POGHOSYAN   

Ph.D.Student, Chair of Economy, Law and Management 
National University of Architecture and Construction of Armenia 

Abstract 

The research touches upon the problems of strategic management performance in commercial banks of the 
Republic of Armenia. For that reason, interrelationship between strategic management and project management is 
reviewed. It is concluded, that project-based implementation of strategic management will empower strategic 
management process to become more visible and ensure the strategy realization as a single project. Moreover, the 
project-based approach shall ensure the following targets, i.e. enrollment of all employees in strategy realization 
process, on-time feedback to competitive environment dynamics, as well as the business continuity on operational level. 

 

Keywords: Commercial banks, strategy, project, competitiveness, strategic management manual, quality management, big data, 
business continuity. 



  326

ԼԻԼԻԹ ՆՈՐԱՅՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան  
տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 

 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Հայ-իրանական տնտեսական համագործակցությունն ունի բազմամյա պատմություն: Իրանի 
Իսլամական Հանրապետությունն (այսուհետ՝ ԻԻՀ) աշխարհում առաջին երկրներից է, որ պաշ-
տոնապես ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը՝ դրանով էլ հիմք դնելով 
երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների մեկնարկին: Անկախության տա-
րիներից ի վեր ՀՀ տնտեսության զարգացումը տեղի է ունենում չորս հարևան երկրներից երկուսի 
կողմից շրջափակման պայմաններում, ուստի ՀՀ համար զգալի կարևորություն է ստանում մյուս 
երկու հարևանների՝ Իրանի և Վրաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների խո-
րացումը: Այս երկու երկրների հետ առևտրատնտեսական կայուն և դինամիկ զարգացող հարա-
բերությունները ՀՀ համար ունեն նաև ռազմավարական նշանակություն, քանի որ ՀՀ-ն ծովային 
ելք չունեցող երկիր է և ծովային ճանապարհով փոխադրումներ իրականացնելիս ստիպված է 
օգտվել Իրանի կամ Վրաստանի նավահանգիստներից: 

Այդուհանդերձ, սակայն, ներկայումս հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերություն-
ները չունեն բավարար ծավալ և խորություն: Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձենք պարզել 
ներդրումային ոլորտում հայ-իրանական ոչ բավարար համագործակցության պատճառները: 

Նախ` դիտարկենք հայ-իրանական ներդրումային համագործակցության արդի վիճակը: Այս 
տեսանկյունից առաջին հիմնախնդիրը, որին բախվում ենք, ԻԻՀ-ում հայկական ներդրումների 
մասին տվյալների բացակայությունն է՝ ո՛չ ՀՀ, և ո՛չ ԻԻՀ ազգային վիճակագրական ծառայու-
թյունները չեն տրամադրում ԻԻՀ-ում հայկական ներդրումների վերաբերյալ որևէ տվյալ: Ուստի 
կվերլուծենք ՀՀ-ում իրանական ներդրումների վերաբերյալ առկա տվյալները (աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1 

ԻԻՀ կողմից կատարված ՕՈՒՆ-երը ՀՀ-ում, հազար ԱՄՆ դոլար1 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2012 2014 

Ընդամենը 120060.1 75859.0 140964.0 153497.9 226723.4 275253.5 407627.5 582314.1 567409.7 281804.0 

ԻԻՀ 714.2 247.1 1798.6 419.8 39.2 119.7 195.3 154.7 0.5 109.6 

 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ ընդհանուր ՕՈՒՆ-երը և ԻԻՀ կողմից կատարված 

ՕՈՒՆ-երը: Աղյուսակում ներկայացված են 2000-2007թթ., 2012թ. և 2014թ. տվյալները, քանի որ 
մյուս տարիներին ԻԻՀ կողմից ՀՀ-ում ՕՈՒՆ չի իրականացվել: Ինչպես երևում է աղյուսակից, 
ՀՀ-ում Իրանի կողմից կատարված ՕՈՒՆ-երն ունեն պատահական բնույթ և չեն դրսևորել կա-
յուն աճի կամ նվազման միտում: Ավելին՝ ԻԻՀ կողմից կատարված ՕՈՒՆ հոսքերը դիտարկվող 
ժամանակահատվածում կազմել են ՀՀ ընդհանուր ՕՈՒՆ հոսքերի բավական փոքր մասը՝ 
դիտարկվող ժամանակահատվածում այն կազմել է ՀՀ ընդհանուր ներդրումների 0.26%-ը:  

Անդրադառնանք նաև ՀՀ-ում գործող իրանական կազմակերպությունների քանակի վերլու-
ծությանը: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է 2000-2015թթ. ՀՀ-ում գրանցված իրանական կապի-
տալով կազմակերպությունների քանակը: Դիտարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գրանց-
ված իրանական կազմակերպությունների հիմնական կազմակերպաիրավական ձևը եղել է սահ-
մանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը և փակ բաժնետիրական ընկերությունը:  
Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2010թ. սկսած ՀՀ-ում նկատվում է իրանական կազմակերպու-
թյունների գործունեության զգալի ակտիվացում: Համեմատության համար նշենք, որ միայն 

                                                            
1  ՀՀ ԱՎԾ, Տվյալների բազա, օտարերկրյա ներդրումներª http://armstat.am/am/?nid=246  
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2015թ. առաջին կիսամյակում գրանցված իրանական կազմակերպությունների քանակը գերա-
զանցում է 2000-2009թթ. յուրաքանչյուր տարում գրանցված իրանական կազմակերպությունների 
քանակը: Սա բավական դրական երևույթ է և վկայում է իրանցի գործարարների համար հայկական 
շուկայի գրավչության աճի մասին, թեպետ այդուհանդերձ, ներդրումների ծավալում աննախա-
դեպ աճ չի գրանցվում: Հետևաբար` կարելի է պնդել, որ 2010թ.-ից սկսած հայկական շուկան 
ավելի գրավիչ դարձավ իրանական՝ փոքր ներդրումներ իրականացնող կազմակերպությունների 
համար: 

Աղյուսակ 2 

ՀՀ-ում գրանցված իրանական կազմակերպությունների քանակն ըստ տարիների, 2000-2015թթ.1 

01.01-31.12 ժամանակահատվածում գրանցված իրանական 
կազմակերպությունների քանակը 

Տարեթիվ Քանակ Տարեթիվ Քանակ 

2000 61 2008 29 

2001 50 2009 67 

2002 41 2010 99 

2003 53 2011 267 

2004 29 2012 453 

2005 57 2013 268 

2006 29 2014 211 

2007 38 2015 712 

 
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են ԻԻՀ կողմից ՀՀ-ում կատարված ՕՈՒՆ-երը՝ ըստ տնտե-

սության ոլորտների 2002-2014թթ.3: Համաձայն աղյուսակի տվյալների՝ ԻԻՀ համար ներդրումային 
գրավչություն ունեցել են հիմնականում ՀՀ գյուղատնտեսության, քիմիական արդյունաբերության, 
շինարարության, առևտրի և պահեստավորման ոլորտները: Ընդ որում՝ ամենաշատ ներդրում-
ներն ԻԻՀ կողմից ուղղվել են դեպի առևտրի ոլորտ: 

Աղյուսակ 3 

ԻԻՀ կողմից կատարված ՕՈՒՆ-երն ըստ տնտեսության ոլորտների 2002-2014թթ., հզր. դոլար4 

 
Գյուղատնտե-

սություն 
Շինարա-
րություն 

Մեծածախ 
առևտուր 

Մանրածախ
առևտուր 

Պահեստավորման, 
տրանսպորտային 
և դրանց օժանդակ 
գործունեություն 

Քիմիական 
արդյունա-
բերություն 

2002-2014 414 2.2 1629.7 8 110.1 382.8 

 
Այսպիսով, ակնհայտ է, որ մինչև 2014թ. ավարտը ՀՀ-ում ԻԻՀ ներդրումները եղել են ոչ բա-

վարար: Այժմ փորձենք պարզել հայ-իրանական ներդրումային համագործակցության անբավարար 
վիճակի պատճառները: 

Ներդրումային համագործակցության վրա ազդող հիմնական գործոններից են՝ 
1. տնտեսության աճի տեմպը,  
2. բնակչության թվաքանակը՝ որպես ներքին սպառման շուկայի տարողունակության ցուցանիշ,  

                                                            
1  Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից՝ ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության վիճակագրական 
տվյալների շտեմարանի՝ http://91.196.37.214/reg/stat/foreign_regs : 

2  2015թ. տվյալները ներկայացված են 01.01-30.06.2015թ. համար՝ տվյալների բացակայության պատճառով: 
3  Տվյալները ներկայացված են 2002թ.-ից, քանի որ մինչ այդ ներդրումների տվյալները բացակայում են՝ ըստ երկրների՝ 
առանձին ոլորտներով: 

4  Հաշվարկը կատարվել է հեղինակի կողմից՝ ըստ ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական հետևյալ տվյալների՝ 2002-2014թթ.`  ՀՀ 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2004թ. հունվար-փետրվար (էջ 66-69), 2005թ. հունվար-փետրվար (էջ 67-69), 2007թ. 
հունվար-փետրվար (էջ 78-81), 2009թ. հունվար-փետրվար (էջ 73-75), 2013թ. հունվար-փետրվար (էջ 86-90), 2014թ. 
հունվար-փետրվար (էջ 80-84), 2015թ. հունվար-փետրվար (էջ 85-90): 
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3. ներդրումային միջավայրը պայմանավորող գործոններ (ներդրումների պաշտպանություն, 
ներդրումային օրենսդրություն, հարկային, մաքսային դրույքաչափեր, հումքային ռեսուրս-
ների առկայություն, աշխատուժի արտադրողականություն, գրագիտություն և այլն) և այլն: 
Նախ դիտարկենք 2 երկրի տնտեսական աճի տեմպերը (գծապատկեր 1): 

Գծապատկեր 1 

 ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական աճը 2000-2015թթ., %1 

 
 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, մինչև 2009թ. ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերը գերազանցում 
են ԻԻՀ տնտեսական աճի տեմպերին՝ բացառությամբ 2000թ., երբ երկու երկրներն էլ գրանցել են 
հավասար տնտեսական աճի ցուցանիշներ: 2009-2010թթ. իրավիճակը փոխվում է՝ կապված 
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցության հետ, երբ 2009թ. ՀՀ-ն գրան-
ցեց 14.1% տնտեսական անկում, իսկ 2010թ. արձանագրեց միայն 2.2% տնտեսական աճ: Ի տար-
բերություն ՀՀ-ի ԻԻՀ-ն անգամ ճգնաժամային տարիներին չի ունեցել տնտեսական անկում, ար-
ձանագրվել է միայն տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղում: Սակայն 2011-2015թթ. ՀՀ-ն կրկին 
տնտեսական աճի ցուցանիշով առաջ անցավ ԻԻՀ-ից: Հարկ է նշել, որ 2000-2015թթ. ՀՀ տնտեսու-
թյան աճի միջին ցուցանիշը կազմել է 7%, իսկ ԻԻՀ-ինը՝ 4%: Սա նշանակում է, որ ՀՀ տնտեսու-
թյունն ավելի արագ աճող է և այլ հավասար պայմաններում՝ միայն այս ցուցանիշի տեսանկյու-
նից վերլուծելիս, կարող է գրավիչ լինել առհասարակ ներդրումների, իսկ մասնավորապես՝ իրա-
նական ներդրումների համար: 

Հաջորդ գործոնը, որ կարևորվում է մեր կողմից որպես ներդրումային հարաբերությունների 
ձևավորման հիմք՝ երկրի ներքին սպառողական ներուժը բնորոշող գործոնն է՝ բնակչության 
թվաքանակը: Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է  ՀՀ և ԻԻՀ բնակչության թվաքանակը: 

Գծապատկեր 2 

 ՀՀ և ԻԻՀ բնակչության թվաքանակը 2000-2015թթ., մլն մարդ2  

 
                                                            
1  Տվյալների աղբյուրը՝ IMF World Economic Outlook, By Countries` 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/download.aspx 
2  Տվյալների աղբյուրը՝ IMF World Economic Outlook, By Countries` 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/download.aspx 
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Ինչպես տեսնում ենք ՀՀ և ԻԻՀ սպառողական շուկանները համեմատության եզրեր չունեն՝ 

ՀՀ բնակչությունը դիտարկվող ժամանակահատվածում կազմել է մոտ 3 մլն, մինչդեռ ԻԻՀ բնակ-
չությունը 63.9 մլն-ից դիտարկվող ժամանակահատվածում մշտապես աճելով հասել է 78.6 մլն-ի: 
Այսպիսով, ներքին սպառման շուկայի տարողունակության տեսանկյունից ՀՀ-ն չի կարող հա-
մարվել գրավիչ երկիր ներդրումներ իրականացնելու համար: Սակայն սա չի նշանակում, որ 
խնդիրն անլուծելի է: Փոքր բնակչություն ունեցող երկրներն այս խնդիրը կարող են լուծել որևէ 
ինտեգրացիոն միավորման անդամակցությամբ՝ այդպիսով հնարավորություն տալով այն երկրների 
օտարերկրյա ներդրողներին, որոնք տվյալ ինտեգրացիոն միավորման անդամ չեն հանդիսանում, 
արտոնյալ պայմաններով մուտք գործել այդ ինտեգրացիոն միավորման շուկա: 

Այսպիսով՝ այս խնդիրն արդիական էր ՀՀ-ում մինչև 2015թ.: 2015թ. հետո ՀՀ-ն, անդամակցելով 
Եվրասիական տնտեսական միությանը (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ), իր ներդրողների համար արտոնյալ 
պայմաններով մուտք ապահովեց դեպի ԵԱՏՄ բազմամիլիոնանոց շուկա: Բացի այդ 2015թ. տնտե-
սական փոփոխությունների սկիզբ հանդիսացավ նաև ԻԻՀ-ի համար՝ աստիճանաբար վերացվեցին 
ԻԻՀ նկատմամբ կիրառվող միջազգային պատժամիջոցները: Փաստորեն, կարելի է 2015թ. հա-
մարել բեկումնային տարի հայ-իրանական ներդրումային համագործակցության տեսանկյունից:      

Ամփոփելով այս գործոնի ազդեցության վերլուծությունը հայ-իրանական ներդրումային հա-
մագործակցության վրա՝ պետք է նշենք, որ այսուհետ ՀՀ-ում և ԻԻՀ-ում իրականացվող ներդրում-
ները կարող են գտնել մեծ սպառման շուկա. ԻԻՀ-ում ներդրումներ կատարելիս որպես այդպիսիք 
կհանդիսանան ԻԻՀ ներքին սպառման մեծ շուկան, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքի և իսլամա-
կան աշխարհի այլ երկրների շուկաները, որոնք ավելի հասանելի կլինեն իրանական նավահան-
գիստների միջոցով, իսկ ՀՀ-ում ներդրումներ կատարելիս որպես այդպիսին կհանդիսանա 
ԵԱՏՄ բազմամիլիոնանոց շուկան: 

Անդրադառնանք ներդրումային միջավայրը պայմանավորող գործոնների վերլուծությանը: 
Ներդրումային օրենսդրության տեսանկյունից ինչպես ՀՀ, այնպես էլ ԻԻՀ ներդրումային օրենս-
դրությունը բավական գրավիչ է1. 
x երկու երկրներում էլ կատարված օտարերկրյա ներդրումները երաշխավորված են,  
x առկա է ոչ խտրական մոտեցում հայրենական և օտարերկրյա ներդրողների միջև, 
x օտարերկրյա կազմակերպությունները ՀՀ-ում և ԻԻՀ-ում ենթական չեն բռնագրավման՝ բա-

ցառությամբ օրենքով սահմանված արտակարգ դեպքերի, որոնց պարագայում անգամ ՕՈՒՆ 
ամբողջությամբ ենթական է փոխհատուցման: 
Ներդրումային միջավայրի գրավչություն ապահովող տարրերից է նաև այն հանգամանքը, 

որ ինչպես ՀՀ-ն, այնպես էլ ԻԻՀ-ն ունեն ազատ տնտեսական գոտիներ, որտեղ ներդրումներ 
իրականացնողները կարող են օգտվել տվյալ ԱՏԳ-ի համար նախատեսված բոլոր արտոնյալ 
պայմաններից: Այստեղ, սակայն, ՀՀ և ԻԻՀ օրենսդրություններում առկա են որոշակի տարբե-
րություններ. ՀՀ-ում ԱՏԳ-ում ներդրումներ իրականացնելիս ներդրողն ազատվում է հարկերից2, 
իսկ ԻԻՀ-ում ԱՏԳ-ում գործունեություն ծավալողներն ազատվում են հարկերից միայն մինչև 15 
տարի ժամանակահատվածով3: 

ԱՏԳ-ից դուրս գործունեություն ծավալելիս ևս երկու երկրների օրենսդրություններում առկա 
են որոշակի տարբերություններ հարկադրույքների մասով. ԻԻՀ-ում շահութահարկը կազմում է 
15-35%՝ կախված շահույթի չափից4, իսկ ՀՀ-ում՝ 20%՝ անկախ շահույթի չափից5: 

Ներդրումային գրավչության աճի գործոններից է նաև ներդրումների ապահովագրումը ռազ-
մական, քաղաքական բնույթի ռիսկերից: Ներկայումս ՀՀ-ն և ԻԻՀ-ն հանդիսանում են Համաշ-
խարհային բանկի խմբի Բազմակողմ ներդրումների երաշխավորման գործակալության անդամ6, 

                                                            
1  Աղբյուրը՝ 2002թ. ԻԻՀ Օտարերկրյա ներդրումների խթանման և պաշտպանության օրենք (FIPPA) և 1994թ. ՀՀ օրենքը 
օտարերկրյա ներդրումների մասին: 

2  http://mineconomy.am/eng/505/free.html 
3  http://irexpo.net/document/doing_business_in_iran.pdf 
4  https://web.archive.org/web/20120504043306/http://www.taxarticles.info:80/2009/06/iran-tax-system-at-a-glance/ 
5  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1839&lang=eng#1.5 
6  https://www.miga.org/who-we-are/member-countries/ 
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որը վստահություն է առաջացնում օտարերկրյա ներդրողների մոտ ոչ տնտեսական ռիսկերից 
ներդրումների ապահովագրության տեսանկյունից: 

Անդրադառնալով ներդրումային գրավչության տարր հանդիսացող ռեսուրսային ներուժին՝ 
պետք է նշել, որ ՀՀ-ն և ԻԻՀ-ն ունեն համեմատաբար էժան աշխատուժ, որի արտադրողականու-
թյունը, սակայն, տարբեր է երկու երկրներում՝ ՀՀ-ում՝ 31.009 դոլար է, իսկ ԻԻՀ-ում՝ 19.738 դոլար1: 
Որպես արտադրողականության նախադրյալ՝ կարելի է դիտարկել նաև չափահասների գրագի-
տության աստիճանը՝ ՀՀ-ում  100% (2011թ.), իսկ ԻԻՀ-ում՝ 84% (2012թ.)2:  

Հումքային ռեսուրսների տեսանկյունից, սակայն, պատկերը հակառակն է. ԻԻՀ-ն հարուստ է 
բնական ռեսուրսներով, հատկապես՝ էներգակիրներով, իսկ ՀՀ-ն՝ ոչ: ՀՀ-ում հումքային բազան 
բնորոշվում է առավելապես մետաղական հանքաքարերի առկայությամբ՝ պղինձ, մոլիբդեն և 
այլն: 

Ի վերջո՝ ներդրումային գրավչության վրա զգալի ազդեցություն է թողնում նաև վարչական 
գործոնը: Այս տեսանկյունից կարևորում ենք բիզնեսի գրանցման դյուրինությունը և բիզնեսի 
գործունեության արդյունքում շահույթի հայրենադարձման, ինչպես նաև դրա փակման պարա-
գայում ներդրումների ետ վերադարձի հետ կապված հարցերը: Բիզնեսի գրանցման համար 
անհրաժեշտ ժամանակահատվածը ՀՀ-ում ներկայումս 3 օր է, իսկ ԻԻՀ-ում՝ 153: Շահույթի հայ-
րենադարձման կամ բիզնեսի փակման պարագայում կանխիկ եղանակով երկրից դուրս բերվող 
գումարի սահմանափակումը ՀՀ-ում կազմում է 10000 դոլար4, իսկ ԻԻՀ-ում՝ 5000 դոլար5: 

Այսպիսով, ստացվում է, որ ներդրումային միջավայրը պայմանավորող գործոններից որոշ-
ները վկայում են ՀՀ-ում, իսկ որոշները՝ ԻԻՀ-ում ՕՈՒՆ կատարելու շահավետության մասին: 
Ուստի թե՛ հայ գործարարները ԻԻՀ-ում, թե՛ իրանցի գործարարները ՀՀ-ում ներդրումներ իրա-
կանացնելիս պետք է հաշվի առնեն բոլոր այս հնարավոր տարբերությունները՝ ներդրվող գու-
մարի իրական շահավետությունը հաշվարկելու համար: 

Թերևս սրանք այն պայմաններն են, որոնք այս կամ այն չափով խթանում կամ խոչընդոտում 
են հայ-իրանական փոխադարձ ներդրումների իրականացմանը: 

Վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ իրանցի գործարարների կողմից ՀՀ-ում 
ներդրումներ կատարելու համար զգալի խոչընդոտ կարող էր հանդիսանալ ՀՀ սպառման շուկայի 
փոքր ներուժը, ինչն էլ, ամենայն հավանականությամբ, մինչ օրս ՀՀ-ում իրանական ներդրում-
ների համեմատաբար փոքր ծավալի պատճառ է հանդիսացել: Այս հիմնախնդիրն այսօր արդեն 
լուծված կարելի է համարել ՀՀ-ի ԵԱՏՄ անդամակցությամբ: Այսպիսով, 2015թ. կարող է նոր էջ 
բացել հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունների հեռանկարի համար, որի 
զարգացումն այժմ արդեն հնարավոր կլինի իրականացնել նախկինի համեմատ բավական մեծ 
տեմպերով: 

                                                            
1  http://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD 
2  http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS 
3  http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS 
4  http://www.iatatravelcentre.com/AM-Armenia-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm 
5  http://www.iatatravelcentre.com/IR-Iran-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm 
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ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 

 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

ԼԻԼԻԹ ՆՈՐԱՅՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ., 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Անկախության առաջին օրերից ի վեր Հայաստանի և Իրանի միջև ձևավորվեցին բարիդրացիական 
հարաբերություններ: 2015թ. հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունները թևակոխեցին 
նոր փուլ: Հոդվածում վերլուծվել են հայ-իրանական ներդրումների դինամիկան ու կառուցվածքը, ինչպես 
նաև` ներդրումային գրավչության վրա ազդող գործոնները Հայաստանում և Իրանում: Հոդվածի համար 
տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել ՀՀ և ԻԻՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունների, Համաշ-
խարհային բանկի և այլ պաշտոնական աղբյուրների վիճակագրական տվյալները: 

 

Բանալի բառեր. ՕՈՒՆ, ներդրումային գրավչություն, ներդրումային միջավայր, տնտեսական աճ, շուկայի 
տարողունակություն: 

ОСНОВЫ АРМЯНО-ИРАНСКОГО ВЗАИМНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЛИЛИТ НОРАЙРОВНА САРГСЯН, к.э.н.,  
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

С первых дней независимости Армении были установлены дружественные отношения между Арменией и 
Ираном. В 2015г. армяно-иранские торгово-экономические отношения вступили в новую фазу. В статье анали-
зируется динамика и структура армяно-иранских инвестиций, а также факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность Армении и Ирана. Информационной базой для статьи послужили статистические данные 
Национальных статистических служб Исламской республики Иран (ИРИ) и РА, Всемирного банка и других 
официальных источников. 

 
Ключевые слова: ПИИ, инвестиционная привлекательность, инвестиционная среда, экономический рост, емкость рынка.  

THE FOUNDATION FOR MUTUAL ARMENIAN-IRANIAN INVESTMENT COOPERATION 

LILIT NORAYR SARGSYAN, Ph.D. in Economics 

Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

Since the independence of Armenia from the Soviet Union, friendly relations have been established between 
Armenia and Iran. In 2015, Armenian-Iranian trade and economic relations reported a new level of cooperation. The 
article analyzes the trend pattern of Armenian-Iranian investments, its structure, and the factors that affect investment of 
Armenia and Iran. The author relied on various statistical publications released by national statistical services of 
Armenia and Iran, the World Bank and other international organizations to provide the respective analysis in the article. 

 

Keywords: FDI, investment attractiveness, investment environment, economic growth, market capacity. 
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ՌԱԴԻԿ ԱՐՏՅՈՄԻ ՎԵՐԴՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Գործարքային ծախսերի գաղափարը տնտեսագիտության տեսության մեջ առաջ քաշվեց 
տնտեսագիտության դասական դպրոցի այն գաղափարի փլուզման արդյունքում, ըստ որի` 
շուկայում փոխանակումը տեղի է ունենում առանց որևէ ծախսերի1։ Իրականում, գործարքային 
ծախսերին այս կամ այն կերպ առնչվում են ինչպես տնտեսվարողները, այնպես էլ պետությունը 
և տնային տնտեսությունները։ Գործարքային ծախսերն իրենց մեջ ներառում են ցանկացած 
տեսակի ռեսուրսների անհրաժեշտ ծախսեր, որոնք չեն ուղղված անմիջապես ապրանքների և 
ծառայությունների արտադրությանը, սակայն, միևնույն ժամանակ, ապահովում են այդ գործըն-
թացի վերջնական հաջող իրականացումը։ Վերջին ժամանակահատվածում գործարքային ծախսերի 
նկատմամբ հետաքրքրությունը աճել է, ինչը պայմանավորված է ինչպես զարգացած, այնպես էլ 
զարգացող երկրների տնտեսության մեջ վերջիններիս բարձր մակարդակով:  

Գործարքային ծախսերի ճշգրիտ գնահատումն ու դրանց նվազեցումը կարևոր քայլ կհանդի-
սանա հայաստանյան տնտեսության համար, ինչը թույլ կտա տնտեսվարողներին իրենց ար-
տադրանքը շուկայում ավելի մրցունակ դարձնել, իսկ սպառողներին` խնայել ֆինանսական 
միջոցներ։  

Գործարքային ծախսերի տեսության առավել դժվար լուծելի խնդիրը, թերևս, վերջիններիս 
քանակական գնահատումն է։ Հարկ է նշել, որ չնայած գործարքային ծախսերի ընդհանուր տե-
սության բավական մշակվածությանը, վերջիններիս գնահատման մոտեցումները մինչ օրս բա-
վական վիճելի են։ Դեռևս մինչ այժմ գոյություն չունի միասնական մեթոդ, որը հնարավորություն 
կտա գնահատել ինչպես տնտեսության, այնպես էլ առանձին կազմակերպություններում առկա 
գործարքային ծախսերը` առանց լայնամասշտաբ հատուկ հետազոտությունների անցկացման։ 
Այդպիսի մեթոդի մշակումը, բնականաբար, կարևոր գիտական հիմնախնդիր է, որը, մասնա-
վորապես, թույլ կտա որոշել գործարքային ծախսերի առանձնահատկությունները տարբեր տիպի 
կազմակերպություններում և գնահատել վերջիններիս կապը տնտեսական տարբեր գործոնների 
հետ։  

Հարկ է նշել, որ գործարքային ծախսերի գոյության ընդունման և վերջիններիս գնահատման 
ընդդիմախոսների կարծիքով` գործարքային ծախսերը օժտված չեն բավարար որոշակիությամբ 
և, հետևաբար, չեն կարող չափվել տնտեսական գործունեություն իրականացնող այս կամ այն 
սուբյեկտի մոտ։ Ըստ վերջիններիս, գործարքային ծախսերի մեծությունը բնութագրվում է անո-
րոշության բարձր աստիճանով, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գործարքն 
իրենից ներկայացնում է ստեղծագործական յուրօրինակ մի գործընթաց, որի բոլոր հիմնական 
տարրերը նախօրոք հստակորեն հայտնի չեն։ Մասնավորապես, նախօրոք հայտնի չեն կարող 
լինել այն ռեսուրսների ճշգրիտ արժեքները, որոնք անհրաժեշտ են գործարքի իրականացման 
համար։ Սակայն, այս ոլորտում գլխավոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ տվյալ դեպքում բա-
ցակայում է ընդհանուր գործարքային ծախսերը սոցիալական փոխազդեցության մասնակիցների 
միջև բաշխելու հստակ գործող մեխանիզմ: Շուկայական փոխազդեցության մասնակիցների 
միջև գործարքային ծախսերի բաշխման խնդրի բարդությունը կայանում է, նախ և առաջ, նրանում, 
որ անհատները միևնույն ռեսուրսների նկատմամբ ունեն տարբեր նախապատվություններ։ 

Հակառակ նշված կարծիքին`գործարքային ծախսերի տեսության կողմնակիցները կարծում 
են, որ այդ ծախսերի ներառումը տնտեսական վերլուծության մեջ թույլ կտա լիովին բացատրել 
բոլոր երևույթները` գործարքային ծախսերի նվազեցման հաշվին ապահովվող արդյունավետու-
թյան տեսանկյունից։ Որպես նշվածի ապացույց, գործարքային ծախսերի տեսության գաղափա-
րախոսների կողմից մշակվեցին մի շարք մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս տեղափոխել գործար-

                                                            
1  апелюшников . атегория трансакционных издержек. ак это делается: финансовые, социальные и 
информационные технологии. - .: Институт коммерческой инженерии. - 1994. - № 3. - . 32. 
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քային ծախսերը երևակայական աշխարհից դեպի իրական աշխարհ ու տալ դրանց համապա-
տասխան քանակական գնահատականը։ 

Հետազոտողներից մեկի` Գ.Սայմոնի կարծիքով` գործարքային ծախսերի գնահատման 
խնդիրը տարբեր կոնտրակտացիայի (պայմանագրերի կնքման) դեպքում կարող է լուծվել` վեր-
ջիններիս համադրման միջոցով։ Ըստ նրա`կառավարչական գործընթացի առանձին կառուց-
վածքային այլընտրանքների համեմատությունը շատ հաճախ կարող է իրականացվել առանց 
բարդ մաթեմատիկական գործիքակազմի կիրառման և սահմանային մեծությունների հաշվարկ-
ման։ Այլ կերպ ասած, որպեսզի ցույց տրվի երկու մեծությունների չհամընկնելու փաստը, չեն 
պահանջվում այնպիսի բարդ մեթոդներ, ինչը կպահանջվեր այդ մեծությունների սահմանային 
արժեքների հավասարությունն ապահովող պայմանների հայտնաբերման դեպքում։ 

Նշենք, որ որոշ տնտեսագետների կողմից առաջարկվում է մասնավորեցնել գործարքային 
ծախսերը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար, մասնավորապես, մի դեպքում դրանք կլինեն 
շուկա ներթափանցելու ծախսերը (ընկերության գրանցում, լիցենզիայի կամ արտոնագրի ստա-
ցում և այլն), երկրորդ դեպքում` սեփականության իրավունքի փոխանցման հետ կապված ծախսերը, 
երրորդում` պայմանագրերի կնքման և իրավունքների պաշտպանության ծախսերը, չորրորդ` 
ֆիրմայի ներսում որոշումների ընդունման հետ կապված ծախսերը և այլն։ Եթե տարր առ տարր 
տարանջատվեն նշված ծախսերի շատ բաղադրիչներ, ապա գործարքային ծախսերը կարող են 
առավել քան չափելի դառնալ։ Ավելին, միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները բավական լայնորեն 
կիրառում են գործարքային ծախսերի խնայողության գործոնը՝ ցուցադրելով դրանց կառավար-
ման արդյունավետությունը։ Ինչ վերաբերում է խոշոր ընկերություններին, ապա վերջիններս 
իրենց հերթին ստիպված են լինում գործարքային ծախսերի գործող մակարդակի պահպանման 
դեպքում կրել հսկայական ծախսեր։ 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսագիտության մեջ գոյություն ունեն գործարքային ծախսերի 
գնահատման երկու մոտեցումներ. օրդինալիստական և կարդինալիստական: Օրդինալիստական 
մոտեցմանը համապատասխան` գործարքային ծախսերի հայեցակարգի կիրառության համար 
նշանակություն ունի միայն դրանց մակարդակի փոփոխման ուղղությունը։ Քանի որ գործարքա-
յին ծախսերի գլխավոր դերը հանդիսանում է տարբեր սոցիալ–տնտեսական ինստիտուտների 
արդյունավետության սահմանումը, ապա առկա այլընտրանքների համեմատման ժամանակ 
բավարար է համարվում դրանց հարաբերական մեծության սահմանումը գործող ինստիտուցիո-
նալ համաձայնագրերի շրջանակներում, ինչպես նաև գործարքային ծախսերի արգելվող մա-
կարդակի սահմանումը՝ հասարակության ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի բարեփոխումների 
ուղին ընտրելիս։ Օրդինալիստական մոտեցման կողմնակիցները բացատրում են տնտեսության 
մեջ կամ դրա առանձին ճյուղում գործարքների կառուցվածքի փոփոխությունները՝ ներֆիրմային 
ծախսերը շուկայականի վերածվելու փաստերով և ընդհակառակը, իսկ հիբրիդային ինստիտու-
ցիոնալ համաձայնագրերի ի հայտ գալը՝ գործարքային ծախսերի հարաբերական փոփոխու-
թյուններով: Նշենք, որ օրդինալիստական մոտեցումը ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ 
համարվում է գերակշռող, և հետազոտողների մեծ մասը նոր ինստիտուցիոնալ տեսության 
շրջանակներում կիրառում են հենց այս մոտեցումը։ Սա, թերևս, պայմանավորված է, առաջին 
հերթին, այն հանգամանքով, որ գործարքային ծախսերի միանշանակ հստակ մեկնաբանություն 
գոյություն չունի ժամանակակից տնտեսագիտության տեսության մեջ, ինչն, իր հերթին, արդյունք 
է գործարքային ծախսերի հասկացության լղոզվածության և ոչ միանշանակության։  

Ի տարբերություն օրդինալիստական մոտեցման, գործարքային ծախսերի կարդինալիստական 
մոտեցումը ենթադրում է գործարքային ծախսերի անմիջական գնահատման հնարավորությունը։ 
Այս մոտեցման կիրառմամբ տարբեր հետազոտողների կողմից իրականացվել են գործարքային 
ծախսերի գնահատման բազմաթիվ փորձեր, ինչը թույլ է տվել ստանալ այնպիսի քանակական 
տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս գործարքային ծախսերի քանակական գնահատականը կամ 
դրանց տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, դրա կոնկրետ գումարը կամ մասնաբաժինը գործարքի գնի 
մեջ: Նշենք, որ գնահատումներն իրականացվել են ինչպես առանձին վերցված շուկայի համար, 
այնպես էլ ամբողջ տնտեսության մակարդակով: Գործարքային ծախսերի գնահատում իրակա-
նացվել է Հ. Դեմսեցի կողմից միկրոմակարդակում և Դ.Նորտի ու Ջ.Ուոլլիսի կողմից` մակրոմա-
կարդակում։ 
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Ամերիկացի հետազոտող Հ.Դեմսեցի կողմից 1968 թվականին իրականացվեց միկրոմակար-
դակում կամ առանձին վերցված շուկայում գործարքային ծախսերի չափման փորձ, ինչն արտա-
ցոլվեց վերջինիս նույն թվականին լույս տեսած «Գործարքի ծախսեր» հոդվածում1: Որպես հե-
տազոտության օբյեկտ Դեմսեցն ընտրել էր Նյու Յորքի ֆոնդային բորսան։  

Ինչ վերաբերում է ամբողջ տնտեսության մակարդակով գործարքային ծախսերի գնահատ-
մանն, ապա այդ ուղղությամբ միակ հետազոտությունն իրականացվել է Ջ.Ուոլլիսի և Դ.Նորտի 
կողմից` ԱՄՆ-ի տնտեսության օրինակով2: Այդ հետազոտության արդյունքներն արտացոլվեցին 
նշված հեղինակների մինչ այժմ եզակի համարվող «Ամերիկյան տնտեսության գործարքային 
հատվածի գնահատումը՝ 1870-1970թթ.»3 աշխատությունում։ Նշված հետազոտողներն առաջար-
կեցին գնահատել գործարքային ծախսերը` չորս տիպի տնտեսական հարաբերությունների և 
դրանց հետ կապված համապատասխան գործունեության տեսակների վերլուծության միջոցով. 

1. առանձին գնորդների և վաճառողների միջև հարաբերություններ, 
2. ներֆիրմային հարաբերություններ, 
3. տարբեր տեսակների միջնորդ ֆիրմաների կողմից ծառայությունների մատուցում, 
4. սեփականության իրավունքի պաշտպանության հետ կապված հարաբերություններ։ 
Դիտարկենք վերը նշված հարաբերություններն առավել մանրամասնորեն։ 
Առանձին գնորդների և վաճառողների գործարքների ծախսեր: Դիտարկենք այն գործարքային 

ծախսերը, որոնք առաջ են գալիս, օրինակ, որևէ ապրանքի կամ ծառայության գնման և վա-
ճառքի ընթացքում: Նախ և առաջ, պարզաբանենք, թե գնորդի պարագայում գործարքային ծախ-
սերն ինչից են բաղկացած։ Դրանք կարող են ներառել. 
x շուկայում առաջարկվող ապրանքի կամ ծառայության համար անհրաժեշտ տեղեկատվու-

թյուն ստանալու համար կատարվող ծախսերը, 
x ապրանքի կամ ծառայության ընտրության ժամանակ կատարվող ծախսերը, այդ թվում` 

ծախսված ժամանակը, 
x առք ու վաճառքի ձևակերպման ծախսերը: 

Սակայն, հարկ է նշել, որ տվյալ դեպքում առկա են խնդիրներ`կապված երկրորդական 
ծախսերի ի հայտ գալու հետ, օրինակ, գնորդը վարձում է իրավաբանի, որն էլ, իր հերթին, 
օգտվում է պահակի, քարտւղարի և օգնականի ծառայություններից: Ահա այս է պատճառը, որ 
որոշակի ծախսերի` որպես գործարքային դասակարգելը բավական հարաբերական է: Տվյալ 
դեպքում իրավաբանի ծառայության համար կատարվող ծախսերը կարող են հանդիսանալ 
ապրանքի գնման հետ կապված գործարքային ծախսեր: 

Վաճառքի դեպքում գործարքային են համարվում այն ծախսերը, որոնք չէին առաջանա, եթե 
պայմանականորեն վաճառողն այն վաճառեր ինքն իրեն: Մասնավորապես, ապրանքի վաճառքի 
գործարքային ծախսերը ներառում են գովազդի ծախսերը, գնորդին` ապրանքի հուսալիությունն 
ապացուցելու համար կատարվող ծախսերը (համբավի ապահովման ծախսեր), հնարավոր 
գնորդներին ապրանքի հնարավորությունների ցուցադրման համար ծախսված ժամանակն ու 
միջոցները, ինչպես նաև գործարքի ձևակերպման ծախսերը:  

Ապրանքի կամ ծառայության գնման գործարքի վերլուծության ընթացքում երբեմն կարող են 
բախվել մի իրավիճակի, երբ գործարքային ծախսերը բաժանվում են վերջիններիս քանակական 
գնահատման հնարավորությունների տեսակետից: Այս առումով, հարաբերականորեն ավելի 
հեշտությամբ են գնահատվում գործարքի անմիջական ձևակերպման, տեղեկատվության ձեռք-
բերման և գովազդի հետ կապված ծախսերը: Ինչ վերաբերում է գնորդի`ապրանքի և ծառա-
յության ընտրության համար կատարվող և վաճառողի կողմից` սեփական դրական համբավի 
ձևավորման համար իրականացված համապատասխան ծախսերի գնահատմանն, ապա վեր-
ջինս կարող է իրականացվել մեծ դժվարությամբ` այլընտրանքային ծախսերի սահմանման և 
համեմատությունների միջոցով։  

                                                            
1  Demsetz H. The Cost of Transacting. – Quarterly Journal of Economics, 1968, No 1, p. 65. 
2  апелюшников .И. Заметкинаполяхнеоинституциональногоподхода // актортрансакционныхиздержек в теории и 
практикероссийскихреформ: поматериаламодноименного руглогостола / одред. В. . амбовцева. - .: 
Экономическийфакультет, ЕИ , 1998. с. 52-70. 

3  John J. Wallis, Douglass North Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970-Long-Term Factors 
in American Economic Growth, University of Chicago Press,1986, p. 95 – 162 
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Ֆիրմաների միջև գործարքային ծախսեր: Այստեղ հարկ է նշել, որ առաջին կետում նշված 
որոշ ընդհանրությունների հետ մեկտեղ, երբ ֆիրման հանդես է գալիս որպես շուկայի առանձին 
սուբյեկտ, առաջ են գալիս յուրահատուկ դեպքեր, երբ գործարքային ծախսերը դիտարկվում են 
ֆիրմաների միջև գործարքների իրականացմամբ պայմանավորված փոխհարաբերությունների 
տեսանկյունից: 

Տվյալ դեպքում առաջարկվում է գործարքային ծախսերի վերլուծության երկու տարբերակ. 
x Առաջին դեպքում դիտարկվում են ֆիրմայի կառավարման հիերարխիկ կառուցվածքի 

շրջանակում առկա պայմանագրերի ցանցը. ֆիրմայի սեփականատիրոջ և մենեջերների, 
մենեջերների և հսկիչների, հսկիչների և աշխատակիցների միջև: Այս դեպքում գործար-
քային ծախսերի կառուցվածքը փոփոխվում է կախված այն բանից, թե պայմանագրերը ինչ 
մակարդակով են դիտարկվում: Բարձր մակարդակում առավել նշանակալից են տեղեկատ-
վության ստացման, մշակման և տրամադրման հետ կապված ծախսերի չափաբաժինը, իսկ 
ցածր մակարդակում` ավելի մեծ է այն ծախսերի չափաբաժինը, որոնք կապված են աշխա-
տակիցների աշխատանքի ընդունման համար կնքված պայմանագրերի հսկողության հետ: 

x Երկրորդ տարբերակն առաջարկում է ավելի պարզ սխեմա. բաժնետերերը կնքում են պայ-
մանագրեր անմիջականորեն արտադրողների հետ, այսինքն, նրանց հետ, ովքեր իրենք են 
մասնակցում ռեսուրսներն ապրանքի վերածելու գործընթացին: Այդ դեպքում կառավարման 
հիերարխիկ համակարգում միջանկյալ պաշտոններ (արհեստավորներ, ծառայողներ, 
հսկիչներ, մենեջերներ և այլն) զբաղեցնող անձանց պահելու բոլոր ծախսերը կազմում են 
արտադրության ծախսերի այն հատվածը, որոնք կհամարվեն գործարքային ծախսեր և չեն 
կարող փոխանցվել անմիջականորեն արտադրողներին, ինչն էլ հենց հանդիսանում է այդ 
ծախսերի էական առանձնահատկությունը: 
Տարբեր տեսակների միջնորդ ֆիրմաների կողմից ծառայությունների մատուցում: Գոյություն 

ունեն ֆիրմաների հատուկ տեսակներ, որոնց գործունեությունը հիմնականում կապված է 
գործարքային ծառայությունների մատուցման հետ: Այսպիսով, եթե դրանց գործունեության 
շրջանակներում իրականացվում են ռեսուրսների ձևափոխման ծառայություններ, ապա տնտե-
սության մակարդակով դրանք համարվում են գործարքային ծախսերի մաս: Գործունեության 
այս ոլորտին են դասվում տարբեր տեսակի միջնորդային ծառայությունները: Ընդ որում, կարելի 
է նաև առանձնացնել այնպիսի ճյուղեր, որոնց մեջ խմբավորված կլինեն այն ֆիրմաները, որոնք 
մատուցում են մաքուր գործարքային ծառայություններ կամ որտեղ գործարքային ծառայություն-
ները գերակշռում են: Գործարքային ճյուղերը ներառում են գործարքների հետևյալ խմբերը . 
x Ֆինանսներ և անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ: Այս մասով ֆիրմաների հիմնական 

գործառույթը`սեփականության իրավունքի փոխանցման ապահովումն է, ներառյալ 
այլընտրանքի որոնումը, գործարքի նախապատրաստումն ու իրականացումը:  

x Բանկային գործ և ապահովագրություն: Այս ոլորտում գործող ֆիրմաների հիմնական գոր-
ծառույթն է` այն փոխանակումների իրականացման միջնորդությունը, որոնք կախված են 
հատուկ պայմաններից և պահանջներից, ինչպես նաև այն ծախսերի կրճատումը, որոնք կապ-
ված են համապատասխան ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի իրա-
գործման անվտանգության հետ: Մասնավորապես, գործարքի իրականացման ընթացքում 
ապահովագրության առավել կարևոր տեսակներից է սեփականության իրավունքի ապա-
հովագրությունն, ինչպես օրինակ, անշարժ գույքի սեփականության դեպքում:  

x Իրավաբանական ծառայություններ: Այս ոլորտում համապատասխան կազմակերպություն-
ների հիմնական գործառույթն է` համակարգել, ուղղորդել և վերահսկել պայմանագրերի 
իրականացումը և տալ իրավական խորհրդատվություն: 

x Մեծածախ և մանրածախ առևտուր: Հարկ է նշել, որ հատկապես բարդանում է խնդիրն այն 
դեպքում, երբ այս ոլորտները ներառում են ինչպես գործարքային, այնպես էլ տրանսֆոր-
մացիոն ծառայություններ: Սակայն, այս խնդիրը դուրս է մեր քննարկման առարկայից, 
ուստի հետևելով Դ.Նորտի և Ջ. Ուոլիսի տեսակետին` մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
ծառայությունները կվերագրենք գործարքային ոլորտին: 
Չնայած այն հանգամանքին, որ Դ.Նորտի և Ջ. Ուոլլիսի հետազոտությունը համարվում է 

տնտեսագիտական տեսության համար մեծ ներդրում, այնուամենայնիվ, այդ աշխատանքը 
առաջ բերեց նաև բազմաթիվ վեճեր: Որոշ գիտնականների կարծիքով` գործարքային ծախսերը 
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չափազանց բարդ է որոշարկել, իսկ գնահատելն` էլ ավելի բարդ: Բացի այդ, որոշ գործարքային 
ծախսեր ընդհանրապես չեն ենթարկվում քանակական գնահատման: 

Հիմնվելով գործարքային ծախսերի քանակական գնահատման վերը ներկայացված մեթոդի 
վրա, Դ.Նորտը և Ջ.Ուոլլիսն իրականացրել են վերջիններիս մակարդակի չափում ԱՄՆ-ի տնտե-
սության մասնավոր և հասարակական հատվածներում 1870-1970թթ. ժամանակահատվածում։ 
Ըստ այդ հետազոտության՝գործարքային ծախսերի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
դիտարկված տարիներին ունեցել է հետևյալ պատկերը.  

Աղյուսակ 1 

ԱՄՆ-ի տնտեսության մասնավոր տրանսակցիոն հատվածը` 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ %–ով`1870-1970թթ.1 

Տարի 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

ՀՆԱ % 22,2 25,3 29,1 30,4 31,5 35,1 38,3 37,1 40,1 41,3 40,8 

 
Ինչպես երևում է վերը բերված աղյուսակից, նշված մեթոդով գործարքային ծախսերի քա-

նակական գնահատումը ցույց է տալիս մասնավոր տրանսակցիոն սեկտորի բուռն զարգացման 
մասին. 100 տարվա ընթացքում դրանց տեսակարար կշիռը ՀՆԱ–ում աճել է ավելի քան 18 
տոկոսով։ Ընդ որում, տրանսակցիոն հատվածի հարաբերական ընդլայնումը բավական կայուն 
բնույթ է կրել`բացառությամբ վերջին տասնամյակներին`1950-1970թթ ժամանակահատվածում, 
երբ արդեն նկատվում է կայունացում։  

Հաշվարկելու համար տնտեսության պետական գործարքային հատվածի տեսակարար 
կշիռը` Նորտը և Ուոլլիսն առաջարկեցին երկու տարբերակներ, որոնց համապատասխան 
կարելի է ստանալ տնտեսության մեջ նշված հատվածի տեսակարար կշռի առավելագույն և 
նվազագույն սահմանային մեծությունները։ 

Աղյուսակ 2 

ԱՄՆ-ի պետական տրանսակցիոն հատվածը, ՀՆԱ–ի նկատմամբ, %–ով`1870-1970թթ.2 

Տարիներ 
Առաջին 

տարբերակ 
Փոփոխություններն ըստ 
1-ին տարբերակի,%-ով 

Երկրորդ 
տարբերակ 

Փոփոխություններն ըստ 2-րդ 
տարբերակի,%-ով 

1870 26,09  24,19  

1880 28,87 +2,78 26,97 +2,78 

1890 32,72 +3,85 30,82 +3,85 

1900 34,10 +1,38 32,14 +1,32 

1910 35,17 +1,07 33,44 +1,3 

1920 39,98 +4,81 37,17 +3,73 

1930 46,35 +6,37 40,81 +3,64 

1940 43,69 –2,66 41,92 +1,11 

1950 51,25 +7,56 44,63 +2,71 

1960 55,35 +4,1 45,36 +0,73 

1970 54,71 –0,64 46,66 +1,3 

 
Ստացված տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ ԱՄՆ-ի տնտեսության մեջ 

տրանսակցիոն հատվածը հարյուրամյակի ընթացքում զգալիորեն աճել է, ինչպես մի տարբե-
րակի դեպքում, երբ պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների մի մասը տրանսակցիոն 
բնույթի են, այնպես էլ այն տարբերակի դեպքում, երբ պետության կողմից մատուցվող բոլոր 
ծառայությունները ոչ տրանսակցիոն բնույթի են։ Առաջին դեպքում տրանսակցիոն հատվածի 
աճը հարյուրամյակի ընթացքում կազմել է 28 տոկոս, իսկ երկրորդ դեպքում` 22 տոկոս։ 
Բնականաբար, հարց է առաջանում, թե ինչո՞վ է պայմանվորված տրանսակացիոն հատվածի 

                                                            
1  аститко А.Е. еоинституциональнаяэкономическаятеория. - .: ЕИ . – 1999. - с. 424. 
2  Նույն տեղում. 
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նմանօրինակ ընդլայնումը։ Վերջինիս պատճառները վերլուծելով` առանձնացվում են 3 հիմնա-
կան գործոններ. 

1. Տնտեսության մեջ զգալիորեն աճել են պայմանագրերի մասնակիացման և պաշտպանու-
թյան ծախսերի դերն ու նշանակությունը, քանի որ շուկաների զարգացման և աշխատանքի 
մասնագիտացման արդյունքում փոխանակումը սկսել է ավելի շատ կրել անդեմ ու անանձնային 
բնույթ, ինչն առաջացնում է իրավունքի ոլորտի մասնագետների նկատմամբ լայն պահանջարկ: 
Իսկ փոխանակման այդ ձևի աճը կանխորոշող ամենակարևոր գործոնը հանդիսացավ ենթակա-
ռուցվածքների զարգացումը, մասնավորապես, տրանսպորտի և կապի ոլորտներում, ինչը 
զգալիորեն մեծացրեց փոխանակման հնարավոր այլընտրանքների շրջանակը, որն էլ համապա-
տասխանաբար հանգեցրեց տեղեկատվության ստացման և մշակման ընդհանուր ծախսերի աճի: 

2. Երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը հանդիսացան տեխնոլոգիական փոփոխու-
թյունները:Կապիտալատար տեխնոլոգիաները կարող են շահութաբեր կերպով կիրառվել այն 
դեպքում, երբ հնարավոր է լինում ապահովել արտադրանքի թողարկման կայուն բարձր մա-
կարդակ՝ իրականացնելով խնայողություն մասշտաբի էֆեկտի հաշվին: Սակայն, այդ նպատա-
կով, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է ռեսուրսների անխափան մատակարարման ապահովում, 
երկրորդ՝ կազմակերպության ներսում մարդկանց գործունեության կոորդինացում և արդյունավետ 
վերահսկողական համակարգի ներդրում, և, երրորդ՝ պաշարների կառավարման և պատրաստի 
արտադրանքի իրացման հստակ գործող համակարգի ձևավորում: Այս գործոնները հնարավոր և 
անհրաժեշտ դարձրեցին խոշոր տնտեսական կազմակերպությունների ստեղծումը՝ ներկազմա-
կերպական մասնագիտացման, աշխատանքի բաժանման և վերարտադրությունն ապահովող 
գործարքների բարդ համակարգով: Դրա հետ մեկտեղ, վերը թվարկված երեք բաղադրիչները 
համապատասխանում են տնտեսության տրանսֆորմացիոն հատվածում ներֆիրմային գործար-
քային գործառույթների երեք տիպերին, որոնք առանձնացվել էին Դ.Նորտի և Ջ.Ուոլլիսի կողմից: 
Այսպիսով, արտադրության մասշտաբից խնայողությունն այլ հավասար պայմաններում 
ուղեկցվում է գործարքային ծախսերի աճով: 

3. Սեփականության իրավունքների վերաբաշխման համար քաղաքական համակարգի օգ-
տագործման ծախսերի կրճատումը: Այդ նվազեցումը Նորտի և Ուոլլիսի տեսանկյունից պայ-
մանավորված էր գործարքների կանոնակարգման օրենսդրական համակարգի փոփոխմամբ. 
հիմնական որոշումներն անհրաժեշտ էր իրականացնել օրենսդրական մարմինների միջոցով, 
ինչն էապես հեշտացնում էր տնտեսական շահեր արտահայտող տարբեր խմբերի համար 
շահավետ որոշումների ընդունման նպատակով որոշակի ճնշումների գործադրումը: 

Հարկ է նշել, որ գործարքային ծախսերի բարդացումն աճում է նաև սոցիալ-տնտեսական 
համակարգի զարգացմանը զուգահեռ` պարզ ապրանքային արտադրությունից մինչև ժամանա-
կակից տնտեսություն, որում ցանկացած տնտեսական կազմակերպության զարգացում, լինի դա 
բանկ, առևտրային ֆիրմա կամ խոշոր արտադրական կորպորացիա, տեղի է ունենում տեղե-
կատվական անհամաչափության և սահմանափակ ռացիոնալության, ինչպես նաև օպորտու-
նիստական վարքագծի և ակտիվների յուրահատկությունների հետ կապված սահմանափակող 
պայմանների ազդեցության ներքո: 

Ամփոփելով հարկ է նշել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ գործարքային ծախսերի տեսու-
թյան մեջ առկա են բազմաթիվ հետազոտություններ, այնուամենայնիվ, չափազանց հազվադեպ 
են իրականացվել գործարքային ծախսերի կոնկրետ քանակական գնահատումներ: Սա 
հիմնականում բացատրվում է մեթոդաբանական և վիճակագրական մակարդակներում առաջ 
եկող դժվարություններով, որոնք կապված են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրակա-
նացվող բոլոր ակնհայտ և ոչ ակնհայտ ծախսերից գործարքային ծախսերի բացահայտման և 
սահմանազատման հետ: 

Այսպիսով, գործարքային ծախսերի առկայությունը միշտ չէ, որ պետք է դիտարկել որպես 
բացասական երևույթ: Դրանց առկայությունը կարող է խթան հանդիսանալտնտեսվարող սուբ-
յեկտների ծախսերի օպտիմալացման, ավելի խորը մասնագիտացման, առանձին տնտեսվարող 
սուբյեկտների համար կայուն և բարձր եկամուտներ ստանալու համար։  
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՌԱԴԻԿ ԱՐՏՅՈՄԻ ՎԵՐԴՅԱՆ  

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ  

Համառոտագիր 

Չնայած գործարքային ծախսերի տեսության բավական մշակվածությանը, վերջիններիս գնահատման 
մոտեցումները մինչ օրս բավական վիճելի են, և չնայած այս ոլորտում առկա բազմաթիվ տեսական հետա-
զոտություններին` չափազանց հազվադեպ են իրականացվել գործարքային ծախսերի կոնկրետ քանակական 
գնահատումներ: Սա հիմնականում բացատրվում է մեթոդաբանական և վիճակագրական մակարդակնե-
րում առաջ եկող դժվարություններով, որոնք կապված են տնտեսվարող սուբյեկտների բոլոր ակնհայտ և 
ոչ ակնհայտ ծախսերից գործարքային ծախսերի բացահայտման և սահմանազատման հետ: 

 

Բանալի բառեր. գործարքային ծախսերի գնահատում, տնտեսական հարաբերություններ, տնտեսվարող սուբյեկտներ, 
ապրանքներ, ծառայություններ, շուկա, արդյունավետություն, զարգացում:  

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ЭКОНОМИКИ 

РАДИК АРТЕМОВИЧ ВЕРДЯН  

аспирант Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Несмотря на достаточную изученность теории трансакционных издержек, подходы к оценке последних до 
сих пор весьма спорны, и несмотря на наличие множества теоретических исследований в этой области, крайне 
редко проводились конкретные количественные оценки трансакционных издержек. Это в основном объясняется 
трудностями, возникающими на методологическом и статистическом уровнях, которые связаны со всеми оче-
видными и неочевидными затратами хозяйствующих субъектов при определении и разграничении трансак-
ционных издержек. 

 
Ключевые слова: оценка операционных издержек, экономические отношения, хозяйствующие субъекты, товары, услуги, 

рынок, эффективность, развитие. 

PECULIARITIES OF THE COST ASSESSMENT OF THE ECONOMIC TRANSACTIONS 

RADIK ARTYOM VERDYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 
Although the theory of the transaction costs is adequately studied, the approaches of the latter’s assessment of are 

still very controversial. Hence, despite the existence of many theoretical studies in this field, too rarely actual 
quantitative assessments of the transaction costs have been implemented. This is mainly due to the difficulties in the 
methodological and statistical levels related to the definition and delimitation of the transaction costs from all the 
obvious and non-obvious costs of the economic agents. 

 
Keywords: Transaction cost estimation, economic relations, economic entities, products, services. 
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ԱՐՄԱՆ ՍՊԱՐՏԱԿԻ ՔԵՐՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՀՀ-ԵՄ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ «ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ» ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Եվրոպական Միության անդամ երկիր հանդիսացող Լեհաստանի և Շվեդիայի արտգործնա-
խարարների կողմից 2008թ. առաջարկվեց ներդնել ԵՄ հետ համագործակցության նոր ծրագիր, 
որը թույլ կտար հարաբերություններ խորացնել ԵՄ անդամ չհանդիսացող մի շարք երկրների 
հետ: Նրանց կողմից առաջարկվում էր հարաբերությունները խորացնել Եվրոպայից դեպի արևելք 
ընկած այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք էին Հայաստանը, Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդո-
վան, Ադրբեջանը և Բելառուսը: Այդ նախաձեռնությունը հավանության արժանացավ 2009թ. մա-
յիսի 7-ին Պրահայի գագաթնաժողովի ժամանակ և ստացավ Արևելյան գործընկերություն անվա-
նումը: Նման նախաձեռնությունը կարելի է պայմանավորել մի շարք գործոններով, որոնք իրենց 
բովանդակությամբ կրում են ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև տնտեսական բնույթ: Երբ 2004թ. 
ԵՄ շարքերը համալրեցին մոտ 10 երկրներ, արդեն իսկ անհրաժեշտություն էր զգացվում 
վերլուծելու, թե ԵՄ-ն էլ ինչ ուղղություններով կարող է աշխատանք տանել և ավելի ընդլայնել 
իր արդեն իսկ 28 երկրների սահմանները ներառող ինտեգրացիոն կառույցը: Սա բնական է, 
քանի որ յուրաքանչյուր ինտեգրացիոն միավոր ձգտում է ոչ միայն տնտեսական առումով ընդ-
լայնվել, զարգանալ և հզորանալ, այլ նաև քաղաքական, աշխարհագրական և այլ առումներով: 
Արևելյան գործընկերության ծրագիրը կյանքի կոչելու գործընթացն ավելի արագացավ և սկսեց 
առարկայական տեսք ստանալ ռուս-վրացական հարաբերությունների վատթարացման, ինչպես 
նաև համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով: Այս հանգամանքները 
ավելի ակնհայտորեն ցույց տվեցին ԵՄ հնարավոր թույլ տեղերը, և նախապայմաններ առաջա-
ցան եվրոպական երկրներում մտածել արտաքին քաղաքական և տնտեսական բացասական 
ազդեցությունների նվազեցման կամ չեզոքացման ուսումնասիրություններ իրականացնելու 
համար: Դա էր հիմնական պատճառը, որ ԵՄ-ը ձգտեց իր շուրջը ստեղծել, այսպես կոչված, 
անվտանգության գոտի՝ իր շուրջը հավաքելով հետխորհրդային երկրների մի մասին: 

Այս նոր համագործակցությունը ԵՄ և Արևելյան գործընկերության երկրների միջև չէր են-
թադրում և հիմա էլ չի ենթադրում հետագայում վերջիններիս միացումը ԵՄ, բայց էականորեն 
կարող է նպաստել այդ երկրների բազմաթիվ ոլորտների առաջընթացին: 

Արևելյան գործնկերության ծրագիրն ինքնանպատակ չէր և միանշանակ իր մեջ ներառում 
էր այն ուղղությունները, որտեղ ԵՄ-ը և Արևելյան գործընկերության երկրները պետք է շարու-
նակեին իրենց համագործակցությունը: Մասնավորապես, Արևելյան գործընկերությունը 
ենթադրում է՝ 
x Նոր սերնդի ասոցացման համաձայնագրի կնքում, 
x ԵՄ տնտեսության հետ ինտեգրում և ազատ առևտրի վերաբերյալ խորը համաձայնագրի 

կնքում, 
x ԵՄ մուտքի վիզայի աստիճանական ազատականացում, անօրինական միգրացիայի դեմ 

պայքար, 
x Էներգետիկ անվտանգության համաձայնագրի ընդլայնում, 
x Ֆինանսական օգնության մեծացում, 
x Շրջակա միջավայրի և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ հարցերում սերտ համագործակ-

ցություն, 
x Միջազգային կապերի ընդլայնում և քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մասնակ-

ցություն1: 

                                                            
1  http://eap-csf.eu/ru/about-csf-eap/eap/ 
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Արևելյան գործընկերությունը հիմնված է միջազգային իրավունքի և այնպիսի հիմնարար 
սկզբունքների վրա, ինչպիսիք են՝ ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը, մարդու 
իրավունքները և հիմնարար ազատությունները, կայուն զարգացմամբ ազատ շուկայական տնտե-
սությունը: 

Վերոնշյալ ուղղություններով ԵՄ և Արևելյան գործընկերության երկրների միջև հարաբերու-
թյունները խորացնելու համար Արևելյան գործընկերության ծրագրին ըստ 2009թ. նախնական 
տվյալների նախատեսվում էր հատկացնել 600 մլն եվրո գումար Եվրոպական հարևանություն 
գործիքի շրջանակներում, բայց հետագայում որոշում կայացվեց այդ գումարը 2010-2013 թթ. 
համար մեծացնել մինչև 1,9 մլրդ եվրոյի: 

ՀՀ-ԵՄ համագործակցությունը Արևելյան գործընկերության շրջանակներում կարելի է հա-
մարել հարաբերությունների խորացման հերթական փուլերից մեկը, քանի որ այդ հարաբե-
րությունները նոր չեն և ունեն մոտ երկու տասնամյակի պատմություն: ՀՀ-ԵՄ համագործակցու-
թյան նախադրյալներ ստեղծվել են դեռևս 1996թ. Գործընկերության և Համագործակցության 
մասին Համաձայնագրով (ԳՀՀ), որն ուժի մեջ է մտել 1999թ. հուլիսի 1-ից:  

Կնքելով այդ Համաձայնագիրը կողմերն իրենց առջև նպատակ էին դրել համագործակցության 
եզրեր գտնել բոլոր հնարավոր ուղղություններով (բացառությամբ ռազմական ոլորտի) և գոր-
ծադրել առավելագույն ջանքերը այդ համագործակցության արդյունավետությունը բարձրաց-
նելու ուղղությամբ: Մասնավորապես Համաձայնագրի կնքմամբ կողմերը նախ և առաջ իրենց 
առջև նպատակ էին դրել՝ 
x հիմքեր ստեղծել քաղաքական երկխոսության, քաղաքական կապերի ձևավորման և խորաց-

ման համար, 
x աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը՝ երկրում ժողովրդավարությունն ամրապնդելու, 

տնտեսությունը զարգացնելու և ավարտելու անցումը շուկայական տնտեսությանը, 
x ամրապնդել օրենքի իշխանությունը, ներառյալ իրավական համակարգի բարեփոխումները, 
x նպաստել կողմերի միջև առևտրին, ներդրումներին և ներդաշնակ տնտեսական կապերին, 
x նպաստել մտավոր, արդյունաբերական և առևտրային սեփականության պաշտպանությանը, 
x հիմք ստեղծել օրենսդրական, տնտեսական, սոցիալական, ֆինանսական, գիտական, տեխ-

նոլոգիական և մշակութային համագործակցության համար1: 
Համաձայնագրով նախատեսված նպատակների շրջանակներն արդեն իսկ խոսում են այն 

մասին, որ դեռևս այն ժամանակվանից՝ համագործակցություն սկսելու հենց սկզբից, կողմերը 
պատրաստակամ են եղել գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը Հայաստանի և ԵՄ երկրների 
միջև բազմավեկտոր համագործակցություն ծավալելու և խորացնելու համար: 

Վերոնշյալ նպատակների հասնելու համար կողմերը չսահմանափակվեցին միայն ԳՀՀ-ով 
սահմանված նպատակների իրագործմամաբ, այլ շարունակեցին նոր ճանապարհներ փնտրել 
այդ համագործակցությունն ավելի համապարփակ դարձնելու համար: Ամենևին էլ պատահա-
կան չէր, որ արդեն 2004 թ. ԵՄ-ը մի շարք երկրների, այդ թվում ՀՀ հետ նախաձեռնեց և ընթացք 
տվեցին Եվրոպական հարևանության քաղաքականությանը: Արդեն 2005թ. Եվրոպական հանձ-
նաժողովը Եվրոպական խորհրդին զեկույց ներկայացրեց ՀՀ վերաբերյալ, իսկ արդեն 2006թ. 
նոյեմբերի 14-ին, երեք փուլերով իրականացված բանակցությունների արդյունքում, որոշում 
ընդունվեց և ստորագրվեց հայ-եվրոպական հնգամյա գործողությունների ծրագիր Եվրոպական 
հարևանություն քաղաքականության շրջանակներում: Մի շարք մասնագետների կարծիքով 
Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը լուրջ արդյունքների չբերեցին: Այդ անար-
դյունավետության հիմնական պատճառը համարվում էր ԵՄ կողմից հարևան երկրների նկատ-
մամբ ընհանուր, այլ ոչ թե տարբերակված մոտեցումը:  

Այս քաղաքականությանն ի վերջո հաջորդեց Արևելյան գործընկերության շրջանակներում 
ՀՀ-ԵՄ համագործակցությունը: Այս բազմամյա համագործակցությունը բնականաբար իր դրական 
ազդեցությունն է թողել տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների ընդլայնման վրա, մաս-
նավորապես խոսքը գնում է արտաքին առևտրի և ներդրումների ոլորտների մասին: 

                                                            
1  http://mineconomy.am/arm/43/gortsaruyt.html 
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Գծապատկեր 

 
 

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք՝ armstat.am 

 
Արտաքին առևտրի ոլորտում ԵՄ-ն Հայաստանի համար տարիների ընթացքում դարձել է 

շատ կարևոր գործընկեր: Ըստ 2015թ. տվյալների Հայաստանը ԵՄ երկրներ է արտահանել ավելի 
քան 441 մլն դոլարի ապրանք, որը կազմել է ընդհանուր արտահանման մոտ 29,6 տոկոսը (ՀՀ-ից 
ԵՄ-ն արտահանումը 2014թ. կազմել է 465մլն դոլար կամ ՀՀ արտահանման 30,1 տոկոսը)1: Այս 
ցուցանիշով ԵՄ-ն Հայաստանի թիվ մեկ գործընկերն է հանդիսանում: Բնականաբար ԵՄ ոչ 
բոլոր երկրների հետ է հաջողվել արտահանման ոլորտում զգալի արդյունքներ գրանցել: ԵՄ 
երկրներից արտահանման ոլորտում ՀՀ խոշորագույն առևտրային գործընկեր են հանդիսանում 
Գերմանիան (2014թ. 10.2%, 2015թ.՝ 9,8%), Բուլղարիան (2014 թ.՝ 5.5%, 2015թ.՝5,3%), Իտալիան 
(2014թ.՝ 2,2%, 2015թ.՝ 3,3%), Նիդեռլանդները (2014թ.՝ 4.8%, 2015թ.՝ 3.2%), Բելգիան (2014թ.՝ 4%, 
2015թ.՝ 3.2%), որոնց մասնաբաժինը Հայաստանի ընդհանուր արտահանման մեջ 2015թ. տվյալ-
ների համաձայն կազմել է մոտ 24.8%: Հետաքրքիր է նաև այն հանգամանքը, որ 2015թ. Ռու-
մինիային բաժին է հասել ՀՀ արտահանման մոտ 2.6%-ն այն դեպքում, երբ 2014թ. տվյալ երկրի 
մասնաբաժինը եղել է զրոյական, այսինքն՝ մի շարք ուղղություններով կարելի է նկատել տնտե-
սական համագործակցության էական աշխուժացումներ: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ից ԵՄ արտահանման ապրանքային կառուցվածքին, ապա ուսում-
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ այն հիմնականում կրում է հումքային բնույթ: Այսպես, 
ըստ 2014թ. տվյալների ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ արտահանվել է մոտ 110 մլն դոլար արժեքով սև 
մետաղներ, ավելի քան 107 մլն դոլար արժեքով հանքաքար, խարամ և մոխիր, մոտ 72 մլն դոլարի 
պղինձ և դրանից իրեր, մոտ 47 մլն դոլարի բնական կամ արհեստական մարգարիտ, թանկարժեք 
կամ կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ, 19 մլն դոլարի այլ ոչ թանկարժեք 
մետաղներ, մետաղակերամիկա և դրանցից ապրանքներ, մոտ 11 մլն դոլարի ալյումին և 
դրանցից իրեր: Ընդհանուր առմամբ վերոնշյալ ապրանքներին և ապրանքային խմբերին բաժին 
է հասել ՀՀ-ից ԵՄ արտահանման մոտ 78,7 տոկոսը: Իհարկե հումքային ապրանքների նման մեծ 
մասնաբաժինը ՀՀ-ԵՄ առևտրում խոսում է այն մասին, որ ԵՄ երկրները ՀՀ-ն դիտարկում են 
ավելի շատ որպես հումքի աղբյուր, բայց ամեն ինչ այդքան էլ վատ և միանշանակ չէ, երբ 
ուսումնասիրում են ՀՀ-ից ԵՄ արտահանման այլ ապրանքային խմբերը և դրանց ծավալները: 
Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ԵՄ երկրների կողմից հետաքրքրություն է ցուցաբերվում նաև 
պատրաստի արտադրանք ներկայացնող ապրանքներ և ապրանքային խմբեր: Այսպես, 2014թ. 
ՀՀ-ից ԵՄ անդամ երկրներ են արտահանվել 46,5 մլն դոլարի տրիկոտաժե հագուստ և հագուստի 
պարագաներ (բացի մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքով), 27,2 մլն դոլարի թռչող ապարատ-

                                                            
1  Արտաքին առևտրի և ներդրումների վերաբերյալ այստեղ և ներքևում ներկայացված տվյալներն ամբողջությամբ 
վերցված են ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքից՝ www.armstat.am: 
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ներ, տիեզերական ապարատներ և դրանց մասեր, 6,6 մլն դոլարի ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքներ և 
քացախ, ավելի քան 2,2 մլն դոլարի էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ, ձայնագրող 
ապարատներ և դրանց մասեր, 2,1 մլն դոլարի գործիքներ, դանակներ, գդալներ, պատառաքաղներ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, 2 մլն դոլարի օպտիկական, լուսանկարչական չափիչ, բժշկական և 
վիրաբուժական սարքեր, 1,8 մլն դոլարի միջուկային ռեակտորներ, կաթսաներ, սարքավորում-
ներ և մեխանիկական մասեր, 1,5 մլն դոլարի կաշվե իրեր, կենդանիների աղիքներից իրեր, 
ավելի քան 1,2 մլն դոլարի ձուկ և խեցգետնավորներ, մանրուքներ և այլ ծովային անողնաշա-
րավորներ, մոտ 1,2 մլն դոլարի տրիկոտաժե հագուստ և հագուստի պարագաներ մեքենայական 
կամ ձեռքի գործվածքով: Վերջիններիս ծավալներն իհարկե մեծ չեն, բայց լուրջ նախադրյալներ 
կարող են ստեղծել ԵՄ հետ առևտուրն ավելի դիվերսիֆիկացնելու և այլ ապրանքների և 
ապրանքային խմբերի նկատմամբ Եվրոպայի շուկայի ուշադրությունը գրավելու տեսանկյունից: 
Այս առումով բնականաբար ԵՄ-ի և նրա անդամ երկրների հետ ցանկացած համագործակցություն 
լինի դա Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, թե այլ ծրագիր կարող են միայն դրականորեն 
անդրադառնալ տնտեսական ոլորտում համագործակցության խորացման վրա: Այս միտքն 
ավելի պատկերավոր և առարկայական է դառնում, երբ տեսնում ենք Արևելյան գործընկերության 
և այլ ծրագրերի շրջանակներում ԵՄ շահագրգռվածությունը ՀՀ-ում ՓՄՁ-ների զարգացման և 
մրցակցային դաշտի կատարելագործման ոլորտներում: 

Ներմուծման ոլորտում նույնպես գրանցվել են բավականին մեծ արդյունքներ: Վերջին տասը 
տարիների ընթացքում ԵՄ երկրներից ՀՀ ներմուծման ծավալները գերազանցել են 1 մլրդ 
դոլարի շեմը: Օրինակ, 2014թ. ԵՄ-ից ՀՀ ներմուծումը կազմել է ավելի քան 1,1 մլրդ դոլար: 2015թ. 
այդ ցուցանիշը զգալիորեն կրճատվել է՝ կազմելով մոտ 780 մլն դոլար: Ներմուծման ծավաների 
ավելի քան 31 տոկոս նվազումը պայմանավորված էր դեպի ՀՀ արտերկրից ուղարկվող 
տրանսֆերտների զգալի նվազումով, եվրոպական մի շարք երկրներում տնտեսական աճի 
տեմպերի նվազմամբ, ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցությամբ և այլն: ՌԴ տնտեսական վիճակի 
վատթարացումը, ռուբլու զգալի արժեզրկումը նպաստեցին ՀՀ-ից ՌԴ մեկնող ախատանքային 
միգրանտների հոսքի նվազմանը և վերջիններիս կողմից ՀՀ ուղարկվող տրանսֆերտների զգալի 
կրճատմանը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրեց մի շարք եվրոպական ապրանքների նկատմամբ 
պահանջարկի կրճատմանը:  

Ներմուծման ոլորտում ԵՄ անդամ երկրներից ՀՀ խոշորագույն առևտրային գործընկերներն 
են հանդիսանում Գերմանիան (2014թ.՝ 6.4%, 2015թ.՝ 6.2%), Իտալիան (2014թ.՝ 4.1%, 2015թ.՝ 
4.6%), Ֆրանսիան (2014թ.՝ 1.8%, 2015թ.՝ 2%), Բելգիան (2014թ.՝ 2%, 2015թ.՝ 1.5%), Նիդեռլանդները 
(2014թ.՝ 1.1%, 2015թ.՝ 0.9%), Միացյալ Թագավորությունը (2014թ.՝ 1.3%, 2015թ.՝ 0.8%), Իսպանիան 
(2014թ.՝ 1.1%, 2015թ.՝ 0.8%), Բուլղարիան (2014թ.՝ 0.6%, 2015թ.՝ 0.8%), Շվեդիան (2014թ.՝ 0.6%, 2015թ.՝ 
0.7%), Չեխիայի Հանրապետությունը (2014թ.՝ 0.4%, 2015թ.՝ 0.6%), Ավստրիան (2014թ.՝ 1.6%, 
2015թ.՝ 0.5%), Հունաստանը (2014թ.՝ 0.4%, 2015թ.՝ 0.5%), Ռումինիան (2014թ.՝ 0.9%, 2015թ.՝ 0.5%): 

Ներմուծման ապրանքային կառուցվածքն արտահանման համեմատ շատ ավելի դիվերսի-
ֆիկացված բնույթ է կրում և իր ծավալներով զգալիորեն գերազանցում է արտահանման ծավալ-
ներին: Օրինակ, արտահանման ոլորտում 1 մլն դոլարը գերազանցող ապրանքային խմբերի 
քանակը երկնիշ դասակարգման դեպքում 16 է, իսկ ներմուծման ոլորտում՝ 66: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ 
2014թ. տվյալների ԵՄ երկներից ՀՀ մեծ ծավալներով ներմուծվել են այնպիսի ապրանքներ, ինչ-
պիսիք են՝ միջուկային ռեակտորները, կաթսաները, սարքավորումները և մեխանիկական մա-
սերը՝ 160,8 մլն դոլար, վերգետնյա տրանսպորտային միջոցները (բացի երկաթուղային կամ 
տրամվայի շարժակազմը), դրանց մասերը և սարքավորումները՝ 160,7 մլն դոլար, բնական կամ 
արհեստական մարգարիտը, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերը, մետաղները՝ 101,7 մլն 
դոլար, դեղագործական մթերքը՝ 81,7 մլն դոլար, էլեկտրական մեքենաները և սարքավորումները, 
ձայնագրող ապարատները և դրանց մասերը՝ 59,3 մլն դոլար և այլն: Միայն այս 5 ապրանքային 
խմբերին բաժին է հասել ԵՄ-ից ՀՀ ներմուծման ավելի քան 49,7 տոկոսը:  

Ներմուծվող ապրանքային խմբերի ուսումնասիրությունը թույլ են տալիս եզրակացնել, որ 
գոնե մի շարք ապրանքների գծով ԵՄ-ը մեզ համար շարունակում է մնալ անփոխարինելի կամ 
նվազագույնը որպես այլընտրանքային առևտրային գործընկեր՝ համեմատած մասնավորապես 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ: Մասնավորապես, այդպիսի ապրանքներից և ապրանքային 
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խմբերից կարելի է նշել դեղագործական մթերքը, վերգետնյա տրանսպորտային միջոցները, 
ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքները և քացախը, քիմիական թելերը, քիմիական գործվածքները:  

Ինչ վերաբերում է ԵՄ երկրների հետ ներդրումային ոլորտում համագործակցությանը, ապա 
այստեղ նույնպես հաջողվել է մի շարք առաջատար ԵՄ երկրների հետ բավականին խորը և 
բազմակողմանի կապեր հաստատել: Այդպիսի արդյունքների մասին թերևս խոսում են ՀՀ 
տնտեսության տարբեր ոլորտներ ուղղված ուղղակի և այլ ներդրումների ծավալները: Ընդհա-
նուր առմամբ, 1988թ. մինչև 2015թ. սեպտեմբերի վերջ ՀՀ տնտեսության տարբեր հատվածներ են 
ուղղվել 5 տրլն դրամից ավել ներդրումներ, որից ավելի քան 3,1 տրլն կազմել են ուղղակի 
ներդրումները: Այդ ներդրումներից մոտ 2տրլն դրամը եղել են ԵՄ երկրների կողմից իրակա-
նացված ներդրումները, որից 1 տրլն դրամը ուղղակի ներդրումների տեսքով: ՀՀ տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում ներդրումներ իրականացվել են գրեթե բոլոր ԵՄ երկրների կողմից, բայց 
այդ ներդրումների զգալի մասը բաժին է ընկնում այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, 
Գերմանիան, Կիպրոսը, Հունաստանը, Նիդեռլանդները, Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմ-
բուրգը, Ֆինլանդիան, Հունգարիան, Իտալիան: Այս թվարկված տասը երկրների կողմից 1988-
2015թթ. ընթացքում կատարվել է 1,88 տրլն դրամի ներդրում, որից մոտ 971 մլրդ դրամն ուղղակի 
ներդրումների տեսքով:  

Ներդրումների իրականացման համար ԵՄ երկրների համար առավել գրավիչ ուղղություններն 
են հանդիսացել հանքահումքային արդյունաբերությունը, խմիչքի արտադրությունը, էլեկտրա-
կանության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում, մեծածախ և մանրածախ առևտուրը: 

Ներկայացված պատկերը բնականաբար խոսում է ՀՀ-ԵՄ համագործակցության բավակա-
նին բարձր մակարդակի մասին և լուրջ նախադրյալներ է ստեղծում ԵՄ հետ համագոր-
ծակցությունը հնարավորությունների շրջանակներում ավելի համապարփակ և ամբողջական 
դարձնելու համար: 

Չնայած նրան, որ Հայաստանն ընտրեց եվրասիական ուղին և որոշեց գնալ այդ ճանապար-
հով` չստորագրելով ԵՄ հետ ասոցացման պայմանագիրը, այնուամենայնիվ 2014թ-ին ԵՄ-ը և 
ՀՀ-ն որոշում կայացրեցին շարունակել համագործակցությունը և խորացնել հարաբերությունները 
տարբեր ուղղություններով այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասի Եվրասիական տնտե-
սական միության պայմանագրով սահմանված պայմաններին: 

Ըստ ԵՄ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնա-
կատար Ֆեդերիկա Մոգերինի, ՀՀ հետ բանակցությունների արդյունքում մշակվող նոր համա-
ձայնագիրը պետք է` 
x առաջարկի համակողմանի շրջանակներ քաղաքական, տնտեսական և ճյուղային համա-

գործակցության տեսանկյունից, 
x ուժեղացնի համագործակցությունն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկան, 

տրանսպորտը և շրջակա միջավայրին առնչվող ոլրտները, 
x երկու կողմերի համար էլ ապահովի առևտրի և ներդրումների իրականացման նոր հնարա-

վորություններ, 
x ի շահ քաղաքացիների բարձրացնի նրանց մոբիլությունը (ազատ տեղաշարժի հնարավո-

րությունները) թե ԵՄ և թե ՀՀ տարածքում1:  
Նոր մշակվող համաձայնագրի նկարագիրն ամեն դեպքում խոսում է այն մասին, որ ԵՄ 

երկրներն այնուամենայնիվ պատրաստակամ են նույն խանդավառությամբ շարունակել ՀՀ հետ 
բազմակողմ համագործակցությունը, ինչի մասին խոսում են նաև Եվրոպական գործընկերության 
գործիքի շրջանակներում Արևելյան գործընկերության երկրներին, մասնավորապես Հայաստանին 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման ծրագրերը՝ ամենատարբեր ոլորտներում համապա-
տասխան բարեփոխումներ իրականացնելու համար:  

Կառավարության, Ազգային ժողովի, քաղաքացիական-հասարակական կազմակերպություն-
ների, գործարար խմբերի շահեր ներկայացնող կազմակերպությունների, միջազգային կազմա-
կերպությունների, միջազգային ֆինանսկան ինստիտուտների և ԵՄ անդամ պետությունների 
հետ ակտիվ քննարկումների արդյունքում որոշվել են այն ոլորտները, որոնք Արևելյան գործըն-
կերության շրջանակներում արժանանալու են առավելագույն ուշադրության և անվերապահ 
օժանդակության: Այդ ոլորտներն են՝ 1. Մասնավոր սեկտորի զարգացումը, 2. Պետական կառա-
                                                            
1  http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/071215_eu-armenia_agreement_negotiations_en.htm 
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վարման համակարգի բարեփոխումները և 3. Արդարադատության համակարգում իրականաց-
վելիք բարեփոխումները: 

2014-2020թթ. ընթացքում Եվրոպական հարևանության գործիքի միջոցով ՀՀ-ին տրա-
մադրվելու է 252 մլն-ից մինչև 308 մլն եվրո դրամական միջոցներ: Դրանց տեղաբաշխումը տեղի 
է ունենալու 2 փուլով՝ 2014-2017թթ. համար նախատեսվում է տեղաբաշխել 140 մլն եվրոից մինչև 
170 մլն եվրո գումար: Այդ միջոցները նախատեսվում է որոշակի համամասնություններով ուղղել 
վերոնշյալ ոլորտներում բարեփոխումների ծրագրորի իրականացմանը: Այսպես, մասնավոր 
հատվածի զարգացման համար նախատեսվում է հատկացնել վերոնշյալ գումարի 35 տոկոսը, 
հանրային ոլորտի բարեփոխումներին ուղղվելու է այդ միջոցների 25 տոկոսը, արդարադատու-
թյան համակարգի բարեփոխումներին՝ 20 տոկոսը, ինստիտուտների ձևավորման և զարգաց-
մանն ուղղված փոխլրացնող աջակցությանը՝ 15 տոկոս, քաղաքացիական-հասարակական կազ-
մակերպություններին փոխլրացնող աջակցությանը՝ մոտ 5 տոկոս1: 

Հայաստանը Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ստացել է 19,1 մլն եվրո գումար, 
որպեսզի բարձրացնի այն կառույցների աշխատանքի արդյունավետությունը, որոնք պատաս-
խանատու են ԵՄ հետ համագործակցության համար: Որպեսզի այդ միջոցներն արդյունավետ 
օգտագործվեն ու ապահովեն որոշակի արդյունքներ նախ և առաջ անհրաժեշտ է ուժեղացնել 
տեխնիկական և ադմինիստրատիվ հնարավորությունները առևտրի և վիզային ռեժիմի ազատա-
կանացման ոլորտում: 

Ֆինանսական միջոցների տեղաբաշխման ուղղությունները և համամասանությունները 
խոսում են այն մասին, որ այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ՀՀ բազմաթիվ ոլորտ-
ներում իրականացնել համակարգային փոփոխություններ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակի 
կերպով կնպաստեն տնտեսության ընդլայնմանը և զարգացմանը: Օրինակ, հանրային ոլորտի, 
արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները կարող են տնտեսության զարգացմանը նպաս-
տել այնքանով, որ կստեղծեն հիմքեր արդյունավետ տնտեսական քաղաքականության մշակման, 
առավել արդյունավետ մրցակցային դաշտի ապահովման և շուկայական տնտեսության հետագա 
կայացման համար: 

Տնտեսության զարգացմանը կարող է նպաստել նաև վիզային ռեժիմի ազատականացումը, 
որը ենթադրվում է իրականություն դարձնել նոր համաձայնագրի շրջանակներում: Վերջինս էա-
կանորեն կնպաստի տուրիզմի զարգացմանը և հնարավորություններ կստեղծի ոչ միայն որոշ 
արտադրատեսակների արտադրության, այլ նաև ծառայությունների մի շարք ոլորտների ընդ-
լայնման համար: Սա ոչ միայն հնարավորություններ կստեղծի դեպի ՀՀ արտարժույթի ներհոսքի 
համար, այլ նաև կապահովի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ազատ տեղաշարժը:  

Ընդհանուր առմամաբ կարելի է ասել, որ ԵՄ հետ համագործակցությունը համահունչ է ՀՀ 
ընդհանուր զարգացման ռազմավարությանը և արդյունավետ քայլերի, ռեսուրսների արդյունա-
վետ օգտագործման պարագայում կարող է ապահովել զգալի արդյունքներ: 

Այսպես, ՀՀ զարգացման ռազմավարության մեջ շեշտը դրվում է բիզնես միջավայրի և 
ներդրումային միջավայրի շարունակական բարելավման վրա և համարվում է պետական քա-
ղաքականության առաջնահերթություններից մեկը զբաղվածության մակարդակի բարձրացման 
գործում: Ներկայումս այդ նպատակներին հասնելու համար հիմնական սահմանափակող գոր-
ծոններ են համարվում աշխատաշուկայի անարդյունավետությունը, ինստիտուցիոնալ շրջա-
նակների թուլությունը, ֆինանսական ռեսուրսների նկատմամբ սահմանափակ մուտքը (սահ-
մանափակ հասանելիությունը), ՀՀ շրջաններում բազմավեկտոր զարգացվածության բացակայու-
թյունը, ֆերմերային կոոպերատիվների ստեղծման կարողության պակասը: 

Գաղտնիք չէ, որ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում ԵՄ-ը նպատակ ունի 
նաև խթանել ՓՄՁ-ների և գյուղական ձեռնարկությունների զարգացումը: Վերջիններիս աճը և 
ընդլայնումը թույլ կտա Հայաստանին իրագործել իր բարեփոխումների ծրագիրը և արդյունա-
վետորեն պայքարել աղքատության դեմ:  

Գյուղատնտեսության արդյունավետ և կայուն զարգացումն իր հերթին կխթանի ֆերմերային 
ասոցիացիաների և կոոպերատիվների զարգացմանը, գյուղական մասնավոր հատվածի գործու-

                                                            
1  Programming of the European Neghbourhood Instrument (ENI) – 2014-2020: Single Support Framework for EU support to 

Armenia (2014-2017), p. 7. 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/armenia_2014_2017_programming_document_en.pdf 
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նեության զարգացմանը (գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների զարգացման Եվրո-
պական հարևանության ծրագրի միջոցով): 

ԵՄ-ը աջակցել է ՀՀ մասնավոր հատվածի զարգացմանը նորմատիվային բարեփոխումների 
և փոքր բիզնեսի վիճակի գնահատման` գլխավորապես մրցակցային պայմանների ապահովման 
համար պատասխանատու կառույցների, մաքսային ծառայությունների և այլ տնտեսական տես-
չական մարմիններին աջակցման միջոցով: ԵՄ-ը աջակցել է մասնավոր հատվածի զարգաց-
մանը նաև ռեգիոնալ նախաձեռնությունների միջոցով: Դրանց թվին են պատկանում Փոքր բիզ-
նեսի աջակցման ծրագրերը, East-Invest ծրագիրը, Փոքր և միջին ձեռնարկություններին ֆինան-
սական աջակցության ծրագիրը: Ի հավելումն այդ ամենի, ԵՄ աջակցությունը պատրաստվում է 
այն նպատակով, որպեսզի նպաստի ՀՀ շրջանների մրցակցության մակարդակի բարելավմանը, 
որն իրականացվում է տնտեսական աճին նպաստելու, աշխատատեղերի ստեղծման և մասնա-
վոր հատվածի զարգացման միջոցով:  

Այնուամենայնիվ այս ծրագրերը ենթադրում են նոր բարեփոխումներ ռեգիոնալ, գյուղական, 
մասնավոր հատվածի գործընկերության ոլորտներում, որոնք ենթադրում են հետագա աջակցու-
թյուն ֆինանսական և այլ առումներով այդ բարեփոխումների հետագա փուլերն իրականացնելու 
համար: Բայց պետք է նշել, որ այդ բարեփոխումները կրում են երկարաժամկետ բնույթ, և կպա-
հանջվի որոշակի ժամանակ մասնավոր հատվածի զարգացումը ամբողջ երկրի մակարդակով 
ցանկալի արդյուքների հասցնելու համար: 

Հարևանության ներդրումային հաստատությունների միջոցով ԵՄ-ը նաև օգնություն է տրա-
մադրում այնպիսի ոլորտներին, ինչպիսիք են էներգետիկան, տրանսպորտը, ջրային ոլորտը և 
կապիտալի շուկան՝ նպաստելով հանրային մասնավոր հատվածին, ինչպես նաև մասնավոր 
հատվածի համար բարելավելով ֆինանսական ռեսուրսներին հասանելիությունը:  

ԵՄ-ը և նրա անդամ երկրներն ունեն բավականին մեծ փորձ եվրոպական տարբեր շրջան-
ների տնտեսական անհավասարությունների վերացման ուղղությամբ, որն իրականացվում է 
քաղաքականության, տեխնիկական և ֆինանսական գործիքների, գլխավորապես կառուցված-
քային և համախմբված հիմնադրամների միջոցով` ստեղծելով ավելի փոխկապակցված միջա-
վայր մասնավոր հատվածի զարգացման համար: Սա ԵՄ-ի աջակցության ավելացված արժեքն է 
ՀՀ կողմից իրականացվող քաղաքականություններին տարբեր ոլորտներում, հատկապես ռեգիո-
նալ մրցակցության, տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի, ՓՄՁ-ների զարգացման և աշխատուժի 
մոբիլության ոլորտներում: 

Հայաստանն իրավունք ունի աջակցություն ստանալ նաև ԵՄ մի շարք այլ ծրագրերից, ինչ-
պիսիք են Խաղաղության և կայունության աջակցման ծրագիրը, Մարդասիրական օգնությունը, 
Գործընկերային գործիք կոչվող ծրագիրը, Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների եվրո-
պական գործիքը, Միջուկային անվտանգության համագործակցության գործիքը, Մակրոֆինան-
սական օգնությունը, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կրթության, մշակույթի զարգացմանն ուղղված 
մի շարք թեմատիկ ծրագրերը և այլն: ԵՄ-ի ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքա-
կանության շջանակներում կարող է արժանանալ որոշակի դիվանագիտական աջակցության՝ 
իհարկե նկատի ունենալով գոյություն ունեցող իրավիճակը և պայմանները:  

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ ավելի քան երկու տասնամյակի պատմություն ունեցող 
ՀՀ-ԵՄ համագործակցությունը բազմաթիվ ոլորտներում, մասնավորապես տնտեսական ոլոր-
տում տվել է որոշակի արդյունքներ, և այդ արդյունքները կարող են ավելի մեծանալ նոր նախա-
ձեռնությունների, ծրագրերի շրջանակներում փոխգործակցությունը շարունակելու դեպքում: 
Իհարկե չբացարձականացնելով ԵՄ հետ ունեցած հարաբերությունների արդյունքում ունեցած 
տնտեսական օգուտները՝ այնուամենայնիվ չենք կարող չընդունել այն հանգամանքը, որ գոյու-
թյուն ունեցող համաձայնագրերը և նոր մշակվող համաձայնագիրն իրենց բովանդակությամբ, 
նրանում ամրագրված նպատակներով և խնդիրներով ուղղված են տնտեսության խթանմանը, և 
տրամադրվող ռեսուրսների (մասնավորապես Արևելյան գործընկերության շրջանակներում 
տրամադրվող ռեսուրսների) արդյունավետ օգտագործման պարագայում ՀՀ-ն կարող է առաջըն-
թաց գրանցել ոչ միայն արտաքին առևտրի ոլորտում, այլ նաև արտաքին ներդրումների ներգրավ-
ման, տուրիզմի, մրցակցային դաշտի կատարելագործման, տնտեսությանը էապես նպաստող 
տնտեսական քաղաքականության մշակման և կատարելագործման ոլորտներում: 
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ՀՀ-ԵՄ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ «ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ» ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ԱՐՄԱՆ ՍՊԱՐՏԱԿԻ ՔԵՐՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Համագործակցության մոտ երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանին և ԵՄ-ին հաջողվել է 
որոշակի ձեռքբերումներ ունենալ ինչպես արտաքին առևտրի, այնպես էլ օտարերկրյա ներդրումների 
ոլորտներում: Նման համագործակցության հիմքերն ու ընթացքն ապահովվել են Գործընկերության և 
Համագործակցության մասին Համաձայնագրի, Եվրոպական հարևանության քաղաքականության, Արևել-
յան գործընկերության և այլ նախաձեռնությունների շնորհիվ, որոնց վերլուծություններն ու արդյունքները 
ներկայացված են սույն հոդվածում: Այստեղ նաև վերլուծության են ենթարկվել Արևելյան գործընկերության, 
վերջինիս հիմքերի վրա կառուցվող նոր համաձայնագրի հնարավոր ազդեցությունները ՀՀ տնտեսության 
և նրա որոշ ոլորտների վրա: 

 

Բանալի բառեր. Հայաստանի Հանարապետություն, Եվրոպական Միություն, Արևելյան գործընկերության ծրագիր, 
արտահանում, ներմուծում, օտարերկրյա ներդրումներ, Գործընկերության և Համագործակցության 
մասին Համաձայնագիր, Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն, մասնավոր հատվածի 
ֆինանսավորում: 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РА-ЕС  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

АРМАН СПАРТАКОВИЧ КЕРОБЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

За два десятилетия сотрудничества Армении и ЕС удалось зарегистрировать определенные достижения 
как в сфере внешней торговли, так и в сфере иностранных инвестиций. Основы и дальнейшее развитие такого 
сотрудничества были обеспечены благодаря Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, Европейской политике 
соседства, программе Восточного партнерства и другим инициативам, анализ и результаты которых представ-
лены в данной статье. В статье также проанализировано возможное влияние на экономику РА и некоторые ее 
отрасли программы Восточного партнерства и нового соглашения, создаваемого в рамках данной программы.. 

 
Ключевые слова: Республика Армения, Европейский Союз, Программа Восточного партнерства, экспорт, импорт, 

иностранные инвестиции, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, европейская политика 
соседства, финансирование частного сектора. 

ARMENIA-EU TRADE AND ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF EASTERN PARTNERSHIP 

ARMAN SPARTAK KEROBYAN, Ph.D. in Economics 

Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

Armenia and the EU managed to report some progress toward both foreign trade and investment during nearly two 
decades-long cooperation. The Partnership and Cooperation Agreement, European Neighbourhood Policy, and Eastern 
Partnership and other initiatives made this cooperation possible and the analysis of which and respective results are 
presented in the article. The author analyzes the possible impact of both Eastern Partnership program and the new 
Agreement to be designed based on the latter one on the economy of the Republic of Armenia and on its some sectors. 

 
Keywords: Republic of Armenia, European Union, Eastern Partnership Program, exports, imports, foreign investments, European 

Neighborhood Policy, private sector funding. 
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

ЭБА АРКАДЬЕВНА БАБАЯН, к. географ. н., профессор 
ведущий научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РА 

играционная политика является неотъемлемой частью общей политики государства. иг-
рационная политика – это основанная на принципах конституционного строя система объективно 
обусловленных целей, задач, направлений развития общественных отношений в сфере миграции, 
норм миграционного законодательства, а также механизмов управления государством, реализуемых 
субъектами миграционного процесса (физические лица, общественные организации, государст-
венные органы) и направленных на перемещение, переселение, размещение, обустройство и ин-
теграцию физических лиц на территории государства и/или в отдельных его регионах, обеспе-
ченных стимулирующими и контрольными факторами. играционная политика тесно связана с 
проблемами беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих политическое и временное убе-
жище, трудовых и иных переселенцев, а соответственно с правовым статусом граждан и иностран-
ных граждан, его конституционно-правовой основой и особенностями для отдельных категорий 
физических лиц1. 

ервоочередной целью государственной миграционной политики является регулирование 
миграционных потоков, преодоление негативных последствий стихийно развивающихся процессов 
миграции, создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, а также обеспе-
чение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на территории страны въезда. Институ-
циональной основой любой политики являются субъекты, к которым, прежде всего, относят 
органы государственной власти, общественные объединения, физических лиц и др.  

сновой любой политики является устоявшаяся в обществе идеология, то есть принципы 
существования и функционирования гражданского общества.  одним из основных элементов 
политики можно также отнести право, поскольку оно выступает основным регулятором общест-
венных отношений, а также в рамках демократического государства служит мерой, ограничением 
государственной власти, а, следовательно, государственных органов. олитическая власть в боль-
шинстве случаев связана с государством и государственным регулированием, но не обязательно 
является только государственной. олитическая власть в обществе осуществляется особым поли-
тическим механизмом – политической системой. играционную политику и ее институциональ-
ные элементы можно рассматривать как предмет регулирования конституционного права. 
ледовательно, к конституционно-правовым основам миграционной политики можно отнести, 

прежде всего, конституционные принципы миграционной политики, конституционно-правовой 
статус субъектов миграционной политики, основы правового регулирования миграционной 
политики и формы осуществления государственно-властных, контрольных полномочий в сфере 
миграции. 

ак известно, миграционная политика призвана регулировать миграцию населения, в част-
ности, трудовую миграцию.  внешней трудовой миграцией населения, точнее с одной из ее раз-
новидностей – сезонной трудовой миграцией (отходничеством), как с массовым явлением Арме-
ния столкнулась еще в советские времена. ужно подчеркнуть, что это было не чисто армянским 
феноменом, а в той или иной мере практиковалось населением и других регионов  (Грузия, 
олдова, Азербайджан, северокавказские автономии  и т.д.). ам, где из-за высоких темпов 

естественного воспроизводства и/или неравномерности территориального развития, также как в 
Армении, образовался излишек рабочей силы. аспространение этого явления стимулировалось 

                                                            
1  http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pravo/16936.doc.htm 
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дефицитом рабочей силы в ряде регионов . Являясь альтернативой постоянной трудовой 
миграции, эта возвратная миграция поощрялась (по крайней мере, негласно) и администрациями, 
как мест выезда, так и въезда, что также способствовало ее распространению1.  

 началу 80-ых годов отходничеством в Армении занимались уже 35-40 тыс.человек, или более 
1% населения и около 2% трудовых ресурсов2. Этот трудовой десант, состоящий в основном из 
мужчин среднего возраста, в промежутке весна-осень находился в эмиграции и, занимаясь главным 
образом строительно-монтажными работами, вносил заметный вклад в развитие регионов въезда.В 
экономическом отношении для Армении также последствия данного явления были положитель-
ными: обеспечивалась более рациональная занятость и приток значительных финансовых средств 
(трансфертов). 

днако, помимо этого, отходничество влияло на демографическое развитие Армении тем, что 
во многом предопределяя размеры потоков, как постоянных эмигрантов, так и иммигрантов, явля-
лось одним из факторов формирования и изменения общей миграционной ситуации страны. 

За 70-ые годы, в миграционной ситуации происходили лишь количественные изменения. 
омимо практически всецело возвратного потока сезонных трудовых мигрантов, имели место также 

и значительные потоки постоянных иммигрантов. азмеры же эмиграции были незначительны. В 
целом миграцией обеспечивалось почти 20% всего прироста населения Армении. 

играция этого периода носила преимущественно этнический характер. Большую часть при-
тока составляли армяне, проживающие в Грузии и Азербайджане (межреспубликанская миграция, 
которая в среднем за год составляла порядка 9-10 тыс.человек). А меньшую часть притока состав-
ляли представители ближневосточных армянских диаспор (межгосударственная миграция, осу-
ществляемая исключительно как государственно-организационная репатриация, которая в среднем 
за год составляла порядка 2-3 тыс.человек)3. сновным факторами возникновения данной ситуа-
ции являлись довольно высокие темпы экономического и социального развития республики. 

В этот период отходничество проявлялось именно в том, что значительная часть межреспуб-
ликанского притока в Армению исходила из тех районов Грузии и Азербайджана, армянское 
население которых в большей мере было вовлечено в процессы сезонной трудовой миграции(по 
существу отходничество населения этих республик способствовало устойчивому притоку иммиг-
рантов в Армению)4. о, следует отметить, что в целом миграционные процессы тех лет в основном 
носили конструктивный характер.Единственным негативным аспектом миграции того периода 
было углубление диспропорций территориального размещения населения вследствие концентрации 
основной части как иммигрантов, так и внутренних мигрантов в Ереване и других городах Армении. 

аким образом, как непосредственно, так и опосредованно, трудовая миграция 70-ых годов в 
целом являлась одним из важных факторов, способствующих демографическому развитию Армении. 

 самого начала 80-ых, по мере некоторого снижения темпов социально-экономического раз-
вития, миграционная ситуация диаметрально изменилась: на смену притока пришел и закрепился 
отток населения. о существу имел место межреспубликанский миграционный отток. удя по 
географии выезда и въезда эмигрантов (соответственно трудоизбыточные районы Армении и 
российские регионы наибольшей концентрации трудовых мигрантов из Армении), одним из фак-
торов передвижек населения стало перерастание части сезонной трудовой миграции в постоян-
ную трудовую эмиграцию. ледующим важным фактором стало сокращение межреспубликанской 
иммиграции, при этом исключительно по причине переориентации потоков (в основном в оссию). 
В превышении привлекательности российского направления важную роль сыграл фактор высокой 
вовлеченности в процессы трудовой миграции армянского населения соседних республик. 

                                                            
1  убен Еганян, Влияние трудовой миграции на демографическую ситуацию Армении, CARIM-East RR 2012/27, Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, San Domeniko di Fiesole (FI): European University Institute, 2012. 
2  омплексное исследование внешней миграции Арм. , Государственный комитет по труду и занятости Арм. , 

ИИЭ  Госплана Арм. ., Ереван, 1985г.,с.14.  
3  омплексное исследование внешней миграции Арм. , Государственный комитет по труду и занятости Арм. , 

ИИЭ  Госплана Арм. ., Ереван, 1985г.,с. 25. 
4  Гомкцян . .”Закономерности миграции населения Арм.  (статистико-экономический анализ)”, Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, осква, 1978г.  
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аким образом, в течение 80-ых годов в миграционной ситуации Армении появились ростки 
нового явления - постоянной трудовой эмиграции.  

о второй половины 80-ых годов, с провозглашением политики демократии и гласности, с 
разрешением частного предпринимательства, открытием внешних границ , в трудовой миг-
рации населения Армении стали происходить количественные и качественные изменения. Изначально 
произошло уменьшение количества сезонных трудовых мигрантов. 

дной из важных причин уменьшения количества сезонных трудовых мигрантов стало то, 
что часть отходников, используя накопленный опыт, финансовые средства и полезные связи, под-
ключалась к кооперативному движению. 

ледующей важной причиной снижения значимости отходничества, стало пополнение рядов 
трудовых мигрантов лицами прежде не занимавшимися этим и,как правило, не являющимися спе-
циалистами строительного профиля. Этот изначально небольшой субпоток на первых порах своего 
появления (1987-1991гг.) был довольно специфичным - в нем сравнительно в большей мере были 
представлены направляющиеся в страны “дальнего зарубежья” высококвалифицированные спе-
циалисты.Именно с этого периода в армянской миграционной действительности появилось явление 
“утечки мозгов”. 

Далее, в течение 1989-1991 годовсезонная трудовая миграция практически полностью прекра-
тилась: почти все отходники подключились к восстановительным работам зоны землетрясения.  
сожалению, с развалом  эти работы были заморожены, и уже в 1992г. сезонные трудовые 
поездки возобновились. аким образом, отходничество возвратилось в армянскую действительность, 
однако, уже как более масштабное явление. ак, в 2001г. из 84,1 тыс. выбывших и 45,2 тыс. возв-
ратившихся трудовых мигрантов Армении,только соответственно 23,3 и 20,4 тыс.человек являлись 
сезонными трудовыми мигрантами1. 

аким образом, к моменту провозглашения независимости (1991г.) при практически полном 
отсутствии трудовой иммиграции, целостный трудовой миграционный поток населения Армении 
состоял уже из четырех основных субпотоков:постоянная трудовая эмиграция, длительная тру-
довая эмиграция,традиционная сезонная трудовая эмиграция, краткосрочная несезонная трудовая 
эмиграция. 

сновную часть как эмигрантов, так и иммигрантов этих лет составляли трудовые мигранты. 
б этом, в частности, свидетельствует то, что побудительной причиной поездок 60-70 процентов 

индивидуальных мигрантов являлось отсутствие работы2. же тот факт, что из эмиграции вернулась 
лишь небольшая часть мигрантов, позволяет заключить,подавляющее большинство выехавшего в 
1992-1994гг. населениястали постоянными трудовыми эмигрантами. 

сновными сферами деятельности мигрантов являются строительство (примерно для 60%-ти 
процентов мигрантов), торговля (10-15%), производство (5-10%), услуги (3-6%). сновной страной 
выезда продолжает оставаться оссийская едерация3.Далее представим основные показатели о 
состоянии граждан А, находящихся в  посредством таблицы 1. 

аблица 1 
сновные показатели о состоянии граждан А, находящихся в  (01.07.2015)4 

татус оказатель
Граждане А, состоящие на миграционном учете в  362532 
Граждане А, получившие разрешение на временное проживание в  10259 
Граждане А, получившие гражданство  365100 
Граждане А, получившие разрешение на осуществление законной трудовой деятельности в  52 

 
                                                            
1  Доклад выборочного обследования пассажирооборота на пунктах пограничного контроля А,  А, TASIS, IOM, 
Ереван, 2002г., с. 59. 

2  играция населения Армении за постсоветский период.UNFPA, езависимая исследовательская группа ( . арапетян–
руководитель, . ахназарян, .Еганян), Ереван, 1996г., стр.39 

3  играция и человеческое развитие: возможности и вызовы.Армения 2009, ациональный доклад 2009г., Ереван, 
2010г., с. 47-48. 

4  http://www.smsmta.am 
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огласно данным таблицы 1 в 2015 году численность граждан А, получивших гражданство 
, превышает численность граждан А, состоящих на миграционном учете в  на 2568 человек. 

ак известно, в рамках миграционной политики особую важность приобретают государственные 
программы по регулированию занятости населения. ассмотрим статистические данные, характе-
ризующие вовлеченность населения А в государственные программы занятости посредством 
таблицы 2.  

аблица 2 
исленность лиц, охваченных в ежегодных государственных программах,  

регулирующих занятость по видам программ (2015г.)1 

азвание Всего человек Женщины ужчины 
Вовлеченные в программы, в том числе: 4 251 3 321 930 
по типам программ:    
содействие безработным по трудоустройству в другой местности 48 25 23 
содействие малой предпринимательской деятельности, с целью стиму-
лирования самозанятости неконкурентоспособных лиц на рынке труда 72 34 38 

предоставление содействия безработным, с целью получения 
профессионального трудового опыта по приобретенной специальности 355 288 67 

содействие по использованию услуг, предоставленных негосударственной 
организацией по трудоустройству 1 1 0 

возмещение затрат за посещение работодателей с целью трудоустройства 
на подходящую работу неконкурентоспособных лиц на рынке труда 1750 1384 366 

предоставление единовременной компенсации работодателю при 
трудоустройстве неконкурентоспособных лиц на рынке труда 500 365 135 

предоставление частичной компенсации заработной платы работодателю 
и компенсация заработной платы лицу, сопровождающему инвалида (при 
трудоустройстве неконкурентоспособных лиц на рынке труда) 

522 370 152 

организация профессионального обучения безработных и лиц, ищущих 
работу и имеющих риск потерять ее 1003 854 149 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2015 году наибольшее количество людей 

было вовлечено в программу по возмещению затрат за посещение работодателей с целью тру-
доустройства на подходящую работу неконкурентоспособных лиц на рынке труда– 1750 человек 
(из них 1384 женщин и 366 мужчин), далее следуют программа организации профессионального 
обучения безработных и лиц ищущих работу и имеющих риск потерять ее – 1003 человека (из них 
854 женщин и 149 мужчин) и программа предоставления частичной компенсации заработной 
платы работодателю и компенсация заработной платы лицу, сопровождающему инвалида (при 
трудоустройстве неконкурентоспособных лиц на рынке труда) – 522 человека (из них 370 женщин 
и 152 мужчин). 

аким образом, эффективное регулирование миграционных потоков и совершенствование 
миграционной политики тесно связаны с осуществлением действенных программ обеспечения 
занятости и развития экономики. В современных условиях Армении, единственным способом 
минимизации оттока населения может стать разработка и целенаправленное претворение в жизнь, 
в рамках единой государственной миграционной политики, системы эффективных экономических 
и социальных мер и мероприятий, которые в состоянии были бы обеспечить по возможности 
более широкий переход от практики безвозвратных трудовых поездок к возвратным. 

 
 

                                                            
1  http://www.armstat.am/file/article/sv_12_15r_141.pdf 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ   

ԷԲԱ ԱՐԿԱԴԻԻ ԲԱԲԱՅԱՆ, աշխ.գ.թ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Պետական միգրացիոն քաղաքականության առաջնահերթ նպատակն է հանդիսանում միգրացիոն 
հոսքերի կարգավորումը, տարերայնորեն զարգացող միգրացիոն գործընթացների բացասական հե-
տևանքների հաղթահարումը, միգրանտների իրավունքների անարգել իրացման համար պայմանների 
ստեղծումը, ինչպես նաև այն անձանց հանդեպ մարդասիրական վերաբերմունքի ապահովումը, որոնք 
ապաստան են փնտրումմուտքի երկրի տարածքում: ՀՀ գլխավոր և արդյունավետ պետական քաղա-
քականությունը պետք է դառնա միգրացիայի հիմնախնդիրների կարգավորումը` մեկնողներիհոսքերի, 
մասնավորապես, ՀՀ-ից երիտասարդ մարդկանց արտահոսքի կրճատման նպատակով: 

 

Բանալի բառեր. տնտեսություն, զարգացում, զբաղվածություն, միգրացիոն քաղաքականություն, միգրացիա, 
աշխատուժ, աշխատավարձ, կենսամակարդակ, միգրացիոն հոսքեր, արդյունավետություն: 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РА 

ЭБА АРКАДЬЕВНА БАБАЯН, к. географ.н., профессор 
ведущий научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Первоочередной целью государственной миграционной политики является регулирование миграционных 
потоков, преодоление негативных последствий стихийно развивающихся процессов миграции, создание усло-
вий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, а также обеспечение гуманного отношения к лицам, 
ищущим убежища на территории страны въезда. Институциональной основой любой политики являются субъе-
кты, к которым, прежде всего, относят органы государственной власти, общественные объединения, физи-
ческих лиц и др. Приоритетным направлением эффективной государственной политики РА должно стать регу-
лирование проблем миграции в целях сокращения миграционных потоков, в частности, оттока молодых людей 
из Армении. 

 
Ключевые слова: экономика, развитие, занятость, миграционная политика, миграция, рабочая сила, заработная плата, 

уровень жизни, миграционные потоки, эффективность. 

ISSUES ON IMPROVING THE MIGRATION POLICY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  

EBA ARKADI BABAYAN, Candidate of Sciences (Geography), Professor 

Leading Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The prime goal of the state Migration Policy is to regulate migration flows, overcome the negative impact of 
sporadically developing migration processes, to ensure protection of the rights of migrants and humanitarian treatment 
towards those that seek asylum on the territory of the country. Regulation of migration issues needs to be the prime 
agenda of the main and the effective state policy to reduce the outflow of people, namely emigration of young people 
from the Republic of Armenia. 
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ЭБА АРКАДЬЕВНА БАБАЯН, к. географ. н., профессор, 
ведущий научный сотрудник Института экономики  им. М.Котаняна НАН РА 

О РАЗНОВИДНОСТЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

дной из особенностей конца 20-ых и начала 21-ых веков является растущая интернацио-
нализация социально-экономической деятельности. егодня в мире имеют место большие потоки 
капитала, товаров, людей и информации. реди всех перечисленных потоков особого внимания 
заслуживает миграция населения со своей многовековой историей. лово миграция имеет ла-
тинские корни, что означает переселение. играция это изменение постоянного местожительства 
людей, их передвижки за пределы определенных границ или их возвращение к своим террито-
риям, что является предметом особого исследования, обусловленного воздействием на качество 
жизни населения1.  

играция населения происходит по ряду причин, из которых самые основные – экономичес-
кие, социальные, этнические и стратегические. Из экономических причин наиболее решающим 
являются территориальная дифференциация условий быта и несоответствие между спросом и 
предложением на рабочую силу. апример, люди переселяются в поисках работы и получения 
более высоких прибылей.Если житель одной страны переселяется в другую страну, то он является 
мигрантом,при этом переселение населения называется эмиграцией, а въезд в страну иммигра-
цией, но необходимо также отметить, что не каждый человек, пересекающий границу страны 
является мигрантом2. редставим виды миграции населения в общих чертах посредством 
нижеприведенной схемы 1.   

хема 1 
Виды миграции населения3 

 

 
 
ак известно, миграцию классифицируют по разным признакам. 

x о характеру пересекаемых границ: 
- внешняя миграция населения, 
- внутренняя миграция населения. 

x о времени: 

                                                            
1  ейтинг стран по уровню миграции населения, Б , 25.10.2004, с. 3. 
2  ам же. 
3  http://rybakovsky.ru/uchebnik3a23.html 
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- постоянная или безвозвратная, 
- временная, 
- сезонная, 
- колебательная. 

x о видам исполнения: 
- организованная миграция, которая осуществляется со стороны общества, 
- неорганизованная миграция, осуществляемая без материальной или организованной 

помощи. 
x о желанию людей: 

- добровольная миграция, 
- принудительная миграция. 
Все категории мигрантов принято делить на две основные группы1: 

1. еэмигранты или возвращающиеся граждане, к ним относятся те люди, которые в качестве 
мигрантов находились за границей. еэмигрантами являются те граждане, которые больше 
одного года были за границей и намерены больше года пребывать на родине. 

2. Иностранцы, которые в свою очередь делятся на следующие подгруппы: 
x возвратные этничесике группы –это те люди, которые имеют этнические или иные связи с 

данной страной, в связи с чем для последних дается разрешение на постоянное место жи-
тельства и право на получение гражданства. 

x игранты с правом свободного жительства. В этом случае действуют соглашения, заключен-
ные между двумя и более странами для свободного обмена рабочей силы. аличие подобных 
соглашений (договоров) дает возможность эмигрантам отдельных стран право свободного 
въезда, проживание и работы в данной стране. 

x Иностранцы, преследующие особые цели, в эту группу входят иностранные студенты, въез-
жающие в страну для учебы: 
- иностранные стажеры, которые выехали из своих стран для переподготовки или получе-

ния новой специальности. игрантам этого порядка разрешается работать только по их 
специальности и оставаться в данной стране на определенное время; 

- иностранные пенсионеры, которым разрешается оставаться в данной стране на неопре-
деленное время, в том случае, если они не причинят много неудобств данной стране. 

x Иммигранты, это мигранты, приезжающие с целью постоянного место жительства. Им дается 
возможность на проживание, работу, а также пользование одинаковыми правами и законами 
гражданами данной страны. 

x аботающие мигранты, те которые выехали из своих стран с целью работы заграницей. 
аботающие мигранты подразделяются на следующие группы:  

- сезонные работники, в которую входят сельскохозяйственные работники и др.; 
- мигранты, работающие по служебным программам, въехавшие в данную страну, для 

осуществления работ, предусмотренных заранее по программе. уководитель программы 
обязан обеспечить мигрантов всеми необходимыми ресурсами для реализации (органи-
зации) предусмотренных работ; 

- мигранты, работающие по договору, это те, которым дается право работать в данной стране 
ограниченное время, по истечении срока договора они обязаны покинуть данную страну; 

- постоянные мигранты, те которые после нескольких лет работы, решают остаться в данной 
стране, однако, им не всегда это удается; 

- работники высокой квалификации, которым даются широкие возможности для деятель-
ности и упрочения в данной стране. 

x Экономические (хозяйственные) мигранты, которые въезжают в данную страну для развер-
тывания предпринимательской деятельности. Эта группа мигрантов делится на подгруппы:  
- мигранты, с деловыми целями, для осуществления предпринимательства; 
- иммигранты, осуществляющие инвестиции, это иностранцы, въезжающие в данную страну 

на ограниченное время для вложения инвестиций. 
x Ищущие убежища или вынужденные мигранты, к числу которых относятся: 

                                                            
1  язанцев .В., Этническое предпринимательство как форма адаптации мигрантов, бщественные науки и 
современность, журнал “ ациональные отношения”, N 5, 2000 г., с. 73-86.  
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- беженцы, получившие статус беженца, получают возможность оставаться в принявшей 
стране неопределенное время; 

- люди, подлежащие депортации в течение продолжительного времени, не получившие ста-
туса беженцев, получили решение о депортации, но по разным причинам осуществление 
депортации задерживается. 

x елегальные или неоформленные мигранты, которые не соответствовали требованиям и 
условиям миграционной политики, но продолжают нелегально жить в данной стране. 

x лены семьи иммигранта, которые въезжают в иммиграционную страну, в целях воссоеди-
нения семейства. 
а мигрантов особое влияние оказывают следующие факторы: 

x гражданство – главный фактор для установления прав мигранта в данной стране, 
x местожительства – самый характерный фактор,по которому определяются мигранты, которые 

не являются  постоянными жителями, но стремятся стать ими, 
x фактор времени – имеющий важное значение при определении местожительства, 
x цели прибытия – фактор, имеющий особое значение для владения мигрантов, особенно в тех 

случаях, когда данные цели бывают связаны с осуществлением хозяйственной деятельности, 
x месторождения – самый главный фактор, поскольку по нему можно практически составить 

полную картину статистических данных о мигрантах. 
Итак, следует отметить, что все вышеотмеченные миграционные процессы, происходящие в 

мире, имеют место и в Армении, являющейся, в сущности, миграционной страной с рядом своих 
особенностей в миграционных процессах. ак известно, трудовая миграция - явление мно-
гослойное. адо различать миграцию кратковременную (сезонную), когда мигрант уезжает на 
заработки весной и возвращается осенью, продолжительную, когда мигрант несколько лет рабо-
тает за рубежом и, наконец, самую длительную, когда, получив соответствующее предложение по 
работе, из страны надолго, а иногда и навсегда уезжают наиболее высококвалифицированные 
специалисты. И такая потеря человеческого капитала для Армении наиболее ощутима и невос-
полнима, так как из страны исчезает наиболее квалифицированная и подготовленная рабочая 
сила, что уже привело к дефициту кадров во многих отраслях промышленности, в том числе и 
приоритетных1. 

чевидно, что эффективное управление миграционными процессами имеет важное стратеги-
ческое значение для развития экономики любой страны. В связи с этим особую важность приоб-
ретает осуществление научных исследований в этой области. дно из первых глубоких 
теоретических исследований миграционных процессов принадлежит английскому ученому 
Е.Г. авенштейну, который в 1885 году на примере миграций в Великобритании и еверной 
Америке сформулировал одиннадцать миграционных законов. ногие из этих законов актуальны 
и до настоящего времени, что говорит об их объективном характере. Именно поэтому на них 
базируются многие теории в области миграции. сновными из них являются следующие2: 
x больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния; 
x чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он оказывает; 
x каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток; 
x рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, нежели естест-

венным в нем приростом; 
x масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли и особенно с 

развитием транспорта; 
x экономические причины миграции являются определяющими. 

бъективность законов, присущих миграции населения доказывает то, что недоучет их 
действия или полное игнорирование приводит к таким негативным последствиям, как рост неле-
гальной миграции, нарушение в размещении производительных сил, недоразвитие транспортных 
связей, снижение уровня жизни, возникновение социальных конфликтов. 

Для определения методологических подходов к разработке миграционной политики 
наиболее актуальной представляется разработанная . . ыбаковским теория трехстадийности 
                                                            
1  Еганян ., рудовая миграция: плюсы и минусы, Еженедельная газета “Деловой экспресс”, N 40 (1131), 2015 г., 

http://www.express.am/article/40_1131/view/trudovaja-migracija-plyusy-i-minusy.html 
2  остаков В. играция: беда или благо?, Экономист. - 2005.  № 2, с. 34-39. 
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миграционного процесса, которая позволяет понять сущность миграции населения как объекта 
управления. В соответствии с этой теорией миграционный процесс состоит из трех стадий1: 
x исходная, или подготовительная стадия, представляющая процесс формирования террито-

риальной подвижности населения; 
x основная стадия, или собственно переселение населения; 
x заключительная, или завершающая стадия, выступающая как приживаемость мигрантов на 

новом месте. 
Имея сложную природу и многофакторную зависимость от всего комплекса условий, сущест-

вующих в окружающей человека среде, миграция населения может быть квалифицирована как 
наиболее многоплановый и многосторонний социальный процесс. 

Если под управлением подразумевать воздействие на конкретные объекты, с целью их упоря-
дочения, то при управлении миграционными процессами необходимо осуществлять воздействие 
на сложнейший социальный объект. В этом смысле управление миграционными процессами – это 
социальное управление. 

оциальные процессы и социальные системы относятся к наиболее сложным, с точки зрения 
управления процессам, так как они зависят не только от элементов, воздействующих на процесс, 
но и от объекта, на который направлено управление человека, носителя психологических реакций 
и движимого в своих действиях в зависимости от этих реакций. 

Именно в отношении социальных объектов эффективным управление может стать только при 
условии предварительного обоснования и разработки определенной политики в отношении 
развития конкретного объекта (системы). 

аблица 1 
оличество пересечений границы А по годам (тыс. человек)2 

Годы Въезд Выезд альдо бщий объем 
пассажиропотоков 

ост/спад пассажиропотоков по 
сравнению с предыдущим 

периодом, % 
2000 399,7 457,2 -57,5 856,8 - 
2001 508,2 568,6 -60,4 1076,8 125,7 
2002 590,7 593,4 -2,7 1184,0 110,0 
2003 618,3 628,5 -10,2 1246,9 105,3 
2004 739,9 737,8 2,1 1477,7 118,5 
2005 845,8 833,3 12,5 1679,2 113,6 
2006 983,7 962,0 21,8 1945,7 115,9 
2007 1293,6 1296,8 -3,2 2590,3 133,1 
2008 1397,2 1420,2 -23,1 2817,4 108,8 
2009 1432.0 1457,0 -25,0 2889,0 102,5 
2010 1754,2 1800,9 -46,7 3555,1 - 
2011 1945,1 1988,9 43,8 3934,1 110,7 
2012 2191,8 2234,6 -42,8 4426,4 112,5 
2013 2476,3 2507,5 -31,2 4983,8 112,6 
2014 2734,6 2776,3 -41,7 5510,9 110,6 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2014 году разница между численностью 

граждан, прибывших в А и выбывших из нее, составила порядка - 41.7 тысяч человек, что, на наш 
взгляд, составляет именно общий поток трудовой миграции населения из еспублики Армения. 
ак видно, наибольшая разница между численностью граждан, прибывших в А и выбывших из 

нее наблюдалась в 2001 году, которая составила 60.4 тысяч человек. ледует также отметить, что в 
2004-2006 годах эта разница была положительной и колебалась в пределах 2.1-21.8 тысяч человек. 
о, начиная с 2007 года, разница между численностью граждан, прибывших в А и выбывших из 

                                                            
1  ыбаковский . ., играция населения: прогнозы, факторы, политика. . ерспектива, 2006, с. 155. 
2  http://www.smsmta.am 
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нее, выявила отрицательную динамику, что, в основном, является следствием финансово-эконо-
мического кризиса, наблюдающегося в А. 

ак известно, на увеличение миграционных потоков особое влияние оказывают средне-
месячная номинальная заработная плата и размер минимальной оплаты труда, динамика которых 
приведена в графике 1.  

График 1  
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы  
и размера минимальной оплаты труда в А (2008-2015)1 

 

огласно данным графика 1 в 2008-2015 годах среднемесячная номинальная заработная плата 
и размер минимальной оплаты труда имели тенденцию постоянного роста. днако, в контексте 
повышения уровня жизни населения А особое значение имеет выявление имеющейся разницы 
между указанными показателями. ак, в 2008 году разница между среднемесячной номинальной 
заработной платой и размером минимальной оплаты труда составила 62406драмов, в 2009 году – 
66019, в 2010 году – 72652, в 2011 году – 75592, в 2012 году – 108239, в 2013 году – 101524, в 2014 
году – 116120 и в 2015 году – 129441 драмов. ак видно, увеличение разницы между среднемесяч-
ной номинальной заработной платой и размером минимальной оплаты труда наблюдалось в 2008-
2012 годах, далее в 2013 году был некоторый спад, после чего в 2014-2015 годах вновь наблюда-
лось повышение данного показателя. о, согласно данным графика 1, самая большая разница между 
среднемесячной номинальной заработной платой и размером минимальной оплаты труда наблю-
далась в 2015 году. ледует отметить, что в развитых странах размер минимальной оплаты труда 
составляет 50-80 процентов среднемесячной номинальной заработной платы – с целью повыше-
ния уровня жизни населения. В А же этот показатель не достигает даже 30-ти процентного 
уровня, что и способствует увеличению миграционных потоков. 

Из вышеизложенного следует, что первоочередной задачей А являются поиски действенных 
методов сокращения миграционных потоков населения, создание благоприятных условий для 
бизнеса, обеспечение новых достойно оплачиваемых рабочих мест,эффективная защита прав и 
интересов работников, повышение уровня жизни населения, укрепление нравственных ориен-
тиров у нового поколения армян, сохранение достойного отношения к национальным традициям 
и семейным ценностям. В связи с этим возникает необходимость осуществления эффективной 
государственной политики, направленной на регулирование проблем миграции, главной целью 
которой является сокращение миграционных потоков, в частности, оттока молодых людей из 
Армении. 

                                                            
1  http://www.armstat.am 
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ԷԲԱ ԱՐԿԱԴԻԻ ԲԱԲԱՅԱՆ, աշխ.գ.թ., պրոֆեսոր 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Այսօր աշխարհում տեղ են գտել կապիտալի, ապրանքների, մարդկանց և տեղեկատվության մեծ հոս-
քեր: Հատուկ ուշադրության է արժանի ազգաբնակչության միգրացիան իր բազմադարյա պատմությամբ: 
Միգրացիա բառը նշանակում է մարդկանց տեղաշարժ, վերաբնակեցում: Միգրացիան` դա մարդկանց 
մշտական բնակության վայրի փոփոխությունն է, որոշակի սահմաններից դուրս նրանց տեղաշարժերը 
կամ նրանց վերադարձն իրենց տարածքներ: Ազգաբնակչության միգրացիան տեղի է ունենում մի շարք 
պատճառներով, որոնցից ամենահիմնականներն են` տնտեսականը, սոցիալականը, էթնիկականը և ռազ-
մավարականը: ՀՀ գլխավոր և արդյունավետ պետական քաղաքականությունը պետք է դառնա միգրա-
ցիայի հիմնախնդիրների կարգավորումը` մեկնողներիհոսքերի, մասնավորապես, ՀՀ-ից երիտասարդ 
մարդկանց արտահոսքի կրճատման նպատակով: 
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О РАЗНОВИДНОСТЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭБА АРКАДЬЕВНА БАБАЯН, к. географ. н., профессор 
ведущий научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА  

Аннотация 

Сегодня по всему миру имеют место большие потоки капитала, товаров, людей и информации. Особого 
внимания заслуживает миграция населения со своей многовековой историей. Слово миграция означает переме-
щение людей, переселение. Миграция – это изменение постоянного места жительства людей, их передвижения 
за пределы определенных границ или их возвращение к своим территориям. Миграция населения совершается 
под воздействием ряда причин, среди которых самые основные – экономические, социальные, этнические и 
стратегические. Главной целью эффективной государственной политити РА должно стать регулирование проб-
лем миграции в целях сокращения миграционных потоков, в частности, оттока молодых людей из Армении. 
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Abstract 

Currently, the huge flows of capital, goods, people, and information is quite common in the world. Population 
migration is of special interest with its centuries-long history. The term “migration” means movement of people, 
resettlement. Migration is the change of place of permanent residency of people, their movement beyond certain 
borders, or return to own place of residency. Migration of population is explained by several factors and among them 
most important ones are economic, social, ethnic and strategic. Therefore, the major and effective policy of the 
Government needs to be the regulation of migration issues, outflow, namely to reduce the migration of young people 
from the Republic of Armenia.     
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АРМИНЕ ГРИГОРЬЕВНА ЗАХАРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Всемирная история в значительной степени является историей миграций, поскольку именно 
под их влиянием формировались регионы и страны, складывалась социальная структура, 
экономическая, политическая и культурная жизнь. играции населения (migratio) – перемещения 
населения, связанные с переменой места жительства. играции подразделяется на безвозвратную 
(смена постоянного места жительства), временную (переселение на ограниченный срок), сезонную 
(перемещение в определенные периоды года). 

азличают внешнюю (эмиграция, иммиграция) и внутреннюю (из села в город, межрайонные 
переселения и другие) миграцию населения. уществуют и маятниковые миграции (регулярные 
поездки к месту работы или учебы за пределы своего населенного пункта). од эмиграцией 
имеется в виду переселение жителей за пределы своей страны происхождения или проживания. 
Иммиграция же подразумевает поток, наплыв, въезд иностранцев или переселенцев из другого 
региона с последующим получением постоянного места жительства. играция населения - это 
добровольное перемещение, переселение жителей в пределах страны из одного региона в другой 
регион (внутренняя миграция), или же переселение из одного государства в другую страну 
(международная миграция). 

играция населения, с одной стороны, - это составная часть общественных отношений, 
складывающихся между людьми, с другой – это индикатор проблем во всех сферах жизни людей. 
Будучи неотъемлемым атрибутом общества, миграция населения претерпевает качественные 
изменения на каждом этапе его развития. ак и любые социальные феномены, миграционные 
процессы отличаются достаточной сложностью и неоднозначностью. играция как целостное 
социально-культурное явление несет в себе как деструктивные, так и конструктивные черты.  
одной стороны, необходимо признать ее полезность, а с другой, миграцию причисляют к одной из 
самых острых и трудноразрешимых проблем современности. 

сновными причинами миграции населения являются1: 
x неблагоприятная экономическая обстановка в стране - инфляция, массовая безработица; 
x экономический кризис; 
x гражданские войны; 
x экологическая катастрофа в данном регионе или государстве и.т.д. 

акже миграция может быть связана с экономическими факторами, например, связанная с 
желанием граждан улучшить свое экономическое благосостояние, т.е. поиск более высокооп-
лачиваемой работы за рубежом, получить постоянное место жительства в развитой стране и т.д. 

риобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и этнополитический характер, 
миграция вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными 
государствами политику, а главное – изменяет личностные характеристики тех, кто вынужден 
перемещаться на другие территории в поисках спокойной жизни и лучшего будущего. В течение 
XX века наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, а к концу века феномен 
миграции стал составляющим фактором всех глобальных проблем. И это потребовало новых 
подходов к миграционной политике, способствующей достижению и поддержанию баланса 
интересов международных структур, участвующих в регулировании миграционных процессов.  

Актуальность исследования миграции на общемировом уровне обусловлена обстоятельствами, 
к числу которых можно отнести: 
x расширение правового поля и акцентирование внимания международной общественности на 

проблематике прав человека, к которым, безусловно, относится право свободного передвижения; 
x назревшую необходимость анализа миграции с учетом ее целей, задач и содержания в конк-

ретных регионах и степени ее воздействия на другие сферы общественных отношений; 
x изменение социальных и политических параметров развития политических новообразований,  

                                                            
1  http://www.migrations.ru/reasons_migration/ 
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x необходимость научного осмысления и понимания социально-политической направленности 
отношений между самими мигрантами, а также между мигрантами и местным населением.  
ассмотрение проблемы миграции продиктовано наличием следующих обстоятельств. 

бщественные перемены за последние два десятилетия кардинально изменили политическую и 
социальную ситуацию на постсоветском пространстве, и миллионы людей стали вынужденными 
мигрантами, которые в основном выехали в оссию. В отличие от развитых стран, переживших 
миграционный бум и не связанных с постоянной иммиграцией, оссия столкнулась с интенсив-
ными миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась в кризисном 
состоянии.  

есмотря на довольно сложные условия, царящие в стране, оссия по-прежнему остается 
привлекательной для мигрантов. В значительной степени миграционные процессы в оссии 
происходят за счет притока граждан из менее обеспеченных стран Г. рудовая миграция в 
оссии связана с поисками лучших условий работы и оплаты собственного труда. Выезд большого 

количества «белых воротничков» вызвал острый дефицит квалифицированных кадров, поэтому у 
многих граждан появился реальный шанс получить более достойную работу, чем это возможно в 
родной стране. Да и ее оплата порой в три-пять раз больше. И все же у многих граждан оссии 
миграция населения вызывает недовольство. онд « бщественное нение» опубликовал данные 
опроса, согласно которому более 60% россиян считает число мигрантов слишком высоким. 
оссияне по ряду причин боятся иностранцев и считают, что необходимо ужесточить ряд 

миграционных законов. а самом ли деле количество трудовых мигрантов в оссии так высоко и 
нужно ли его сокращать? Действительно, мигрантов в оссии немало. о сведениям, полученным 
в , к началу 2015 года в оссии насчитывалось более 10 миллионов иностранцев, а к 2016 – 
10.6 миллионов1. аким образом, по количеству приезжих оссия оказалась на втором месте после 

А. днако около 40% из них находится в стране по причинам, не связанным с работой. и-
туация в стране, девальвация национальной валюты, сложности с получением работы вынудили 
многих мигрантов вернуться домой. Во втором полугодии 2014 года оссию официально 
покинули более 620 000 граждан збекистана, Армении, аджикистана и олдавии. А число 
новых трудовых мигрантов снизилось на 8%. оличество приезжих внушает россиянам опасение, 
что для граждан  остается меньше рабочих мест. а самом же деле осстат отмечает снижение 
производительности труда в оссии. В настоящее время многие работодатели жалуются, что с 
трудом находят нужных специалистов, переплачивая даже за простую работу. о мнению 
известных российских аналитиков на российском рынке недостаточно людей, готовых трудиться2. 
Зачастую мигранты не составляют конкуренции местному населению, занимая те рабочие места, 
которые считаются непрестижными или низкооплачиваемыми. Этот факт подтверждается 
официальными данными. ак, в 70% случаев мигранты не конкурируют с местными жителями. 
ни готовы заниматься любой работой, например: грязной или физически изнурительной, не 

требующей особой квалификации (конвейер, добыча природных ресурсов, обработка пищевых 
продуктов); в сфере услуг (химчистка, развоз продуктов, уборка помещений, уход за больными, 
пожилыми, детьми); сезонными сельскохозяйственными работами, обслуживанием туристов и т.д. 
В целом эти люди нужны оссии. Власти даже готовы пересмотреть принятые законы с целью 
сохранения числа мигрантов. иже приведена численность иностранных граждан, осу-
ществлявших трудовую деятельность в оссии за 2001-2015 годы.  

Данные графика 1 свидетельствуют, что в 2015 году значительно увеличилась численность 
иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в оссии. ак, в 2001-2004 годах 
наблюдался плавный рост численности иностранных граждан, далее, начиная с 2005 года, этот 
рост стал более интенсивным и достиг своего пика в 2008 году – составив 2426 тысяч человек. В 
2009-2010 годах наблюдался спад, в результате которого в 2010 году численность иностранных 
граждан, осуществлявших трудовую деятельность в оссии составила 1641 тысяч человек. В 2011 
году также наблюдался рост численности иностранных граждан, а потом в 2012 году вновь был 
спад. В 2013 году наблюдался рост численности иностранных граждан, который стал набирать 
колоссальные обороты в 2014 и 2015 годах и составил порядка 10600 тысяч человек. онечно, 
довольно сложно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, но тем не менее можно 
предположить, что численность иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в 
                                                            
1  http://zagrandok.ru/vyezd/migraciya/migraciya-v-rossii.html 
2  http://zagrandok.ru/vyezd/migraciya/migraciya-v-rossii.html 
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оссии будет расти, поскольку в оссии имеется потенциал роста экономики и выбираться из 
кризиса мы будем все-таки вместе.  

График 1 
исленность иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в оссии, тыс. чел.1 

 
 
чевидно, что резкие колебания численности трудовых мигрантов являются результатом 

воздействия мирового финансово-экономического кризиса. есмотря на сложные экономические 
условия, спад и санкции многие мигранты по-прежнему предпочли российский рынок труда, 
надеясь получить хоть и небольшой, но все таки заработок, чтобы облегчить тяжелое финансовое 
положение своих семей. Исключения не составили и мигранты из Армении, лишь немногие из них 
смогли трудоустроиться на одине. ледует также отметить, что несмотря на сокращение численности 
занятых, в Армении удалось увеличить производительность труда работников. А на фоне общего 
спада производительности в оссии высокопроизводительная рабочая сила из Армении востребована 
и в дальнейшем будет необходима экономике оссии.  

В настоящее время в еспублике Армения главными экономическими задачами продолжают 
оставаться создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения, что имеет особо 
важное значение для предотвращения миграции. ассмотрим основные показатели занятости в 
еспублике Армения посредством данных, приведенных в таблице 1. 

аблица 1 
сновные показатели занятости в еспублике Армения (2008-2015) 

N азвание 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. реднемесячная номинальная заработная 
плата, драм 87406 96019 102652 108092 140739 146524 171120 184441

2. азмер минимальной оплаты труда, драм 25000 30000 30000 32500 32 500 45 000 55000 55 000
3. Доля заработной платы в ВВ , % 32.9 40.0 42.3 38.5 49.2 48.7 52.3 42.1 
4. Занятое население, тыс. человек 1117.6 1089.4 1188.0 1120.8 1166.5 1182.7 1153.3 1105.4
5. ровень безработицы, % 16.4 18.7 19 18.4 16.0 15.4 17.6 17.7 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2015 году по сравнению с 2008 годом в еспублике 

Армения основные показатели занятости подверглись некоторым изменениям. ак, среднемесячная 
номинальная заработная плата повысилась на 97035 драмов, размер минимальной оплаты труда на 
30000 драмов, доля заработной платы в ВВ  на 9.2 процентных пункта, уровень безработицы на 
1.3 процентных пункта. дновременно, 2015 году по сравнению с 2008 годом в еспублике 
Армения сократилась численность занятого населения на 12.2 тыс. человек. чевидно, что на фоне 
снижения численности занятого населения и повышения уровня безработицы активизируются 

                                                            
1  http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2342 
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миграционные процессы, которые, в свою очередь, провоцируют “утечку мозгов” и другие нега-
тивные развития, что предполагает осуществление действенных мероприятий по стабилизации 
экономики. 

оскольку на миграционные процессы оказывают значительное влияние такие показатели, 
как реальный рост ВВ , месячная стоимость минимальной потребительской корзины на душу 
населения, а также ВВ  на душу населения и соотношение прямых иностранных инвестиций к 
ВВ , считаем необходимым анализ динамики данных показателей (график 2, 3, 4, 5).  

График 2 
 еальный рост ВВ  в еспублике Армения (2008-2015)1 

 
 
огласно данным графика 2, реальный рост ВВ  в еспублике Армения после минимальной 

отметки 2009 года (-14.1) в 2010-2012 годах вновь вернулся на прежние позиции, но уже начиная с 
2013 года, вновь наблюдались отрицательные тенденции. В 2015 году реальный рост ВВ  в 
еспублике Армения составил 3.5 процентов, изменившись по сравнеию с 2014 годом на 0.1 

процентный пункт. ак видим, ситуация не очень оптимистичная и требует приложения мно-
гочисленных усилий. 

График 3 
 есячная стоимость минимальной потребительской корзины  

на душу населения в еспублике Армения (2008-2015)2 

 
 
Данные графика 3 свидетельствуют, что в 2015 году по сравнению с 2008 годом в еспублике 

Армения месячная стоимость минимальной потребительской корзины на душу населения 
увеличилась на 19952.8 драмов. днако, в 2015 году по сравнению с 2014 годом месячная 
стоимость минимальной потребительской корзины на душу населения уменьшилась на 2912.8 
драмов, что в основном обусловлено кризисной ситуацией в экономике. Естественно, уменьшение 
стоимости минимальной потребительской корзины на душу населения оказывает отрицательное 

                                                            
1  http://www.mineconomy.am/arm/index.html 
2  http://www.armstat.am 
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воздействие на уровень жизни населения, что требует осуществления соответствующих меро-
приятий в социальной сфере.  

График 4 
 ВВ  на душу населения в еспублике Армения (2008-2015)1 

 

огласно данным графика 3, в 2015 году по сравнению с 2008 годом в ВВ  на душу населения 
в еспублике Армения снизился на 1170.1 долларов. Данные снижения наблюдались также в 2009 
и 2012 годах. 2015 году по сравнению с 2014 годом ВВ  на душу населения в еспублике Армения 
снизился на 1427 долларов, что также свидетельствует о наличии проблем в экономике нашей 
страны. ледует также отметить, что ВВ  на душу населения непосредственно зависит от 
показателей занятости населения и реального роста ВВ , которые, в свою очередь, в 2015 году 
были не на желаемом уровне. еобходимо также подчеркнуть, что сокращение численности 
занятого населения в еспублике Армения (в 2015 году по сравнению с 2014 годом численность 
занятого населения сократилась на 47.9 тыс. человек) является также результатом несоответствия 
квалификации рабочей силы требованиям работодателей или же низкой информированности 
населения о наличии соответствующих вакансий, что также препятствует реальному росту ВВ . 
оэтому, при решении основных экономических проблем необходимо учитывать все возможные 

взаимозависимости экономических показателей. 
 График 5 

оотношение прямых иностранных инвестиций к ВВ  в еспублике Армения (2008-2015) 2 

 
 

                                                            
1  http://www.mineconomy.am/arm/index.html 
2  http://www.mineconomy.am/arm/index.html 
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Данные графика 5 свидетельствуют, что в 2015 году по сравнению с 2008 годом в еспублике 
Армения соотношение прямых иностранных инвестиций к ВВ  снизилось на 6 процентных 
пунктов. ачиная с кризисного 2008 года наблюдался спад, в 2011 году - незначительный рост, в 
2012-2013 годах - снова спад, в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдался рост на 0.9 
процентных пунктов, и, наконец, в 2015 году снова имел место спад на 0.9 процентных пунктов, 
то есть возврат к показателю 2013 года. ак и многие другие негативные развития в экономике 
еспублики Армения, так и снижение соотношения прямых иностранных инвестиций к ВВ  в 

основном является результатом отрицательного воздействия экономического кризиса. 
оскольку для обеспечения занятости населения и расчета миграционных потоков необхо-

димо иметь четкую информацию относительно численности постоянного населения, приведем 
также соответствующие официальные данные. ак, по состоянию на 1 января 2016 года численность 
постоянного населения в еспублике Армения по текущим расчетам (осуществляемым на осно-
вании переписи населения в 2011года) составила 2 998.6 тысяч человек, в том числе городского 
населения – 1 907.4 тысяч человек, а сельского населения – 1 091.2 тысяч человек. В 2015 году по 
сравнению с 2014 годом постоянное население Армении сократилось на 0.4 процента, или на 12 
тысяч человек1, что для нашей страны тоже немало и требует соответствующих решений.  

чевидно, что для решения многочисленных экономических проблем необходимо, в первую 
очередь, особое внимание уделить проблеме обеспечения занятости населения, чтобы пре-
дотвратить увеличение миграционных потоков. Для этого нужно на государственном уровне 
активизировать организацию так называемых «ярмарок труда», выработать план-график их 
организации в разных регионах еспублики Армения и постоянно информировать население о 
датах и местах их проведения. роме того, на сайтах соответствующих органов исполнительной 
власти (министерств) можно выделить специальный раздел, где будет размещаться информация о 
работоискателях, с которой могут ознакомиться потенциальные работодатели. Достоверность 
данной информации должна обеспечиваться соответствующим органом исполнительной власти, 
которому принадлежит сайт. аким образом, появится возможность для развития более циви-
лизованных отношений между работодателями и работоискателями, которые, в свою очередь, 
будут находиться под пристальным вниманием соответствующего государственного органа. 
онечно, подобные подходы уже применялись в еспублике Армения, но на данном этапе 

необходимо обеспечить прозрачность осуществления этих процессов. 
ледующим ключевым моментом в процессе стимулирования занятости является повышение 

квалификации рабочей силы. о, поскольку финансовые возможности государства небезграничны, 
и просто невозможно организовать переподготовку и повышение квалификации всех трудоспо-
собных граждан, то наиболее целесообразным является применение японского опыта управления 
трудовыми ресурсами, то есть их обучение на рабочих местах. Это будет гораздо выгоднее 
работодателям, поскольку они сами будут формировать трудовые качества своих работников.  

бобщая вышеизложенное, следует отметить, что несмотря на повышение квалификации 
рабочей силы и создание более действенных механизмов взаимодействия работодателей и рабо-
тоискателей, тем не менее, самая главная роль принадлежит инвестиционной и инновационной 
деятельности компаний. олько при наличии необходимого количества рабочих мест и прием-
лемой заработной платы станет возможным обуздать увеличивающиеся потоки миграции на-
селения нашей страны, следовательно, ими должны быть озабочены как государственные органы 
и руководители компаний, так и общество в целом.  

  

                                                            
1  http://armstat.am/file/article/sv_12_15a_520.pdf 
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ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐԻԻ ԶԱԽԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Սույն հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում ազգաբնակչության միգրացիայի հիմնախնդրին: Հաշվի առնելով ՀՀ 
ազգաբնակչության միգրացիոն հոսքերի ավելացման միտումը, հոդվածում փորձ է արվել բացահայտել 
ներդրումային գործունեության խթանման միջոցով ազգաբնակչության զբաղվածության վիճակի բարե-
լավման և նրանց կենսամակարդակի բարձրացման հնարավորությունները: Հատուկ ուշադրություն է հատ-
կացվել աշխատունակ բնակչության վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, «աշխատանքի 
տոնավաճառների» կազմակերպման, աշխատաշուկայի սուբյեկտների միջև արդյունավետ փոխազդեցության 
ապահովման համապատասխան տեխնիկական հնարավորությունների ստեղծման հիմնախնդիրներին: 
Քանի որ զբաղվածության խթանումը և միգրացիոն հոսքերի կրճատումն ունի կարևոր ռազմավարական 
նշանակություն ՀՀ տնտեսության զարգացման համար, ապա վերջինս պետք է գտնվի պետության և 
հասարակության ուշադրության կենտրոնում:  

 
Բանալի բառեր. տնտեսություն, ազգաբնակչություն, զբաղվածություն, տնտեսական ճգնաժամ, միգրացիա, 

աշխատուժ, կենսամակարդակ, ներդրումներ, պետություն, հասարակություն: 

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

АРМИНЕ ГРИГОРЬЕВНА ЗАХАРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена проблеме миграции населения в Республике Армения. Учитывая тенденцию 
возрастания миграционных потоков населения РА, в статье сделана попытка выявления возможностей обеспе-
чения занятости трудоспособного населения и повышения уровня их жизни посредством стимулирования ин-
вестиционной деятельности. Особое внимание уделено проблемам переподготовки и повышения квалификации 
трудоспособного населения, организации «ярмарок труда», создания соответствующих технических возмож-
ностей для обеспечения эффективного взаимодействия субъектов рынка труда. Поскольку стимулирование 
занятости и уменьшение миграционных потоков имеет важное стратегическое значение для развития эконо-
мики РА, то оно должно находиться в центре внимания государства и общества.  

 
Ключевые слова: экономика, население, занятость, экономический кризис, миграция, рабочая сила, уровень жизни, 
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POPULATION MIGRATION ISSUES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  
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Abstract 

The article discusses migration issues of the population in the Republic of Armenia. By taking into account the 
growing rates ofpopulation migration in the Republic of Armenia the article attempts to identify how to increase 
employment and standards of living of the population by promoting investments. A special attention is paidto the issues 
of training and re-training of working age population, organizing job fairs, and creating respective technical 
opportunities to build effective working relationships among labor market participants. Since increasing employment 
and reducing migration flows is of strategic importance to the development of the economy of the Republic of Armenia, 
these processes need to be monitored by the Government and the society. 
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АРМИНЕ ГРИГОРЬЕВНА ЗАХАРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

играция населения во все времена рассматривалась не только как процесс простого терри-
ториального перемещения людей, но и как явление, затрагивающее практически все стороны 
общественной жизни: политико-правовую, социально-экономическую, социально-трудовую, а 
также сферу межэтнических отношений в обществе. В настоящее время миграция является гло-
бальным явлением - изменения отдельных показателей в одной стране влекут за собой необ-
ходимость разработки мер по регулированию ситуации в других странах. 

ак известно, миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого столетия 
поистине глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, социальные слои и группы 
общества, различные сферы общественной жизнедеятельности. Вполне правомерно минувший век 
назван «эрой миграции». егодня уже никто не оспаривает того положения, что миграция стала 
одним из главных факторов социального преобразования и развития во всех регионах мира.  
значимости этого факта свидетельствуют данные статистики: так, если численность междуна-
родных мигрантов, т.е. людей, живущих вне страны своего происхождения 1965 г. составляла 75 
млн., то в 1990 г. их количество возросло до 120 млн., что составило 2% всего мирового населения. 
оличество мигрантов увеличивалось быстрее (2,6% ежегодно), чем население земного шара (1,9% 

ежегодно). В период с 1990 г. и до начала I в. численность международных мигрантов 
оценивается уже в 135-140 млн. человек. ри этом интенсивность международной миграции 
существенно уступает внутренним миграционным перемещениям. о экспертным оценкам , 
внутренняя миграция, начиная с 80-х годов прошлого столетия, составляет от 750 млн. до 1 млрд. 
человек (почти каждый шестой житель планеты)1. 

играционные процессы играют важную роль как в социально-экономической, так и в 
общественно-политической жизни государств и регионов, а миграционная политика является 
одним из направлений государственной политики. од миграционной политикой понимается 
совокупность законодательных актов, международных соглашений и социальных мер по регули-
рованию миграционных потоков для противодействия факторам, вызывающим нежелательную 
миграцию2. дновременно миграционная политика представляет собой систему общепринятых на 
уровне идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых, прежде всего, госу-
дарство, а также его общественные институты, соблюдая определенные принципы, соответствующие 
конкретно-историческим условиям страны, предполагают достижение целей, адекватных как этому, 
так и последующему этапу развития общества3.  

сновными функциями миграционной политики являются4: 
1. ункция регулирования миграционных процессов. играционная политика оказывает 

комплексное воздействие на миграционные потоки с целью их упорядочения, через создание 
соответствующих социально-экономических условий, принятие законов и подзаконных актов, в 
целях соблюдения внутриполитических интересов страны, а во внешнеполитической сфере – с 
помощью двусторонних и многосторонних договоров для урегулирования общих проблем миг-
рации в мире. 

2. ункция рационализации противоречий. Данная функция реализуется через поиск кон-
сенсусных решений в конфликтных ситуациях, которые проявляются в уменьшении социальной 
напряженности среди различных категорий мигрантов при соблюдении государственных интересов. 

3. Интегративная функция государственной миграционной политики. Во внутриполитическом 
аспекте осуществляется путем инкорпорирования вынужденных мигрантов в общество, включая 

                                                            
1  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/RUS_International_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf 
2  ерняк А.В. играционная политика: понятие и сущность. овременные научные исследования и инновации. 2014. 
№ 6 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/06/35281 

3  язанцев .В. атериалы международной конференции. олитика народонаселения: настоящее и будущее. : А  
ресс, 2005, с. 365. 

4  Koslowski R. European Union Migration Regime / R. Koslowski. – Oxford: Oxford Univ. press, 2007, p. 128. 
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получение ими гражданства страны, а также содействие в обустройстве на новом месте жительства; 
создание рабочих мест и оказание другой социальной поддержки. Во внешнеполитическом 
аспекте интегративная функция государственной миграционной политики осуществляется через 
сотрудничество с отдельными государствами, международными правительственными и неправи-
тельственными организациями, фондами в целях защиты прав мигрантов, а также предупреж-
дения и пресечения нелегальной миграции; 

4. ункция мобилизации человеческих ресурсов государственной миграционной политики. 
Данная функция позволяет использовать миграционную политику как важный фактор в восста-
новлении социума. 

Вышеперечисленные функции свидетельствуют о том, что современные миграционные про-
цессы таят в себе некоторые угрозы, для преодоления которых государствам необходимо объе-
динять усилия и решать возникающие проблемы путем совершенствования и разработки новых 
совместных механизмов регулирования миграционной политики. 

ак уже отмечалось, миграция оказывает существенное влияние на основные процессы 
социально-экономического развития. осредством схемы 1 попробуем выявить отрицательные и 
положительные моменты этого явления и обосновать миграцию как один из факторов развития.  

хема 1. 
 Влияние миграции на социально-экономическое развитие1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
хема 1 наглядно демонстрирует, что миграция оказывает непосредственное воздействие, 

прежде всего, на такие процессы и характеристики, как демографическая ситуация, уровень 
развития производительных сил, состояние труда, социально-экономические характеристики 
уровня жизни. Выявление степени воздействия миграции на общую социально-экономическую 
ситуацию продиктовано требованиями обеспечения безопасности развития регионов. 

читывая наличие множества экономических проблем(низкая эффективность деятельности 
компаний, дефицит финансовых ресурсов, безработица, бедность, социальное неравенство и.т.д.)в 
еспублике Армения, следует отметить, что их решение непосредственно связано с эффективным 

                                                            
1  http://www.lib.csu.ru/vch/8/2004_01/011.pdf 
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управлением миграционных процессов, в особенности, с сокращением миграционных потоков. 
Для преодоления кризисных ситуаций и дальнейшего динамичного развития экономики страны, 
в первую очередь, необходимо стимулирование платежеспособного спроса, которое невозможно 
без увеличения реальных доходов населения и фактического проживания граждан на территории 
страны. ассмотрим трудовые ресурсы еспублики Армения по возрастным группам посредством 
таблицы 1. 

аблица1 
рудовые ресурсы еспублики Армения по возрастным группам (2015)1 

Возрастные 
группы всего мужчины женщины городское 

население 
сельское  
население 

Всего 2180200 956700 1223400 1389800 790400 
15-19 198000 97700 100300 104900 93100 
20-24 244600 112500 132000 151800 92800 
25-29 239800 110700 129100 158500 81300 
30-34 204900 91400 113500 142900 61900 
35-39 168900 73700 95200 108900 60000 
40-44 170100 74000 96100 109400 60600 
45-49 171000 71700 99300 98400 72500 
50-54 234800 93200 141600 145400 89400 
55-59 209000 91700 117300 140100 68900 
60-64 154900 65700 89100 105900 49000 
65-69 98600 41300 57300 67500 31100 
70-75 85700 33100 52600 56000 29700 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что по численности трудовых ресурсов самой большой 

является возрастная группа 20-24 лет, далее следуют 25-29, 50-54, 55-59, 30-34, 15-19, 45-49, 40-44, 
35-39. амыми малочисленными группами являются возрастные группы 70-75 и 65-69 лет. ак 
известно, наиболее ценными трудовыми ресурсами являются возрастные группы 30-34, 35-39, 40-
44 и 45-49 лет. В еспублике Армения в 2015 году возрастная группа 30-34 лет находилась на 5-ом, 
35-39 – на 9-ом, 40-44 – на 8-ом, 45-49 – на 7-ом местах, которое означает, что часть наиболее 
качественных трудовых ресурсов покинула нашу страну, то есть имеет место “утечка” эффектив-
ных трудовых ресурсов. чевидно, что данная ситуация требует осуществления эффективных 
инвестиционных и инновационных программ. 

дновременно, следует отметить, что трудовые мигранты по объективным причинам снова 
возвращаются в Армению. ассмотрим данные о возвратившихся мигрантах посредством таблиц 2 и 3. 

аблица 2 
исленность возвратившихся трудовых мигрантов по возрастным группам (2015)2 

Возрастные группы всего мужчины женщины городское 
население сельское население

Всего 1488 1046 442 873 615 
16-19 14 7 7 9 5 
20-24 135 87 48 98 37 
25-29 259 182 77 144 115 
30-34 303 199 104 175 128 
35-44 421 309 112 218 203 
45-54 243 182 61 147 96 

55 и старше 113 80 33 82 31 

 

                                                            
1  http://www.armstat.am/file/article/trud_2015_3.pdf 
2  http://armstat.am/file/article/sv_12_15a_141.pdf 
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аблица 3 
исленность возвратившихся трудовых мигрантов по уровню образования (2015)1 

ровень образования всего мужчины женщины городское 
население 

сельское 
население 

Всего 1488 1046 442 873 615 
ослевузовское высшее 151 80 71 112 39 

езаконченное высшее, среднее 
специальное 137 77 60 105 32 

допрофессиональное 
(ремесленное) 93 72 21 70 23 

среднее общее 991 711 280 526 465 
основное общее 115 105 10 59 56 

начальное общее 1 1 0 1 0 

 
Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют, что наибольшее число возвратившихся трудовых миг-

рантов составили граждане 30-54 лет, которые являются наиболее активными трудовыми ресур-
сами. реди возвратившихся трудовых мигрантов по уровню образования преобладают граждане 
со средним, послевузовским и высшим образованием. днако, следует отметить, что большинство 
трудовых мигрантов стараются не возвращаться на одину, так как обустраиваются на местах 
въезда. ак, согласно официальным статистическим данным, по состоянию на 01.07.2015 на терри-
тории оссийской едерации находилось 365 100 армянских граждан, из которых 8 368 человек 
получили российское гражданство2.  

оскольку стимулирование платежеспособного спроса непосредственно связано также с де-
нежными переводами из зарубежья, рассмотрим данные о денежных переводах на имена физи-
ческих лиц посредством банковской системы за период 2005-2014гг.с помощью графика 1. 

График 1 
Денежные переводы на имена физических лиц посредством банковской системы А (2008-2014)3 

 
 
огласно данным графика 1, в 2014 году по сравнению с 2008 годом, объем денежных пере-

водов на имена физических лиц посредством банковской системы А увеличился на 93 251 тыс. 
долларов. днако, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем денежных переводов на имена 
физических лиц уменьшился на 141 233 тыс. долларов, что обусловлено финансово-экономи-
ческим кризисом. ак видим, несмотря на тяжелые экономические условия, тем не менее, наши 

                                                            
1  http://armstat.am/file/article/sv_12_15a_141.pdf 
2  http://www.smsmta.am 
3  http://www.smsmta.am 
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граждане выезжают на заработки в другие страны и высылают некоторые суммы для проживания 
своим родным, которые не имеют полноценного заработка. 

опробуем представить также географию денежных переводов в Армению за 2014 год 
посредством таблицы 4.  

аблица 4 
Денежные переводы из разных стран на имена физических лиц посредством банковской системы А (2014г.)1 

В том числе из основных стран-источников денежных переводов   
 

азвание 

 
 

Всего 
 

 
 
А 

 
азахстан

 
краина

 
Германия

 
ранция

бъединенное 
оролевство 

 
Испания

Другие 
страны

бъем денеж-
ных переводов, 
тыс. долларов 

 
 

1728558 

 
 

1434242 

 
 

103610 

 
 

26582 

 
 

14873 

 
 

19224 

 
 

15510 

 
 

9617 

 
 

7063 

 
 

97837 
дельный вес 100.0 83.0 6.0 1.5 0.9 1.1 0.9 0.6 0.3 5.7 
ост/спад по 

сравнению с 
прошедшим  
годом, % 

 
 

92.4 

 
 

89.3 

 
 

125.8 

 
 

111.9 

 
 

87.4 

 
 

123.3 

 
 

105.5 

 
 

113.0 

 
 

109.7 

 
 

103.2 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в 2014 году самый большой удельный вес денежных 

переводов на имена физических лиц еспублики Армения был из оссии – 83.0 процента, далее 
следуют А – 6.0, азахстан – 1.5, Германия – 1.1, ранция и краина – 0.9, бъединенное 
оролевство – 0.6 и Испания – 0.3 процента. В 2014 году по сравнению с 2013 годом рост объемов 

денежных переводов наблюдался из А, Германии, бъединенного оролевства, азахстана, 
Испании и ранции, а спад – из оссии и краины, что обусловлено происходящими в этих 
странах экономическими и политическими процессами. днако, следует отметить, что несмотря 
на спад объемов денежных переводов из оссии, тем не менее, большинство армянских граждан 
выбирают именно российский рынок труда, что продиктовано множеством социальных и культу-
рологических факторов. 

ак известно, особое воздействие на рост миграционных потоков имеют среднемесячная 
номинальная заработная плата и уровень безработицы, которые представлены ниже посредством 
графиков 2 и 3. 

График 2 
реднемесячная номинальная заработная плата в А2008-2015, (драм)2 

 
 

                                                            
1  http://www.smsmta.am 
2  http://www.armstat.am 
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График 3 
 ровень безработицы в А 2008-2015, (%)1 

 
 
огласно данным графика 2,в 2015 году по сравнению с 2008 годом среднемесячная номи-

нальная заработная плата повысилась на 97035 драмов. ак видим, в 2008-2015 годах наблюдался 
непрерывный рост среднемесячной номинальной заработной платы, но следует отметить, что в 
2011-2015 годах сравнительно быстрый рост был обусловлен повышением заработной платы в 
государственном секторе, а также наличием инфляционных процессов, возникших в результате 
финансово-экономического кризиса. Безусловно, для ощутимого повышения уровня жизни насе-
ления необходимы более высокие темпы роста среднемесячной номинальной заработной платы. 
чевидно, что на фоне общего повышения производительности труда работников станет также 

возможным некоторое повышение среднемесячной номинальной заработной платы, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению эффективности деятельности многих компаний. Далее 
рассмотрим динамику уровня безработицы посредством графика 3.  

Данные графика 3 свидетельствуют, что в 2015 году по сравнению с 2008 годом в еспублике 
Армения уровень безработицы вырос на 1.3 процентных пункта. В 2011-2013 годах наблюдалось 
некоторое снижение, но, начиная с 2014 года, уровень безработицы вновь стал увеличиваться. 
Естественно, это, в первую очередь, обусловлено кризисной ситуацией в экономике, а также влия-
нием других факторов. чевидно, что постепенное преодоление сложившейся ситуации нераз-
рывно связано с активизацией инвестиоционной деятельности компаний и созданием новых рабо-
чих мест. 

ак известно, миграционные процессы оказывают сильное воздействие на рост ВВ , тем 
более в условиях мирового финансово-экономического кризиса. ледует отметить, что для боль-
шинства развитых стран в стабильных экономических условиях нормальный рост ВВ  составляет 
порядка 1.5-3.0 процентов. Для развивающихся стран, особенно в кризисных условиях, низкие 
показатели роста ВВ  вполне объяснимы и соответствуют сложившимся реалиям. оэтому пока-
затель реального роста ВВ  еспублики Армения за 2015 год – 3.5 процентов (по сравнению с 
2014 годом вырос на 0.1 процентных пункта) вполне приемлем для нынешних экономических ус-
ловий. оскольку развитие экономики А напрямую связано с экономической ситуацией оссии, 
рассмотрим также аналогичные данные . ак, в 2015 году ВВ  оссии сократился на 3,7% 
после роста на 0,7% в 2014 году. бъем ВВ  составил в 2015 г. 80 трлн 412,5 млрд руб. против 77 
трлн 893,1 млрд руб. в 2014 году2. чевидно, что спад ВВ   достаточно сильно повлиял на эко-
номику А, однако, нам удалось сохранить положительные показатели роста. о, как известно, 

                                                            
1  http://www.armstat.am 
2  http://www.vestifinance.ru/articles/67006 
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экономическая ситуация у нас также не очень оптимистичная и требует приложения многочис-
ленных усилий. 

есомненно, развитие экономики любой страны связано с активизацией деятельности отдель-
ных компаний. ак известно, большинство действующих в А компаний сталкиваются с рядом 
проблем, основными из которых являются следующие:  
x сложность и дороговизна привлечения заемных средств, 
x низкий уровень управления, 
x неудовлетворительный объем продаж выпускаемой продукции, 
x наличие препятствующих факторов для экспорта продукции, 
x низкий уровень стимулирования труда работников, 
x низкий уровень корпоративного управления, 
x недостаточное стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, 
x низкий уровень узнаваемости продукции на мировом рынке и т.д. 

Вышеуказанные проблемы обусловлены как особенностями национальной экономики, так и 
мировым финансово-экономическим кризисом. лучшению деятельности компаний препятствует 
также недостаточная развитость рынка ценных бумаг, отсутствие «длинных денег» в экономике 
страны, а также наличие больших финансовых рисков, следствием которых является дороговизна 
банковских кредитов. о, тем не менее, все указанные проблемы преодолимы во времени 
посредством осуществления эффективной экономической политики.  

бобщая вышеизложенное, для стимулирования инвестиционной деятельности, создания 
новых рабочих мест, сокращения миграционных потоков и обеспечения равномерного развития 
экономики предлагается следующее: повышение качества управления, улучшение качества 
образования, увеличение финансирования И , разработка и осуществление эффективных 
инвестиционных программ, создание в регионах новых рабочих мест и необходимых инфра-
структур, повышение доступности и эффективности ипотечного кредитования, стимулирование 
социальных инвестиций. аким образом, миграционные процессы способствуют “утечке” квали-
фицированных трудовых ресурсов, что негативно отражается на развитии экономики, особенно в 
условиях кризиса. оскольку создание необходимого количества рабочих мест и обеспечение 
приемлемой заработной платы имеют стратегическое значение для дальнейшего развития эконо-
мики нашей страны, то ими должны быть озабочены как государственные органы и руководители 
компаний, так и общество в целом. 
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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐԻԻ ԶԱԽԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Սույն հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման վրա միգրա-
ցիոն գործընթացների ազդեցության հիմնախնդրին: Հաշվի առնելով ՀՀ ազգաբնակչության միգրացիոն 
հոսքերի ավելացման միտումը, հոդվածում փորձ է արվել բացահայտել ընկերությունների ներդրումային 
գործունեության խթանման միջոցով ՀՀ տնտեսության զարգացման հնարավորությունները: Հատուկ ուշադ-
րություն է հատկացվել գործազրկության մակարդակի կրճատման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ազ-
գաբնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և տնտեսության համաչափ զարգացման ապահովման 
հիմնախնդիրներին: Քանի որ նոր աշխատատեղերի ստեղծումը և ընկերությունների ներդրումային գործու-
նեության խթանումն ունի կարևոր ռազմավարական նշանակություն ՀՀ տնտեսության զարգացման համար, 
ապա վերջինս պետք է գտնվի պետության և հասարակության ուշադրության կենտրոնում:  

 
Բանալի բառեր. տնտեսություն, զարգացում, զբաղվածություն, տնտեսական ճգնաժամ, միգրացիա, աշխատուժ, 

աշխատավարձ, կենսամակարդակ, ներդրումներ,արդյունավետություն: 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

АРМИНЕ ГРИГОРЬЕВНА ЗАХАРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена проблеме влияния миграционных процессов на развитие экономики 
Республики Армения. Учитывая тенденцию возрастания миграционных потоков населения РА, в статье сделана 
попытка выявления возможностей развития экономики Республики Армения посредством стимулирования 
инвестиционной деятельности компаний. Особое внимание уделено проблемам сокращения уровня безрабо-
тицы, создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения и обеспечения равномерного развития 
экономики. Поскольку создание новых рабочих мест и стимулирование инвестиционной деятельности ком-
паний имеет важное стратегическое значение для развития экономики РА, то оно должно находиться в центре 
внимания государства и общества.  

 
Ключевые слова: экономика, развитие, занятость, экономический кризис, миграция, рабочая сила, заработная плата, 

уровень жизни, инвестиции, эффективность. 

THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE 
REPUBLIC OF ARMENIA  

ARMINE GRIGORI ZAKHARYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article discusses the issues of impact of migration processes on the development of economy the Republic of 
Armenia. By taking into account the growing rates of population migration in the Republic of Armenia the article 
attempts to identify how to create opportunities for the development of the economy of the Republic of Armenia by 
promoting investments. A special attention is paid to the issues of reducing the unemployment rate, creating new jobs, 
increasing the standards of living of the population, and ensuring an equitable development of the economy. Since 
creating new jobs and promoting investments is of strategic importance to the development of the economy of the 
Republic of Armenia, these processes need to be monitored by the Government and the society. 

 
Keywords: Economy, development, employment, economic crisis, migration, labor force, wage, standard of living investment, 

efficiency. 
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РА 

играционные процессы в современном обществе во многом определяются логикой модер-
низации и постмодернизации. Это усиливает взаимозависимость процессов в сферах фундамен-
тальных исследований жизнедеятельности - социально-экономических, политических, культурных, 
национальных отношений и т. д. - в разных регионах мира. оследствия миграции рассматри-
ваются в качестве причин, факторов существенных изменений в социальной структуре и актуали-
зируют исследовательские проблемы, ранее не обсуждавшиеся или такие, которые в какой-то 
степени не полностью изучаются.  

есмотря на всевозрастающий интерес к проблеме миграции населения, до сих пор ни в 
отечественной, ни в зарубежной литературе нет единого подхода к формулировке этого понятия. 
играция - относительно новое слово в русском языке, применялось в основном только в ученых 

кругах, хотя явление, которое им обозначается, широко распространено в жизни общества. 
В отечественной литературе насчитывается около 40 определений понятия миграция, но из 

всего многообразных формулировок выделяется одно, сформулированное . . ыбаковским, 
которое довольно прочно устоялось не только в научной, но и в учебной литературе. играция 
(по ыбаковскому . .) - процесс перемещения людей через границы тех или иных территорий со 
сменой навсегда или на более или менее длительное время постоянного места жительства либо с 
регулярным возвращением к нему.1  

Итак, под миграцией населения принято понимать территориальную подвижность населения, 
связанную с его перемещением по территории страны, обусловленную влиянием разнообразных 
факторов – социально-экономических, военно-политических, религиозных, природных, экологи-
ческих; особенностями исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран.  

Вопросы миграции в Армении постоянно были также в центре внимания армянских и зару-
бежных ученых. режде всего, следует назвать работы В. оджабекяна, . Арутюняна, Г. огосяна, 
А. Геворкяна, В. хитаряна, А. обаняна и других. тметим, что зарубежные исследователи 
( . обалоева, Б. анцилова и др.) также работают с армянскими учеными, учитывая специфику 
миграционных процессов в Армении. 

ледует отметить, что в качестве главного признака миграционной подвижности населения 
выступает территориальный, а следствием миграций является изменение географии расселения.  

 другим признакам миграции относят функциональный, по которому ее можно подразде-
лить на трудовую, культурно-бытовую. рекреационную, служебные командировки. 

Исходя из временного признака выделяются временная, или возвратная и постоянная, или 
невозвратная миграции. 

Далее по направлению миграционных потоков их делят на внешние и внутренние.  внешней 
миграции относятся эмиграция ( выезд из страны проживания) и иммиграция (въезд в страну), 
также реэмиграция (возвращение выехавших на родину). римерами внутренних миграций могут 
служить переезды жителей из одного города в другой, из села в город (и обратно), из одного 
региона (субъекта Армении) в другой. Внутренние сезонные миграции усиливаются в период 
активизации сельскохозяйственных работ (весна, лето. осень), когда повышается спрос на рабочую 
силу в сельской местности, или во время летних отпусков. собенно в последние годы возросло 
число граждан, выезжающих на отдых за рубеж.  

тметим, что по форме организации миграция населения делится на организованную, то есть 
осуществляемую при участии и с помощью государства, и неорганизованную. 

играции по причинам переезда на новое место жительства можно подразделить на экономи-
ческие, или трудовые, связанные с поиском мест с более высокооплачиваемой работой и более 
высоким уровнем жизни, политические, вызванные изменением государственных границ, дискри-
минации отдельных групп населения, религиозные, семейно-бытовые. (см. рисунок 1)  

                                                            
1  ыбаковский . . « играция населения  (вопросы теории)» .2003, оссийская А  институт социально-
политических исследований;  « играция населения прогнозы, факторы, политика»- .: ерспектива, 2006. 
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играция населения – это не только простое механическое передвижение людей, но и 
сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономического и 
культурного уровня жизни населения. В первую очередь миграции оказывают большое влияние 
на демографические процессы, приводят изменениям половозрастной структуры населения тех 
местностей, откуда мигранты уезжают и приезжают. В районах с оттоком, превышающим темпы 
воспроизводства населения, численность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в 
миграциях участвует преимущественно молодое население. оответственно, в этих регионах 
увеличивается доля населения старших возрастных групп, в районах же притока мигрантов по-
вышается доля молодых возрастов и возрастают темп воспроизводства населения. 

исунок 1 
 ризнаки миграционной подвижности населения 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

  
 

 
играции способствуют территориальному перераспределению населения и трудовых ресур-

сов, влияющи на уровень социально-экономического развития регионов. риток квалифициро-
ванных кадров в районы, нового освоения позволяет развивать в них не только сырьевые, но и 
технически более сложные производства. остроенные ими города, промышленные объекты, 
сельскохозяйственные предприятия способствуют повышению экономического потенциала дан-
ной местности. 

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким уровнем и медленными 
темпами социально-экономического развития приводит к ухудшению их культурно-бытовых 
условий в данной местности, обусловливает плохую приживаемость новоселов и текучесть 
населения. оскольку в случаях приезда вынужденных мигрантов требуются дополнительные 
расходы со стороны государств, местных бюджетов на их обустройство, организацию новых рабо-
чих мест, строительство объектов социальной инфраструктуры. 

играции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок рабочей силы, 
способствует сокращению или увеличению ее предложения, нередко обостряя конкуренцию на 
рынке труда. остав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и образовательный 
уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. ак, к примеру, приезд городских 
жителей в сельскую местность и в отдаленные районы нового освоения способствует формирова-
нию населения с более высоким уровнем культуры и профессиональной квалификации, усилен-
ный приток сельских жителей в города оказывает противоположное воздействие. 

трудовые  культурно‐
бытовые

рекреационные служебные 
командировки

2. по функциональному

1. по терито‐
риальному 

5.по форме
организации 

организованные 

неорганизованные
внешние 

4. по направ‐
лености 

МИГРАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ 

3.по продолжительности 

внутренние 

эмиграция  иммиграция  реэмиграция

возвратная постоянная 

6. По причинам
переезда 

экономические  политические религиозные семейно‐бытовые



  375

играционные процессы характеризуются рядом количественных показателей: числом при-
бывших в данный пункт, регион, страну и выбывших оттуда за определенный отрезок времени, а 
также разностью между числом прибывших и числом выбывших (сальдо миграций). оследний 
показатель может быть выражен в абсолютных и относительных цифрах. азность чисел прибывших 
и выбывших в расчете на тысячу человек населения называется коэффициентом сальдо миграций 
или коэффициентом миграционного прироста. Его сравнение с коэффициентом естественного 
прироста населения показывает динамику населения данной территории. Если алгебраическая 
сумма обоих коэффициентов больше нуля, то численность населения увеличится, если же меньше 
- сократится.  

тметим, что естественный прирост населения (коэффициент прироста) вычислен по ниже-
приведенной формуле: 

Е  = ((  – ) /  )1000, где 
Е  - естественный прирост населения ( коэффициент прироста ) 

 - количественное значение рождаемости ( численность рожденных чел.) 
 - количественное значение смертности (численность умерших чел.) 
 - численность населения (чел.) 
огласно данным Государственной миграционной службы инистерства территориального 

правления А, разница между прибывшими и выбывшими населениями за 2000-2014гг. 
подвергается определенным колебаниям. В определенный период с 2002-2007гг. в основном 
баланс миграции населения сравнительно положительный, и характеризуется незначительным 
отрицательным остатком. отя коэффициент чистой миграции, который рассчитан на душу 
населения в 2014г сократился по сравнению с 2010- 2012гг., тем не менее он выше, чем за период 
2002-2009гг. 

худшение баланса миграции населения за последние годы (2010-2014гг.) в основном обус-
ловлено миграционным потоком из А в оссию. ак, отрицательный остаток миграции в 2014г. 
составил 41.7 тыс. чел. 

Если коэффициент естественного прироста за 2003-2008гг. составил в пределах с 3.09 до 4.49 
тыс. чел., то с 2009 по 2014гг – с 5.53 до 5.08 тыс. чел. ( м. рисунок 2). 

Географическое изучение миграций включает анализ миграционных потоков половозрастной, 
социальной и этнической структуры мигрантов, побудительных причин социально-экономических 
следствий перемещения населения по территории. собого внимания заслуживает исследование 
международной и внутригосударственной миграционной подвижности рабочей силы, поскольку 
она оказывает наибольшее влияние на развитие современного общества. 

исунок 2. 

играция и динамика населения1 

 
 

                                                            
1  асчеты произведены автором по данным ациональной статистической службы А (http://www.armstat.am) и 
Государственной миграционной службы (http://www.smsmta.am) 
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огласно данным статистики за последние 10-12 лет миграционные процессы в Армении 
характеризуются следующими особенностями:  
x количество постоянных миграций увеличивается, общее число зарегистрированных мигра-

ционных перемещений увеличилось; 
x доля внешних миграций в общем объеме переселений увеличилась; 
x в составе мигрантов преобладает население в трудоспособном возрасте, на долю которого 

приходится от общего их числа; во всех потоках среди мигрантов преобладают женщины; 
x  количество выехавших на постоянное место жительства превышает численность въехавших за 

пределы страны; 
x значительно выросли масштабы вынужденной миграции - число зарегистрированных мигран-

тов, получивших в соответствии с действующим законодательством статус вынужденных пе-
реселенцев; 

x на фоне сокращения перемещений населения на постоянное место жительство заметно воз-
росли по временных внешних миграций, связанных с отдыхом, ростом числа деловых поездок 
по частным приглашениям.  
В течение последних десятилетий в Армении имели место различные миграционные потоки, 

которые различаются по своим причинам. оэтому условно миграцию 1980-2015 годов можно раз-
делить на четыре основных этапа: 

исунок 3 

сновные этапы миграции армян1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ервый этап - вынужденное перемещение населения (1988-1991гг.). ервая волна миграции в 
1980-е годы была вызвана разрушительным землетрясением 1988 года и принудительными пере-

                                                            
1  оставлен автором. 
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мещениями в связи с агорно- арабахским конфликтом. коло 420 тысяч человек иммигрировали 
в Армению из Азербайджана, в том числе 160 тысяч эмигрировали в период 1988-1991гг. 

Второй этап – социально-политическая миграция. овая волна миграции наблюдалась в 1991-
1992 годах, основной причиной которой были социальные и политические потрясения, вызван-
ные распадом оветского оюза. В этот период около 100 тысяч человек покинули Армению. 

ретий этап – социально-экономическая миграция (1992-2000), который можно подразделить 
на три подэтапа, отличающиеся по причинам возникновения миграции. В первом подэтапе (1992-
1995гг.) население уезжало из страны из-за неблагоприятных экономических условий (кризис, 
спад), во втором подэтапе (1995-1997гг.), (преодоление спада и позитивных ожиданий), на третьем 
подэтапе (1998-!999гг.) - поствыборный период (недовольство результатами президентских и 
парламентских выборов 1998г.и 1999г).  этим чисто экономическим факторам во втором и 
третьем подэтапах добавились факторы социальные и политические (такие как социальная 
несправедливость, недемократические выборы и т. д.).  

етвертый этап - социально-психологическая, моральная миграция (2000- до н. в.).  
ожно подразделить на два подэтапа (2000-2008гг.) недемократические президентские (2000г., 

2003г.), парламентские (2003г.) выборы и 2008г. до нашего времени – последствия мирового 
финансового кризиса. 

Анализ миграционных процессов в Армении показывает, что около 75% процентов эмигран-
тов переехали в страны бывшего  ( в основном в оссию – около 80-85% из тех 75%). сталь-
ные 25% в основном переехали в европейские страны и А. 

Большие масштабы миграции определяются как экономическими, так и социально-психоло-
гическими факторами. реди экономических факторов, самыми важными являются более благо-
приятные экономические условия, традиционно высокий спрос на мобильных и квалифициро-
ванных специалистов, более высокие доходы и т. д. 

днако, следующие факторы не являются менее значимыми:  
x более удобные способы денежных и других переводов из оссии; 
x благоприятные условия для ведения бизнеса; 
x относительно высокая конкурентоспособность армян на российском рынке труда; 
x традиционная сезонная трудовая миграция в оссии; 
x знание языка и сходство в культуре и менталитете; похожий опыт жизни и ценностей. 

редставим некоторые аспекты трудовой миграции на примере образованного 1 января 2015 
года интеграционного объединения Евразийский экономический союз (ЕАЭ ) на постсоветском 
пространстве. ак как попытки возрождения экономического единства стран постсоветского 
пространства в форме Г и некоторых других не вполне оправдали ожидания, в настоящее время 
принимаются усилия руководства стран Армении, Белоруссии, азахстана, иргизии и оссии 
для возрождения экономической основы союза в более узком формате. 

Вследствие ухудшения экономической ситуации в оссии, связанной с введением экономи-
ческих санкций из-за событий на краине, падением цен на нефть и последующим обрушением 
российского рубля, структурным кризисом в российской экономике, доходы трудовых мигрантов 
заметно сократились. Зарплаты в российских рублях, они обменивали на американские доллары, 
таким образом осуществляли денежные переводы своим родственникам на родину. редположи-
тельно факторы инфляции в оссии, падения доходов, ужесточение контроля над миграционными 
потоками могли привести к сокращению объема переводов трудовых мигрантов в 2015г. на 8-10%. 
До ноября 2014 года фиксировался прирост трансграничных отправлений мигрантов. Валютные 
переводы мигрантов снизились в ноябре 2014 года по сравнению с ноябрем 2013 года на 38% до 
302.8 млн. долларов. За 2014 год падение валютных переводов нерезидентов составило около 14%. 
днако, в дальнейшем, несмотря на обесценивание рубля, массового оттока мигрантов из оссии 

может и не случиться, так как здесь мигранты получают в несколько раз больше, чем на родине, 
где к тому же их ждет безработица.1   

онечно, следует отметить, что рабочая сила из государств – членов ЕАЭ  не вполне отвечает 
экономическим требованиям  – основной страны-реципиента трудовых мигрантов, поскольку в 
большинстве случаев они являются низко квалифицированной, не владеющей или плохо вла-
                                                            
1  ост безработицы среди мигрантов. «Известия». Экономика. 25 декабря 2014 г. 
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деющей русским языком, не знающей культурных традиций и правил поведения, принятых в 
данной стране. Исходя из чего нередко возникают конфликтные ситуации. 

оссияне же не претендуют на рабочие места, занимаемые трудовыми мигрантами. Их не устраи-
вают условия и низкая оплата труда, они предпочитают мигрировать в страны, так называемого 
дальнего зарубежья вслед за собственными капиталами, с целью найти квалифицированную и 
более высокооплачиваемую работу за рубежом. 

ока еще не решенной задачей является направление трудовой миграции в цивилизованное 
русло, разработка и применение правовых механизмов контроля над соблюдением прав человека в 
отношениях между государством, работодателями, трудовыми мигрантами и их диаспорами.  

Армения рассматривает свое присоединение к ЕАЭ  в контексте трудовой миграции весьма 
позитивно. олько устранение требования по выплате государственной «дани» для мигрантов на 
пространстве ЕАЭ  составит 15-20 млн. долларов. ак и остальные мигранты ЕДЭ  для граждан 
Армении облегчается процесс получения права на работу. сновной поток мигрантов из Армении 
направляется в оссию. о данным государственной миграционной службы А в 2014 году 250 
тысяч человек обратились для получения права работы в оссии.1 

ценки активации трудовой миграции в Е  неоднозначны.  одной стороны, миграция поз-
волят смягчить проблему старения населения и связанного с этим роста безработицы. валифи-
цированные специалисты обычно не хотят занимать низкооплачиваемые и непрестижные долж-
ности.  другой стороны, существуют серьезные опасения, что открытие границ может деформи-
ровать рынок труда и создаст дополнительные проблемы в сфере социального обеспечения. 

Итак, формирование общего рынка труда на евразийском пространстве позволит эффективнее 
распределять рабочую силу в регионе, сделать трудовые отношения более прозрачными, что 
приведет к увеличению доходной части бюджетов стран-членов ЕАЭ , а также снижению уровня 
коррупции и правонарушений. оложительным моментом следует считать увеличение гибкости 
рынка труда и более эффективное удовлетворение спроса на рабочую силу. Будет также спо-
собствовать увеличению налоговых сборов и повышению качества товаров и услуг. бщий рынок 
труда приведет к решению демографических проблем. 

В условиях ухудшения общеэкономической ситуации, как в глобальном, так и в региональном 
масштабе, возможно также обострение социальных противоречий.  

аким образом, трудовая миграция несет определенные выгоды работодателям при найме 
более дешевой рабочей силы и иностранным работникам, получающим работу и более высокую 
заработную плату, чем у себя на родине. Вместе с тем, трудовая миграция несет в себе опасность 
усиления рисков социальной дестабилизации. 

играционные процессы являются важнейшей составляющей международного сотрудничества 
на пространстве Евразийского экономического союза. роблемы, связанные с расширением трудовой 
миграции, следует решать с учетом опыта, накопленного в других интеграционных объединениях, а 
также в рамках Г, с учетом специфики оссии, Белоруссии, азахстана, Армении, иргизии.  

ценка миграционных процессов в стране иногда весьма противоречива и объясняется слож-
ностью и несовершенством существующего механизма учета потоков мигрантов, особенно неле-
гальных. ассчитывать на сколько-нибудь существенные коррективы не приходится, пока не 
будет создана и отлажена более эффективная система учета и контроля за миграционными пото-
ками, как внутренними, так и внешними. Вместе с тем многие специалисты сходятся во мнении, 
что без разумной миграционной политики, направленной на регулирование внутренних потоков 
мигрантов и привлечения в страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся решить те 
масштабные социально-экономические задачи регионального развития, которые намечаются на 
перспективу.  

равительство Армении должно пересмотреть свою миграционную политику. овышение 
уровня благосостояния, сокращение безработицы, соблюдение принятых законов и развитие граж-
данского общества будут способствовать сокращению эмиграционных потоков. днако эти вопросы 
требуют более детального анализа.  

                                                            
1  http://eurasia.kg/2014/12/08/s-1-yanvarya-2015-goda-budet-uproshhena-zhizn-zakonnyx-armyanskix-migrantov-gagik-

eganyan.html. 
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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԱԼՎԱՐԴ ԹԵՎՈՍԻ ԶԱՏԻԿՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի փոխտնօրեն, ավագ գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Աշխատանքում դիտարկվում են բնակչության միգրացիոն հիմնախնդիրները, քանակական ցուցա-
նիշներ և առանձնահատկություններ, որոնք նկարագրում են միգրացիոն գործընթացները: Աառանձ-
նացվում են միգրացիոն շարժունակության բնութագրիչները, ՀՀ-ում հիմնական միգրացիոն փուլերը, ինչ-
պես նաև նշվել են գործոններ, որոնք որոշում են միգարցիայի մեծ մասշտաբները: 

Նշվում է, որ առանց խելամիտ միգրացիոն քաղաքականության, որն ուղղված է կարգավորելու 
միգրանտների ներքին հոսքերը և առանց երկիր լրացուցիչ  աշխատուժ ներգրավելու, հազիվ թե հնարա-
վոր լինի լուծել տարածաշրջանային այն խորը սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն 
ապագայում: ՀՀ Կառավարությունը պետք է վերանայի իր միգրացիոն քաղաքականությունը և իր ջան-
քերն ուղղի  միգրացիոն հոսքերը կրճատելու նպատակով: 

  
Բանալի բառեր. միգրացիա, միգրացիոն գործընացներ, բնակչության բնականոն աճ, բնական հավելաճի գործակից, 

 զուտ միգրացիա, դինամիկա, Համաշխարհայի ֆինանսական ճգնաժամ, վերաբնակեցում, 
աշխատանքային միգրանտներ, տարածաշրջանային: 

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РА 

АЛВАРД ТЕВОСОВНА ЗАТИКЯН, к.э.н. 
заместитель директора, старший научный сотрудник  
Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В работе рассматриваются проблемы миграции населения в РА, количественные показатели и особен-
ности, характеризующие миграционные процессы. Выделяются признаки миграционной подвижности, основные 
этапы миграции армян, отмечены факторы, определяющие большие масштабы миграции.  

Отмечается, что без разумной миграционной политики, направленной на регулирование внутренних потоков 
мигрантов и привлечения в страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся решить те масштабные 
социально-экономические задачи регионального развития, которые намечаются на перспективу. Правительство 
Армении должно пересмотреть свою миграционную политику. 
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Abstract 

The article discusses migration issues of the population, quantitative indicators and features characterizing 
migration processes. The authors highlights the characteristics of migration mobility, main stages of migration in the 
Republic of Armenia, and states factors determining higher intensity of migration. 

The articles states that without sound migration policy aimed at regulating domestic flows of migrants and 
attracting additional workforce from abroad, Armenia could hardly address huge socio-economic issues for ensuring 
regional development that need to be resolved in the future. The government of Armenia needs to revise its migration 
policy and make efforts to reduce migration flows. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РА 

В современных условиях трудовая миграция выступает одним из элементов как национального, 
так и международного рынка труда. рудовая миграция представляет собой относительно новый 
вид мобильности населения. азвитие трудовой миграции обусловлено тяжелой экономической 
ситуацией и разрушением прежней сферы занятости на постсоветском пространстве. 

играция всегда имела четко выраженный трудовой характер. ак, переезд на работу в дру-
гую страну или регион был одним из основных причин смены места жительства, однако трудовая 
миграция в отличие от переселения не предполагает смены постоянного места жительства. В 
случае трудовой миграции речь идет о заработках на стороне и о выезде на короткое время, 
причем выезд предполагает возвращение или в страну исхода (внешняя трудовая миграция) или в 
город (регион) постоянного проживания (внутренняя трудовая миграция). 

рудовая миграция представляет собой перемещение людей на ограниченный срок с целью 
предоставления своей рабочей силы и получения соответствующего дохода. 

рудовая миграция с целью заработка без смены места жительства получила широкое расп-
ространение во всех странах Г. а сегодняшний день она является самым массовым и динамич-
ным миграционным потоком как в «направляющих», так и «принимающих» трудовых мигрантов 
странах. 

равнительные исследования проведенные еще в 2000г в некоторых странах Г показали, 
что самые «миграционные страны» - Армения и олдавия где в трудовую миграцию вовлечено 
почти 30% домохозяйств, а в оссии и азахстане – около 10%.1 

За последние годы трудовая миграция в Армении приобретает массовый характер. ак пока-
зывают данные таблицы 1, за 2000 – 2014 гг. в стране наблюдается активизация миграционных 
процессов. ак, лишь за указанный период отрицательное сальдо миграции составило около 271,3 
тыс. чел., за 2008-2012 гг. – 138,1 тыс. чел., а только за 2014 г. – 41.7 тыс. чел. аиболее высокое 
значение этого показателя отмечалось в 2010 г. – 46,7 тыс. чел. 

исунок 1 

альдо миграции населения (тыс. чел)2 

 

                                                            
1  Зайончковская Ж.А. ынок рабочей силы в трансформирующейся экономике: приложение к миграциям (на примере 

Г).  ишинев, 2003, с.67.  
2  www.smsmta.am 
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исунок 2 

исленность прибывших в Армению (тыс. чел.)1 

 
 

исунок 3 

исленность выбывших из Армении (тыс. чел.).2 

 
 
ак видно из рисунка 2, число прибывших в страну стало возрастать с 2007 г., что составило 

41,8% от общей численности населения страны, в 2014 г. оно достигло 92,2%. Это в основном 
обусловлено ростом числа иностранных туристов в Армению (рисунок 4). В числе туристов 
преобладают туристы с «Армянскими корнями» из диаспоры и в основном из оссии, которые 
иммигрировали в эту страну.  

а основании показателей выбывшего из страны населения ( исунок 3) можно сделать вывод, 
что в последние годы продолжается отток мигрантов из страны. ак, за 2011 – 2014 гг. число 
выбывших из страны составило 9507.8 тыс. чел. Это явление объясняется ростом числа армянских 
туристов, которые с целью отдыха посещают другие страны (рисунок 4).  

                                                            
1  асчеты сделаны автором на основании статистических данных из www.armstat.am, www.smsmta.am,  
2  ам же. 
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исунок 4 

 исло туристов страны в численности прибывших и выбывших (тыс. чел.)1 

 
  
Если сделать предположение, что те туристы, которые за год посетили Армению и армянские 

туристы, которые с разными целями были за рубежом и вернулись обратно в течение одного 
календарного года, то получается, что сальдо миграции свидетельствует о росте миграции (как 
трудовой, так и с целью постоянного жительства). А если сравнить эти показатели с негативным 
ростом численности населения, то в случае преобладания этих тенденций, Армения в 
среднесрочном - долгосрочном отрезке времени может столкнуться с проблемой нехватки 
рабочей силы, что повлечет за собой рост заработной платы. А учитывая тот факт, что одной из 
главных причин, способствующих трудовой миграции, продолжает оставаться дифференциация в 
оплате труда, создающая предпосылки для передвижения трудовых ресурсов из страны с низким 
уровнем дохода в страну с высоким уровнем дохода, то, согласно теореме выравнивания цен на 
факторы производств екшера- лина - амуэльсона, этот процесс будет продолжаться до тех пор, 
пока уровень заработной платы в стране-доноре трудовых ресурсов не приблизится или не 
сравняется с уровнем оплаты труда страны-реципиента.  

нижение экономической активности в Армении и оссии в период глобального кризиса 
2008 – 2012 гг. не способствовало значительному оттоку трудовых мигрантов из этих стран, хотя 
был зарегистрирован рост по сравнению с 2007 годом. есмотря на проблеми, связанные с 
сокращением рабочих мест, ужесточением процедур легализации в странах приема и, как 
следствие, ухудшением положения мигрантов, в Армении отсутствует реальная альтернатива 
трудовой миграции. Даже в самый пик кризиса возврат мигрантов составил не более 10%. 

силение миграционной активности обусловлено рядом экономических причин: низким 
уровнем доходов, макроэкономической и политической нестабильностью на рынке труда, 
ограниченным количеством рабочих мест, отсутствием возможности самореализации и другими. 

дной из главных причин, способствующих трудовой миграции, продолжают оставаться 
различия дифференциации в оплате труда, создающие предпосылки для передвижения трудовых 
ресурсов из страны с низким уровнем дохода в страну с высоким уровнем дохода. 

ак, в 2003-2014гг. среднемесячная номинальная заработная плата в  (выраженная в 
армянских драмах) в среднем превышала среднемесячную номинальную зарплату в Армении в 
2.55 раза (таблица 1). В целом по оссии на июнь 2014 г. среднемесячная зарплата мигранта, 
занятого в строительно-монтажных работах, горнодобывающей, пищевой промышленности 
                                                            
1  асчеты сделаны автором на основании статистических данных из www.armstat.am, www.smsmta.am, 
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составила почти 640 долларов А или 262,976 драм (по курсу Б А на июнь 2014г.), а в А 
среднемесячная номинальная зарплата занятого в строительстве составила бы 156,702 драм в 
2013г., а в перерабатывающих отраслях промышленности- 136,109 драм. В сфере частного 
обслуживания в  мигрант соответственно получил бы 670 долларов А или 275.303 драм А, 
а в А заработная плата занятого в этой сфере в среднем начиная от 79,578 за 2013г1.  

азница в заработной плате мигрантов и российских работников в среднем составляет 15%. а 
фоне экономического подъема это различие может сжиматься до 13%, а в момент кризиса – 
вырастать до 20%. ущественный корректив в различие зарплат может вносить дискриминация 
иностранных работников работодателем. то касается различий в трудовой деятельности – 
мигранты работают в месяц в среднем на пять часов больше, чем местные работники, а получают 
на 15% меньше. В зависимости от состояния экономики это различие может изменяться: 
дифференциация трудовых доходов между двумя группами сокращалась до 11-13% в периоды 
относительного роста экономики в 2004-2007 годах, а в 2010- 2012 годах, возросла до 21% в период 
экономического кризиса в 2008-2009 годах. 

аблица 1 

реднемесячная номинальная заработная плата в  и А  за 2003-2014гг.2 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
реднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работ-
ников по полному кругу органи-
заций в целом по экономике 
оссийской едерации в рублях 

5499 6740 8555 10634 13593 17290 18638 20952 23369 26629 29792 32495

урс рубля  к драму А 18,80 18,50 16,20 15,30 13,40 12,40 11,50 12,30 12,70 12,90 12,90 11,00
реднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работ-
ников по полному кругу организа-
ций в целом по экономике оссийс-
кой едерации в драмах А 

103381 124690 138591 162700 182146 214396 214337 257710 296786 343514 384317 357445

реднемесячная номинальная зара-
ботная плата работников в целом 
по экономике А в драмах А 

34783 43445 52060 62293 74227 87406 96019 102652 108092 113163 - - 

реднемесячная номинальная зара-
ботная плата работников в целом 
по экономике А в драмах Д (сог-
ласно закону о подоходном налоге) 

         140739 146524 158580

азница в зарплатах (раз) 2,97 2,87 2,66 2,61 2,45 2,45 2,23 2,51 2,75 3,04   
азница в зарплатах, согласно 

закону о подоходном налоге (раз) - - - - - - - - - 2,44 2,62 2,25 

 
ущественная часть (30%) разрыва между трудовыми доходами мигрантов и местных работ-

ников может возникать из-за ненаблюдаемой разницы между этими группами работников, то есть 
сегрегации. 

отя в абсолютных цифрах доля вклада сегрегации в различие трудовых доходов мигрантов в 
оссии существенна, на фоне ситуации в других странах она относительно невелика. ак, напри-

мер, в итае этот показатель составляет 37%, а в Израиле он равен 70%. ри этом исследователи 
отмечают, что общий уровень сегрегации на российском рынке труда незначительно, но стабильно 
                                                            
1  асчеты сделаны автором на основании статистических данных из http://www.armstat.am/file/article/trud_2015_13.pdf, 

www.cba.am, http://pirs100.ru/info/rabota-dlya-trudovykh-migrantoc-v-rf/. 
2  асчеты сделаны автором на основании статистических данных из 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/, 
http://www.armstat.am/file/article/trud_2015_13.pdf, www.armstatbank.am,  
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рос начиная с 2004 года. днако в перспективе до 2030 года, по данным совместной работы 
исследователей Евразийского банка развития, рограммы развития , Высшей школы эконо-
мики и оссийской академии наук, российский рынок труда с высокой вероятностью останется 
наиболее привлекательной целью для трудовых ресурсов ентральной Азии.1 

руд мигрантов имеет большое значение для экономики  в целом и для рынка труда в 
частности. оэтому для оссийской едерации актуально обеспечение притока рабочей силы из-
за заграницы во избежание дефицита трудовых ресурсов. прос на мигрантов обусловлен эконо-
мическими причинами, а также отсутствием достаточного количества рабочих кадров в ряде сфер 
деятельности, не пользующихся ожидаемым спросом у местного населения. 

рудовая миграция оказывает влияние на изменение демографической структуры населения. 
ак, данные исследования в 2015 г. свидетельствуют, что 47,7% (711 тыс. чел.), то есть почти 

половина из числа трудовых мигрантов оказались в возрасте 16 -35 лет, а с 35 до 44 лет составили 
28,3%. аблюдается тенденция омолаживания внешней трудовой миграции. Большую часть их 
составили лица со средним (66,6%) и высшим образованием (10,1%). рудовые мигранты в 
основном заняты в сфере услуг, торговле, а также в строительстве. Большинство трудовых 
мигрантов (67,1%) работают круглый год, и лишь треть из них – посезонно.2  

ак показал анализ, большая часть респондентов сберегает свой доход с целью осуществления 
денежного перевода своей семье, то есть доходы, заработанные в оссии, считаются основными 
для их семей. рудовая миграция позволила улучшить материальное положение их семьи, 
которые смогли приобрести необходимое имущество, а сами мигранты, приобрели в миграции 
хороший деловой и профессиональный опыт. 

олучаемые трансферты используются домохозяйствами для удовлетворения первичных 
потребностей, либо служат источником для формирования первоначального капитала, открытия 
бизнеса. Для домохозяйств с низкими доходами получаемые трансферты являются одним из 
инструментов борьбы с бедностью. 

Во всем мире денежные переводы трудовых мигрантов представляют собой второй по значе-
нию финансовый поток (после прямых иностранных инвестиций), почти в два раза превышающий 
объемы помощи развивающимся странам. бъемы денежных переводов только в развивающиеся 
страны ежегодно достигают 100 млрд. долл. В Армении денежные переводы оказывают сущест-
венное влияние на экономику страны, обеспечивая поступления свыше 1 млрд. долл. Денежные 
переводы, классифицируемые как заработные платы, достигли своего максимума в 2013г., а сумма 
составила 1209,4 млн. долларов А. В 2014-2015гг. бъемы денежных переводов сокращались и 
в 2015г. сумма составила 821,8 млн. долларов (почти тот же уровень что и в 2009г.), отражая эконо-
мический спад в . 

В настоящее время существуют предпосылки для привлечения частных трансфертов в эконо-
мику страны в качестве инвестиционного капитала. 

Анализ процессов трудовой миграции позволил выделить факторы, оказывающие как сдер-
живающее, так и стимулирующее воздействия на мобильность трудовых ресурсов. 

В числе факторов, сдерживающих трудовую миграцию, в последние годы можно выделить 
замедление темпов роста экономики в оссии, а также правила миграционной политики.  

 факторам, стимулирующим трудовую миграцию, можно отнести: реализацию программ 
переселения в ; выгодные условия выхода на российский рынок труда после вступлении Арме-
нии в Евразийский экономический союз; нехватку трудовых ресурсов на рынках труда Г; 
напряженную политическую обстановку в стране; привлечение трудовых мигрантов из Армении 
бывшими согражданами, проживающими в оссии; 

роцесс трудовой мобильности рабочей силы оказывает разное влияние на экономическое 
развитие стран-доноров и стран-реципиентов. Армения относится к числу стран-доноров (преоб-

                                                            
1  http: // krizis – kopilka. ru / archives/ 26242 
2  « оциально экономическое состояние  А », 2015, январь- декабрь, с. 91. 
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ладание числа эмигрантов над иммигрантами). В настоящее время в республике наблюдается де-
фицит квалифицированных специалистов в некоторых секторах экономики. играция населения 
становится угрозой устойчивому социальному и экономическому развитию страны. трицательные 
последствия внешней торговой миграции проявляются в ухудшении здоровья, семейных отноше-
ний, увеличении разводов. 

 другой стороны, массовое возвращение трудовых мигрантов на родину может привести к 
определенным социально-экономическим последствиям: снижению благосостояния домохозяйств, 
ухудшению качества жизни, увеличению безработицы, росту социальной напряженности, увели-
чению численности лиц, нуждающихся в социальной помощи, повышению нагрузки на госу-
дарственный бюджет и пр. 

ледовательно, трудовая миграция сформировала новое социально-экономическое сосущест-
вование армянского и российского общества; она стабилизирует экономику Армении на макро-
уровне, является существенным фактором благосостояния армянского общества. рудовая мигра-
ция благоприятно влияет на общественно-политическую обстановку в обществе и способствует 
общественной и внутриполитической стабильности. 

аким образом, исследования показывают, что в настоящее время в Армении международная 
миграция не способна полностью решить проблемы социально-экономического и демографичес-
кого развития, а потенциал внутренней миграции, мобильности и гибкости трудовых ресурсов, 
повышения эффективности и производительности труда не задействован в полной мере. еоб-
ходимо определить, условия, принципы регулирования проводимой миграционной политики, с 
учетом их специальности и квалификации. ри выработке миграционной политики необходимо 
учитывать, что трудовая миграция, которая зачастую оборачивается эмиграцией, вызвана не 
только недостатком высокооплачиваемых рабочих мест на родине. а принятие решений о миг-
рации существенное влияние оказывают такие неэкономические причины, как уровень личной и 
общественной безопасности в стране, надежность правопорядка и отсутствие коррупции, лучшие 
жизненные перспективы для детей и т.д. оэтому миграционную политику нельзя сводить к 
регулированию миграционных потоков. играционная политика - широкий спектр мероприятий 
в сфере экономической, социальной, региональной политики государства. 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՐԸ ՀՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՄ  

ԱԼՎԱՐԴ ԹԵՎՈՍԻ ԶԱՏԻԿՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի փոխտնօրեն, ավագ գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Հոդվածում  դիտարկվում  են  Հայաստանի  սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական զարգացման 
առանձնահատկությունները արդի փուլում. Վերլուծվել են աշխատանքային միգրացիա գործընթացները, 
ներկայացվել են միտումներ, գործընթացներ, որոնք ուղեկցում են աշխատանքային ռեսուրսների շարժու-
նակության: Առանձնացվել են այն գորոծնները, որոնք նպաստում և զսպում են աշխատանքային միգրա-
ցիան: Ցույց է տրված, որ աշխատանքային միգրանտների դրամական փոխանցումները լրջորեն ազդումեն 
դոնոր  երկրների  սոցիալ-տնտեսական  զարգացման  վրա: Միգրացիոն  քաղաքականության կատարելա-
գործման նպատակով ուղղություններ են առաջարևկվել: 

 
Բանալի բառեր. աշխատանքային միգրացիա, դրամական փոխանցումներ, միգրացիայի սալդո,տրանսֆերտներ, 

աշխատանքի վարձատրություն, գործոնները, դոնոր երկիր, մեկնումների և ժամանումների 
թվաքանակ, զբաղվածություն, ապրուստ, վերաբնակեցում: 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РА 

АЛВАРД ТЕВОСОВНА ЗАТИКЯН, к.э.н. 
старший научный сотрудник, заместитель директора  
Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В статье рассмотрена специфика социально-экономического и демографического развития Армении на 
современном этапе. Проанализированы процессы трудовой миграции, представлены тенденции, сопровож-
дающие мобильность трудовых ресурсов. Выделены факторы, способствующие трудовой миграции, и сдержи-
вающие ее. Показано, что денежные переводы трудовых мигрантов оказывают серьезное влияние на социально-
экономическое развитие стран-доноров. Предложены направления совершенствования миграционной политики. 

 
Ключевые слова: трудовая миграция, денежные переводы, сальдо миграции, трансферты, оплата труда, факторы, 

страны-доноры, численность выбывших и прибывших, занятость, проживание, переселение. 

LABOR MIGRATION AND ITS ROLE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 
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Deputy Director, Senior Research Associate 
M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article discusses the characteristics of socio-economic and demographic development in Armenia at the 
current stage. Labor migration processes are analyzed, the trends, and processes accompanying the mobility of 
labor resources are presented. The factors supporting and suppressing labor migration are highlighted. The author 
shows that remittances sent by labor migrants seriously affect the socio-economic development of donor nations. 
Specific directions are proposed to improve the migration policy. 

 
Keywords: Labor migration, remittances, migration balance, transfers, labor remuneration, factors, donor-nation, number of 

departures and arrivals, employment, living, resettlement. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
С ИНВЕСТИЦИЯМИ В АРМЕНИИ 

Армения, как известно, относится к странам с высоким уровнем миграции населения. а 
сегодняшний день из 3 млн. жителей более 1 млн.человек, и даже больше за последние годы 
эмигрировало, что составляет 30% от общего числа населения. адо отметить, что Армения является 
страной, не только выступающей поставщиком мигрантов, но и страной, имеющей острые 
демографические проблемы (стареющее население, снижение рождаемости). Cледовательно, Ар-
мения относится к странам, миграция населения из которой приближается к опасной черте, что 
диктует необходимость и неотложность мер по развитию экономики, привлечению инвестиций, 
созданию рабочих мест. 

играционные процессы в стране отражают те политические и социально-экономические 
процессы, которые наблюдаются как в мировой экономической и политической системе (глобали-
зация и интеграция экономики), так и те социально- экономические проблемы, с которыми стал-
киваются постсоветские страны. 

ледует отметить, что в современном мире, в условиях углубления интеграционных процессов, 
происходит вовлечение национальных экономик в единый мировой воспроизводственный про-
цесс. В этих условиях широкое развитие получает международная трудовая миграция, что связано 
с рядом факторов, среди которых основным является то, что в результате острых демографических 
проблем в промышленно- развитых странах (снижение рождаемости, старение населения) во 
многих из них наблюдаются диспропорции на рынках труда, вследствие чего многие страны 
испытывают объективную потребность в дополнительной рабочей силе, подойдя к такой черте, 
когда не только развитие, но и функционирование экономики невозможно без привлечения 
трудовых мигрантов. роме того, старение населения и рост пенсионных выплат увеличивают 
нагрузку на бюджеты промышленно-развитых стран, поэтому через импортирование будущих 
налогоплательщиков, указанные страны облегчают налоговое бремя. Заметим также, что между-
народная трудовая миграция выгодна принимающим странам и с позиций дешевизны рабочей 
силы – мигрантов из слаборазвитых стран. 

 другой стороны, важность приема трудовых мигрантов заключается в том, что коренная 
ломка политических систем во многих странах сопровождается соответствующей реструктуриза-
цией их экономических комплексов, продуцируя неблагоприятную экономическую конъюнктуру, 
что влечет за собой увеличение безработицы и углубление бедности. В этой ситуации междуна-
родная трудовая миграция по возможности нивелирует негативные последствия реструктуриза-
ции экономики.  

аким образом, трудовая миграция является неизбежным и закономерным следствием миро-
вых экономических процессов и выгодна как для стран - реципиентов трудовых мигрантов, так и 
стран-доноров мигрантов, испытывающих проблему занятости.  

труктурная перестройка в странах с переходной экономикой (особенно это касается постсо-
ветских стран, к числу которых относится и Армения), вызвала высокий уровень безработицы и 
трудовая миграция для них являлась иногда единственным выходом из создавшейся ситуации. В 
течение всего периода со дня провозглашения независимости и до наших дней миграционные 
процессы в республике носят постоянный характер и даже активизируются. В начальный период 
становления рыночной экономики в условиях разрыва сформировавшихся экономических связей, 
спада экономики и геополитической ситуации в республике наблюдалась первая волна миграции. 
В дальнейшем миграционные процессы не прекратились даже в период подъема экономики. 
одъем экономики в республике имел место в докризисные годы (2001-2008 гг.). В этот период 

наблюдался рост не только ВВ , но и притока прямых иностранных инвестиций ( ИИ) 
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(см.рис.1)1. ак, по данным ациональной статистической службы Армении, ИИ в Армении 
увеличились с 69,9 млн. долл. А в 2001 г. до 943,7 млн. долл. А в 2008 г. с повышением их 
доли в ВВ  с 3,3% до 8,1 %. днако следует заметить, что даже в период подъема экономики, 
Армения испытывала структурные проблемы и связанные с ними проблемы занятости, которые в 
свою очередь привели к распространению миграционных процессов, в частности, к росту 
трудовой миграции. роводимая в республике экономическая политика в докризисный период не 
стимулировала рост реальной экономики и привлечение инвестиций в новые технологии.  

исунок 1 
бъемы ВВ  и чистого притока ИИ в Армению за 2001-2015 гг. 
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Инвестиции вливались, в основном, в наиболее рентабельную в этот период времени сферу 

капитального строительства. еэффективные механизмы налогового администрирования (практи-
ческое освобождение сферы от налогов и готовность финансового рынка к ее обслуживанию) 
привели к тому, что этот и смежные с ним отрасли экономики оказались в привилегированном 
положении по сравнению с другими отраслями. Внушительные потоки частных денежных пере-
водов позволяли развивать определенные отрасли хозяйства. не прибегая к привлечению крупных 
инвестиций в реальную экономику. реимущественно развивалась торговля, банковский сектор, 
сфера услуг и т.д., то есть процветала экономика потребления. 

играционные процессы продолжились и в посткризисные годы, что связано с углублением 
негативных тенденций в социально-экономической сфере страны.  падением экономики (-14%) 
в 2009 г. значительно сократились ИИ. И хотя после 2011г. экономика стабилизировалась, сред-
негодовой темп экономического роста в 2010-2014 гг. составил около 4,1 %, т.е примерно в 3 раза 
ниже, чем в докризисный период. то касается притока ИИ, несмотря на снижение инвестиций, 
наблюдаемое в 2009-2010 гг., приток ИИ в реальный сектор экономики в 2011г. увеличился до 
653.2 млн. долл. А, примерно в 1,5 раза меньше, чем в докризисный период. ачиная с 2012 г. 
происходит спад объемов инвестиций. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. ИИ сократились на 
23,4%. В 2014 г доля ИИ в ВВ  составила 3,7%, не изменившись по сравнению с показателем 
2013 г., но уступив уровню 2012 г. -4,9%. 2015год для Армении выдался тяжелым из-за инвести-
ционного голода, поскольку как иностранцы, так и местные предприниматели не желали вкладывать 
капитал в экономику респубики. ожно предположить, что снижение объма инвестиций в Арме-
нии (несмотря на повышение инвестиционной привлекательности страны) связано с фактором 
риска, вызванным, во-первых, с нестабильным внешнеполитическим положением республики, во 
– вторых, с ухудшением общеэкономической ситуации как в самой Армении, так и макроэкономи-
ческих показателей мировой экономики. егодня новым вызовом для возможных инвестицион-
ных потоков в экономику Армении стали западные санкции против оссии. ильно зависящая от 

                                                            
1  База данных инистерства финансов А « сновные макроэкономические показатели экономики А(по кварталам)», 

http://www.minfin.am/.; База данных Б А. татистика внешнего счета « латежный баланс А (годовой) ». 
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оссии экономика Армении, в силу сложившихся геополитических факторов, не может не 
ощутить рецессии в российской экономике. В условиях санкций проекты крупных инвестиций в 
Армению, например, такие как строительство нового завода по производству каучука в 2014-2016 
гг. с инвестицией объемом около 500 млн.долл., а также нового энергоблока АЭ , отложены или 
забыты.  

Для обеспечения существенного роста экономики страны, a не удержания ее на плаву, объем 
инвестиций по исследованиям должен составить 25-35% ВВ 1. ак видим, на сегодняшний день 
данный показатель находится на существенно низком уровне и, к сожалению, ситуация не 
меняется. а наш взгляд, в сложившихся условиях наряду с активной политикой привлечения 
внешних инвестиций целесообразно эффективно использовать денежные переводы мигрантов, 
которые по утверждениям представителей Б Армении составляют около $3 миллиардов. тме-
тим, эта сумма равна годовому бюджету страны. одлинные объемы денежных и вещественных 
поступлений от мигрантов на родину, безусловно, значительно выше за счет использования 
неофициальных каналов.В Армении около 20% денег поступает в страну в обход коммерческих 
банков. ход в «тень» переводов мигрантов через неофициальные каналы может быть существенно 
ослаблен за счет развития доступных, надежных и, что самое главное, приемлемых по цене 
трансфертных систем. о данным Б Армении в соответствии с методикой расчета платежного 
баланса 6-ого издания, только в 2013 г. доля денежных переводов мигрантов Армении в ВВ  
составила 20%, а объем денежных переводов в 5,5 раза превышал ИИ (см. рис.2)2. о удельному 
весу денежных переводов в ВВ  Армения входит в число 15 стран мира, экономика которых дер-
жится за счет трансфертов. Ее в этом списке опережают такие старны, как есото (24,4%), амоа 
(23,8%) и Гаити (21,1%). Для сравнения, в среднем в развивающихся странах на денежные перево-
ды мигрантов приходится 2% ВВ .  

ледует отметить, что денежные переводы трудовых мигрантов выгодно отличаются от других 
финансовых потоков: экспорта товаров и услуг, притока иностранных инвестиций и получения 
официальной помощи в целях развития. В отличие от иностранных инвестиций, которые по своей 
природе волатильны, у денежных переводов волатильность почти отсутствует. ни представляют 
собой стабильный источник финансирования экономики. ереводы не создают долгов для 
страны.  

исунок 2 
Динамика денежных переводов и притока чистых ИИ в Армению за 2004-2015 гг. 
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1  http://armenianeconomy.com/topic.php?id=22521 
2  База данных Б А татистика внешнего счета «Денежные переводы в Армению по платежному балансу (годовой)» в 
соответствии с методикой расчета платежного баланса 6 –ого издания. 



  390

еспублика, получающая финансирование в данной форме, обходится в будущем без потерь в 
смысле обслуживания долгов. Денежные переводы направляются на инвестирование в те сферы 
экономики, которые меньше всего отвечают стандартным требованиям для привлечения прямых 
иностранных инвестиций и кредитов банков (расходуются на: текущее потребление, строительство 
жилья, инвестирование в человеческий капитал - образование и медицинское обслуживание, нез-
начительные инвестиции в небольшие производства). 

Эти средства обычно широко рассредоточены в небольших суммах среди значительного коли-
чества домашних хозяйств и сокращают национальный уровень бедности в стране, способствуют 
разрешению проблем, связанных с безработицей, могут являться основным и первоначальным ка-
питалом для создания малого бизнеса или для развития домашнего хозяйства. рудовая миграция, 
в частности посредством денежных переводов, глубоко влияет на экономические показатели 
Армении.  макроэкономической точки зрения, денежные переводы являются важным и самым 
крупным источником притока иностранной валюты для страны, что влияет на повышение объемов 
финансового сектора экономики, и обеспечивает возможность выдачи некоторых займов и креди-
тов. ни способствуют разрешению проблем, связанных с внешней задолженностью, благотворно 
влияют на платежный баланс страны, позволяя уменьшить дефицит по счету текущих операций. 
Их объемы превосходят доходы от основных статей экспорта и покрывают значительную часть 
импорта в торговом балансе республики. ак, в 2013 г. в Армении объем денежных переводов 
превышал более чем в 1,2 раза объем валютных резервов страны1. 

чевидно, что наряду с многочисленными плюсами денежных переводов для страны они 
имеют и свои минусы. остоянные денежные поступления мигрантов делают страну зависимой 
от них, которые в свою очередь являются непредсказуемыми. Денежные переводы мигрантов 
в страну обуславливают укрепление национальной валюты, подрывающее конкурентоспособность 
экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей, стимулируют рост сферы услуг. 
итуация в данном случае усугубляется тем, что идет не просто перераспределение трудовых 

ресурсов и капитала между секторами внутри страны, а происходит отток трудовых ресурсов 
за рубеж, что в свою очередь оказывает негативное влияние на динамику производства внутри 
страны. трицательным проявлением в республике является также такое явление, как бегство 
капитала из страны. о показателю экспорта капитала на душу населения Армения ($486) 
конкурирует с оединенными татами ($510)2. о расчетам армянских экономистов, объемы 
оттока капитала близки к ежегодному объему трансфертов, то есть они приближаются к $1 млрд. 
За последние десять лет (2004-2013 гг.) согласно опубликованному докладу Global Financial 
Integrity (GFI) незаконный вывоз капитала из Армении составил около $ 9,8 млрд., что в 2 раза 
превышает размер внешнего долга. Вместо того, чтобы эти средства вкладывать в инвестиции, в 
капитал вывозится из страны, а правительство берет иностранные кредиты под высокие проценты 
на развитие экономики или по низкой цене продает имущество стратегического значения. 

Эффективное использование положительного влияния трудовой миграции и умение управ-
лять миграционными потоками позволит обеспечить циркуляцию финансового и человеческого 
капитала, а не утечку «мозгов», что на сегодняшний день является вызовом стране. ак правило, из 
страны уезжают молодые, предприимчивые и наиболее способные люди, большое количество 
интеллектуалов и интеллигенции. Заметим, для Армении характерным является утечка именно 
квалифицированных кадров. Исследования Европейского банка развития показывают, что по 
«утечке мозгов»Армения находится на втором месте (9%) после Эстонии (11,5%)3. тток квалифи-
цированных мигрантов (значительная часть которых – молодые люди) для Армении означает, что 
она лишается более мобильной и прогрессивной части национальных кадров. Эти потери могут 
иметь чрезвычайно негативные последствия для последующего экономического роста и внешней 
безопасности.  

играция квалифицированных специалистов влияет и на движение капиталов, включая ИИ. 
игранты уезжают не только с хорошим образованием, но часто и с денежным капиталом и при-

нимающие страны стимулируют их вложения. забоченность властей в Армении может вызывать 
и то обстоятельство, что, в отличие от мигрантов с низкой квалификацией, высококвалифициро-

                                                            
1  oвременные тенденции денежных переводов мигрантов в оссии и в мире. ихаил Денисенко, Владимир озлов, 
Асия аттахова, с.19. 

2  http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=42664 
3  http://www.echo.az/article.php/article.php?aid=43110 
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ванные мигранты уезжают, как правило, навсегда. траны-доноры теряют как свои начальные ин-
вестиции на образование, так и налоговые поступления от высокооплачиваемых работников. 
тток представителей дефицитных с точки зрения принимающей страны специалистов, особенно 

квалифицированных работников, связанных с инновациями, грозит упадком в определенных 
отраслях науки и производства стран-доноров. В Армении в настоящее время ощущается дефицит 
квалифицированных кадров в различных сферах деятельности. В то же время следует учесть и 
следующее обстоятельство. о мере развития международного рынка труда формируются меха-
низмы воздействия квалифицированной миграции на развитие не только страны – реципиента, но 
и страны-донора рабочей силы. ри рассмотрении этого явления в динамике можно прийти к 
выводу, что одновременно с этим в перспективе открываются новые возможности развития и для 
стран-доноров. Дело не только в том, что потери таких стран как Армения, в частности потери 
бюджета возмещаются в форме денежных переводов, осуществляемых иммигрантами. Высо-
коквалифицированные иммигранты в состоянии делать вложения капитала как в экономику 
страны приема, так и страны происхождения, обеспечивая передачу технологических знаний, ор-
мирование имиджа страны, располагающей квалифицированными специалистами, получившими 
новый опыт за рубежом, может способствовать росту ее инвестиционной привлекательности 
страны-донора. роме того, существует перспектива такого явления, как возвратная миграция. 
оследняя повышает стоимость человеческого капитала в стране происхождения. “ иркуляция и 

рециркуляция” профессионалов играет не менее важную роль, чем возвращение на постоянное 
жительство на родину. ногие страны, осознав появившиеся перспективы политике сдерживания 
“утечки мозгов”, предпочитают политику глобализации национальных талантов и навыков. 

Ими ведется активный поиск свободных ниш на рынке квалифицированного труда и 
одобряется обучение в зарубежных престижных учебных заведениях, по окончании которых 
определенная часть студентов возвращается на родину. В этой связи опять возникает вопрос 
инвестиционной привлекательности страны. 

Большой приток денежных средств из-за рубежа, в основном из оссии (более 90%), 
являющийся по сути внушительным для экономики Армении, используется в основном для 
решения населением своих социальных проблем. Исследования и наблюдения подтверждают, что 
потоки денежных переводов пока еще являются стратегией выживания, а не развития. ни 
используются в основном на удовлетворение первоочередных нужд, оставив небольшой доход для 
долгосрочных инвестиций в недвижимость. Инвестиции в долгосрочные устойчивые виды 
экономической деятельности ограничены. Если переводы инвестируются, то они стимулируют 
рост производства, а если потребляются, то они также вызывают позитивный мультипликацион-
ный эффект. ост производства, обусловленный денежными переводами мигрантов, возможен, 
безусловно, при наличии взвешенной и трезвой политики властей, стимулирующих вложения 
заработанных мигрантами средств в национальную экономику. В то же время спрос на товары, 
возникающий в домашних хозяйствах, получающих переводы мигрантов, создает дополнительный 
мультипликационный эффект в экономике. И в этом как раз выражается вторичное косвенное 
влияние переводов мигрантов. роме того, дополнительное потребление товаров также увеличи-
вает платежи косвенных налогов. Данные социологических опросов свидетельствуют, что основ-
ная часть населения Армении простo хранит свои деньги при себе и лишь не более 15% мигрантов 
держат свои сбережения на депозитных счетах в банках. аким образом, формально финансовый 
сектор не в состоянии использовать этот доход как источник заемных средств, тем самым расширяя 
местные инвестиции. Главная причина того, что основная часть мигрантов воздерживается от 
вкладывания денег в банки является как низкий уровень доходов домохозяйств, так и недоверие к 
банковскому сектору, высокая доля риска, также непривлекательные процентные ставки по вло-
жениям.  

Вообще проблема трансфертов через банковскую и финансовую систему состоит не столько в 
росте ее объемов, сколько в эффективном их использовании через стимулирование ее инвести-
ционной привлекательности, в частности, внедрений в малый и микро-бизнес. акая практика 
уже имеет место в республике, однако нынешний предпринимательский потенциал республики 
невелик, что объясняется рядом причин: недостаточная инвестиционная привлекательность для 
ведения малого бизнеса, ограниченность доступных кредитов, недостаточная осведомленность от-
носительно ведения предпринимательской деятельности, ограниченный круг сфер деятельности 
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в республике и ее регионах, законодательные требования, сужающие заинтересованность в инвес-
тировании денежных средств. 

Эффективное использование миграционного капитала предусматривает недопущение его 
оседания в семьях трудовых мигрантов, а преобразование в воспроизводственный ресурс эконо-
мики. Из опыта других стран известно, что «эффект цунами» денежных переводов краткосрочен и 
его нужно рационально использовать. аксимальный эффект от денежных переводов страна может 
получить в долгосрочной перспективе, если сможет направить полученные переводы в реальный 
сектор национальной экономики. пыт ряда зарубежных стран, показывает, что страна довольно 
быстро может перейти в разряд развитых, благодаря переводам трудовых мигрантов, в случае, если 
она сможет создать систему мотивирования для инвестирования денежных средств в экономику 
страны. В качестве примера можно привести урцию, где в 90-ые годы прошлого века, благодаря 
денежным переводам трудовых мигрантов, правительство смогло сформировать золотовалютный 
резерв в размере $24 млрд. роме того, в стране был установлен специальный льготный режим 
для импорта техники и оборудования для развития малого и среднего бизнеса. аможенные 
льготы при импорте оборудования и сырья для вновь создаваемого бизнеса предоставляются 
также мигрантам Индии. В акистане, кроме того, даются еще льготы при инвестировании этих 
денег в предприятия экспортоориентированных зон. В ексике существует система привлечения 
средств “ассоциаций мигрантов” для реконструкции их родных городов и сел. 

Интерес представляет опыт Израиля. Здесь пришли к выводу, что эффективным механизмом 
быстрого привлечения денежных средств может стать выпуск специальных государственных 
облигаций и их распределение среди мигрантов и представителей диаспоры. За последние 60 лет 
этим механизмом воспользовались правительства более 20 стран мира с общей суммой гособлига-
ций, превышающей $50 млрд. амый большой опыт в реализации этого механизма накопили Израиль 
и Индия, но большинство стран используют этот механизм один раз, например, в тяжелые времена, 
для урегулирования платежного баланса, финансирования государственного долга, реализации 
социальных программ.  

Изучение опыта Ирландии показало, что инвестиционная привлекательность страны еще не 
является гарантией в деле привлечения иностранных инвестиций. оэтому Ирландия, так же как 
ряд азиатских стран, переключилась на более продуктивное стимулирование притока денежных 
переводов и инвестиций мигрантов. 

о мнению экспертов еждународного фонда, популяризация Ирландии в мире, привлека-
тельность страны для иностранных инвесторов базировалась не на низких налогах, а на знаниях, 
инновациях и связях, а также на умении это все правильно донести до потенциального инвестора. 
Эти черты экономики Ирландии впервые были привиты ей ирландской диаспорой, которая дала 
старт успешному и долгосрочному притоку капитала в страну. 

рактика показывает, что эффективность разного рода правительственных мер и побудительных 
схем (предложения депозитов по выгодным ставкам, размещение среди мигрантов облигаций и пр.) 
при трансформации потоков переводов преимущественно на цели инвестирования в экономику не 
оказывает заметного влияния на увеличение инвестиционной составляющей переводов. ешающее 
воздействие на выработку мигрантами предпочтений относительно вложения заработанных средств 
в инвестиции или на цели потребления оказывают такие факторы, как политические риски, мак-
роэкономическая ситуация в стране, уровень развития транснациональных объединений мигрантов. 

аким образом, основная проблема, стоящая перед властями Армении в настоящее время, в 
вопросе регулирования поступающих трансфертов, является разработка программы по их эффек-
тивному использованию и трансформации в инвестиции. В этой связи серьезным шагом явилась 
бы возможность ликализации опыта ряда стран, успешно реализующих данную проблему, к усло-
виям республики. равительство Армении может стимулировать потоки денежных переводов и 
реализовывать их потенциал развития с помощью эффетивной политики и благоприятной правовой 
среды, привлекающей капиталы. ам, где инвестиционный климат безопасен и уровень прибыли 
привлекателен, мигранты больше инвестируют в финансовые инструменты, нацеленные на развитие. 
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Համառոտագիր 

Հոդվածում դիտարկվում են այն համաշխարհային գործընթացները, որոնք օրինաչափ եւ անխուսա-
փելի են դարձրել աշխատանքային միջազգային միգրացիան, բացահայտվում են միգրացիոն գործընթացների 
դրսևորման առանձնահատկությունները Հայաստանում: Հեղինակների կողմից նշվում է միգրանտների 
դրամական փոխանցումների դերի աճը տնտեսության զարգացման գործընթացում որպես կապիտալի 
նոր աղբյուր, դրանց տարբերությունները ֆինանսական այլ հոսքերից, հիմնավորվում է փոխանցումների 
օգտագործման, վերջիններիս ներդրումային ուղղվածության բարձրացման արդիականության հիմնա-
խնդիրը, ինչպես նաև ներկայացվում է արտասահմանյան երկրների փորձը դրամական եկամուտները 
ներրդրումների փոխակերպման գործում։ 

 
Բանալի բառեր. միգրացիոն գործընթացներ, աշխատանքային միգրացիա, դրամական փոխանցումներ, օտարերկրյա 

ուղղակի ներդրումներ, ներդրումային գրավչություն, փոքր բիզնես։ 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В АРМЕНИИ 
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Аннотация 

В статье рассматриваются те мировые процессы, которые делают закономерной и неизбежной междуна-
родную трудовую миграцию, раскрываются особенности проявления миграционных процессов в Армении. 
Авторами отмечается возрастание роли денежных переводов мигрантов в развитие экономики в качестве 
нового источника капитала, их отличия от других финансовых потоков, обосновывается актуальность проблемы 
повышения эффективности их использования и усиления инвестиционной направленности, а также представ-
ляется опыт зарубежных стран по трансформации денежных переводов в инвестиции. 
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Abstract 

The article discusses those global processes that made the global labor migration inevitable and regular, and 
identifies characteristics of migration processes in Armenia. The authors state the increase of the role of remittances of 
the migrants in ensuring development of the economy as a source of new capital, and their differences from financial 
flows; justify the need for channeling the remittance of the migrants into the real sector of economy as investments; and 
present the practices of other nations on converting the remittances into investments.   
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ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՀՀ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ 

Միգրացիայի ներքո կարել է հասկանալ մարդկանց տեղաշարժի գործընթացը սոցիալական 
տարածության մեջ, պայմանավորված աշխարհայացքային կողմնորոշմամբ, գաղափարական 
գոյատևման ձգտումով լուծել իրենց խնդիրները։ Միգրացիան նպաստում է մոլորակով մեկ 
մարդկային ռեսուրսների տեղաբաշխմանը, ինչպես նաև կարևոր դեր է կատարում հասարակա-
կան բարիքների վերաբաշխման գործում։ Ժամանակակից գլոբալ սոցիումում միգրացիոն շար-
ժունակությունը դառնում է մարդկանց կենսակերպ: Միգրացիան կարող է կրել անկանխա-
տեսելի բնույթ և առաջ բերել խոշոր, նույնիսկ գլոբալ սոցիալական խնդիրներ, որը պահանջում է 
տվյալ երևույթի կառավարման անհրաժեշտություն։ Միգրացիան գործընթաց է կապված ինչպես 
ներքին, այնպես էլ արտաքին սահմանների հատման հետ մշտական բնակության վայրի 
փոփոխության ստեղծման նպատակով։  

Համաձայն ՄԱԿ-ի «Հայաստանի Հանրապետության՝ միգրացիայի կառավարման ոլորտի 
ուսումնասիրություն և կարիքների գնահատում» զեկույցի վերջին տասը տարիների ընթացքում 
բնակչության առնվազն 35%-ը արտագաղթել է Հայաստանից, և, չնայած դրան, այն դեռևս լայնորեն 
տարածված է։ Սա ճոճանակային միգրացիայի դասական օրինակ է։ Նշենք, որ ճոճանակային 
միգրացիան բնակչության ամենօրյա տեղաշարժն է մի բնակավայրից, մեկ այլ բնակավայր 
աշխատանքի կամ ուսման նպատակով: Մի կողմից՝ հանրապետությունում տիրող տնտեսական 
վիճակը բնութագրվում է գործազրկության բարձր մակարդակով և ցածր աշխատավարձերով 
(2014 թվականին գործազրկության մակարդակը կազմել է 17.6%)1։ Մյուս կողմից՝ բնակչության 
շարժունակության բնական խթանը, այն է՝ միգրացիան դեպի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
առավել բարձր մակարդակ ունեցող երկրներ, բազմապատկվում է հայ միգրանտների համար, 
ովքեր ունեն ամուր կապեր սփյուռքում, միգրացիայի փորձ և արտերկրում աշխատանքի ընդուն-
ման համար գործող ոչ պաշտոնական մեխանիզմներ2։ 

Համաձայն Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հաշվետվության միջազգային 
միգրանտների թիվը 2010թ. կազմել է 214 մլն մարդ կամ աշխարհի բնակչության 3.1%-ը, իսկ 
2013թ. միգրանտների թվաքանակը աշխարհում կազմել է արդեն 232 մլն մարդ կամ երկրագնդի 
բնակչության 3.2%-ը։ Եթե աճի այս ցուցանիշը պահպանվի նույն տեմպերով, ապա 2050թ. այն 
կկազմի 405 մլն մարդ։ Աշխարհում ամենախոշոր միգրացիոն միջանցք են Մեքսիկա-ԱՄՆ 13 մլն 
արտագաղթվածներով։ Նշենք, որ 2013թ. 232 մլն միջազգային միգրանտների մոտ 59%-ը բնակվել 
են զարգացած տարածաշրջաններում, այն դեպքում երբ զարգացող տարածաշրջաններում 
բնակվել են 41% միգրանտ։ 1990-ականներից մինչև 2013թ. միջազգային միգրանտների թվաքա-
նակը ամբողջ աշխարհում աճել է ավելի քան 77մլն. կամ 50%3։ Միգրացիայի համատեքստում 
կարևորվում են նաև փախստականներին առնչվող հիմնահարցերը4: 2014թ. ՄԱԿ-ի տվյալներով 
գրանցվել է 59.5 մլն փախստական և անձնիք, ովքեր փնտրում են ապաստան։ 59.5մլն փախստա-
կանից յուրաքանչյուր երրորդը կանայք են, յուրաքանչյուր երկրորդը մինչև 18 տարեկան երե-
խաներ։ Այսօր ամեն չորրորդը սիրիացի է, յուրաքանչյուր 5-րդը՝ լիբանանցի, ամեն 20-րդը՝ գամ-
բիացի, ամեն 60-րդը՝ ուկրաինացի և ամեն 122-րդը՝ մոլորակի բնակիչների փախստական է, 
ժամանակավոր բնակիչ կամ էլ անձ՝ ով փնտրում է ապաստան։ 

Միգրացիան հանդես է գալիս որպես հասարակության զարգացման գործոն կամ էլ ազդում 
է ժամանակակից հասարակության կյանքի գործունեության ոլորտների վրա՝ տնտեսական, քա-

                                                            
1  ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Երևան, 2015թ., էջ 51: 
2  «Հայաստանի Հանրապետության՝ միգրացիայի կառավարման ոլորտի ուսումնասիրություն և կարիքների 
գնահատում», Երևան, 2014թ, էջ 15: 

3  International Migration Report 2013// www.un.org/en/development/population/migration 
4  http://www.rbc.ru/opinions/economics/13/07/2015/55a3627d9a79477496c4871b  
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ղաքական, սոցիալական, մշակութային։ Միգրացիան կատարում է կարևոր գործառույթ աշխա-
տուժի տարածքային և տարբեր տարածքների միջև ինտելեկտուալ ներուժի տեղաբաշխման 
գործում։  

Միգրացիայի հիմնական պատճառներից կարելի է առանձնացնել աշխատուժի պահանջարկի 
և առաջարկի տարբերությունը երկրների և շրջանների միջև, տարբեր երկրների և տարածքների 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների, եկամուտների և աշխատավարձերի մա-
կարդակների տարբերությունները, կառուցվածքային գործազրկությունը, միջազգային տնտե-
սական ինտեգրացիան։  

Միգրացիոն գործընթացների և տնտեսական գլոբալիզացիայի հետևանքներից մեկը կարելի 
է համարել շատ երկրների համար արժեքավոր միջազգային աշխատաշուկայի ձևավորումը։ 
Կարելի է ասել, որ միգրացիան այսօր մարտահրավեր է նետում պետությանը՝ չլուծված խնդիր-
ների սրացման և սոցիալական հակասությունների ճանապարհով։  

Միգրացիոն տեղաշարժերից առավել դինամիկը և մասշտաբայինը այնուամենայնիվ մնում 
է տնտեսականը։ Բնակչության ժամանականից միգրացիայի հիմնական միտումները հանդի-
սանում են միջազգային միգրացիայի աշխարհագրական և մասշտաբային ընդլայնումները, այդ 
թվում պարտադրված միգրացիայի, բնակչության միջազգային միգրացիայի նշանակության մե-
ծացումը աշխարհի դեմոգրաֆիական զարգացման գործում, միգրացիոն հոսքերի կառուցվածքի 
փոփոխությունը՝ աշխատաշուկայի գլոբալիզացման պահանջներին համապատասխան (բարձր 
որակավորում ունեցող միգրանտների թվաքանակի ավելացումը, ֆեմինիզացիա), անօրինական 
ներգաղթի անփոփոխ աճը1։ 

Տնտեսության կայուն զարգացման ապահովումը անհնար է առանց տարածքային և կառուց-
վածքային աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության պահպանման։ Այդ 
պլանում ազգային աշխատուժի շուկայի համար մեծ նշանակություն ունի արտաքին միգրա-
ցիան, որն ընդունակ է աշխատուժի արտահանման և ներմուծման հաշվին ապահովել տվյալ 
հավասարակշռությունը։ Ընդ որում հարց է առաջանում օտարերկրյա աշխատուժի երկիր 
ներգրավման օպտիմալ ծավալների որոշման։ Այս խնդրի լուծման համար առաջարկվում է 
կիրառել տարբերակված մոտեցում: 

Երկրում օտարերկրյա աշխատուժի օրինական աշխատանքային գործունեությունից ստաց-
ված տնտեսական արդյունքը ներառում է հետևյալը. 
ա) Օտարերկրյա աշխատուժի ներդրումը տնտեսության զարգացման մեջ ամբողջությամբ և 

ըստ տնտեսական գործունեության ձևերի։  
Տվյալ ցուցանիշի հաշվարկման համար հաշվի է առնվում լրացուցիչ ՀՆԱ, որն ապահովում 

է արտադրության աճի հաշվին օտարերկրյա աշխատողների մասնակցությամբ, ինչպես նաև 
երկրում օտարերկրյա աշխատողների ներկայությունը ապահովող լրացուցիչ զբաղվածության 
խթանման հաշվին։ Օտարերկրյա աշխատողները, ներկայացնելով ապրանքների և ծառայու-
թյունների լրացուցիչ պահանջարկ, նպաստում են լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը, 
ինֆրակառուցվածքների զարգացմանը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ամեն 
աշխատատեղ՝ միգրանտի կողմից ստեղծվող, բերում է լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծման 
կից բնագավառներում կամ զբաղվածության ոլորտներում, ինչպես նաև ինֆրակառուցվածքների 
զարգացման։ Գործածության մեջ է դրվում այսպես կոչված զբաղվածության մուլտիպլիկատիվ 
էֆֆեկտը. արտադրության և ծառայության ոլորտում ներգրավվում են տեղի աշխատանքային 
ռեսուրսները, աճում են եկամուտները, մեծանում է գնողունակ պահանջարկը, որն իր հերթին 
խթանում է ներդրումները տնտեսության զարգացման մեջ։ 
բ)  օտարերկրյա աշխատուժի մասնակցությունը բյուջեի եկամտային մասում՝ տարբեր հար-

կերի և վճարների մուտքերի աճի հաշվին, 
գ)  աշխատողների կրթության և մասնագիտական վերապատրաստման վրա ծասերի տնտեսումը 

օտարերկրյա մասնագետների ներգրավման հաշվին, 

                                                            
1  Блинова . ., еждународные миграционные процессы, аналитический обзор, 2007., № 3–4, с.258–267. 
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դ)  օտարերկրյա աշխատուժի մասնակցությունը բյուջեի ծախսային մասում պետական կամ 
համայնքային՝ բուժօգնության ծախսեր, ինֆրակառուցվածքի պահպանման ծախսեր՝ օտարերկրյա 
քաղաքացիների կողմից ստեղծված, 

ե)  եկամտային միջոցների ծավալը, որը գոյացել է աշխատանքային միգրանտների շնորհիվ 
եկամուտների տեսքով և նրանց կողմից երկրից արտահանվել։  
Այդ թվում հարկ է նշել, որ միգրանտը արտերկրում վաստակած դրամական միջոցների մոտ 

կեսը թողնում է աշխատանք ապահովող երկրում՝ վճարելով սննդի, կեցության ծախսերը։ 
Նշենք, որ երկրում օտարերկրյա աշխատուժի աշխատանքային գործունեությունից ստացված 

տնտեսական արդյունքի հաշվարկման համար անհրաժեշտ է անել ոչ օրինական աշխատան-
քային միգրացիայի ճշգրտում, քանի որ այն հնարավոր տնտեսական արդյունքը կնվազեցնի 
հարկերի և այլ վճարների չվճարման հաշվին։ Երկրից՝ օտարերկրյա աշխատողների մեկնումն 
ապահովող ծախսերի հաշվարկման ժամանակ գնահատվում են ամբողջական բյուջետային 
ծախսերը, կապված աշխատանքային գործընթացի մասնակիցների միջև կնքված պայմանա-
գրերի պայմանների պահմանման, ստուգումների անցկացման հետ, ինչպես նաև օտարերկրյա 
քաղաքացիների արտաքսման ծախսերը, որոնք խախտել են աշխատանքային և միգրացիոն 
օրենսդրությունը։ 

Մեր հայացքով, աշխատուժի ծավալների արտահանման արդյունավետության գնահատա-
կանը և հեռանկարում ներքին աշխատանքային միգրացիայի ծավալների կանխատեսումը 
պետք է ներառի հետևյալը. 
x հեռանկարում երկրի ժողովրդագրական զարգացումը ամբողջությամբ և նրա առանձին 

շրջանների, ներքին և արտաքին միգրացիոն տեղաշարժերի ծավալների կանխատեսումը՝ 
այդ թվում աշխատանքային, 

x իրական և թաքնված գործազրկությունը, այդ թվում գործազուրկ քաղաքացիների թվաքա-
նակի կանխատեսումը և հնարավոր ազատումը արդյունաբերության վերակառուցվածքային 
գործընթացի արագացման և աշխատանքի արտադրողականութայն մակարդակի բարձրաց-
ման դեպքում, 

x աշխատուժում պահանջմունքի մեծացման հեռանկարը, այդ թվում նոր աշխատատեղերի 
ստեղծման հաշվին ազգային նպատակային ծրագրերի իրականացման, ներդրումային նա-
խագծերի, սոցիալ-տնտեսական զարգացման պետական ծրագրերի շրջանակներում։ 
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանից միջազգային միգրացիոն արտահոսքերում 

բացարձակ մեծամասնություն է կազմում1։ Աշխատանքային միգրանտների 93%-ի համար 
նպատակակետ երկիրը ՌԴ-ն է։ Սա բացատրվում է նրանով, որ երկու երկրների միջև հատուկ 
վիզային ռեժիմներ չկան և դեպի ՌԴ ճանապարհածախսերը, ի տարբերություն այլ երկրների, 
համեմատաբար մատչելի են։ Մյուս կողմից էլ հայ միգրանտների համար ռուսերեն լեզվի իմա-
ցությունը Ռուսաստանը դարձնում է գրավիչ։ Այդ մասին են վկայում նաև վերջին 10 տարիներին 
մասնավոր տրանսֆերտների ճնշող մեծամասնությունը ՌԴ-ից Հայաստան։ Եթե 2005թ. դրանք 
կազմում էին 541մլն. դոլար, ապա 2013թ. դրանք աճել են գրեթե երեք անգամ, սակայն ռուբլու 
անկմամբ պայմանավորված դրանք 2015թ. կրկին նվազել կազմելով 915 մլն. դոլար (գծա-
պատկեր 1)։ 

Դրա հետ մեկտեղ 2013թ. աճել է նաև ՌԴ-ից մասնավոր տրանսֆերտների մասնաբաժինը այլ 
երկրներից եկող մասնավոր տրանսֆերտների կառուցվածքում կազմելով 86%, սակայն 2015թ. 
կրկին նվազել՝ կազմելով 76% (գծապատկեր 2)։ Այդ նույն տարիներին մասնավոր բանկային 
տրանսֆերտների մուտքը Հայաստան կրճատվել է, ինչպես ԱՄՆ-ից եկող մասնբաժինը (11% -ից 
2005թ., մինչև 10% 2015թ.), այնպես էլ այլ երկրների (17%-ից մինչև 14% 2015թ.)։ 

                                                            
1  http://www.e-cis.info/page.php?id=19705 
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Գծապատկեր 1.  

Մասնավոր տրանսֆերտների մուտքը ՀՀ 2005-2015թթ. (մլն. ԱՄՆ դոլար)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 2 

 ՀՀ մասնավոր տրանսֆերտների մուտքի կառուցվածքը 2005-2015թթ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանից Ռուսաստան կարելի է դիտարկել որպես 

«աշխատուժի արտահանում», որն իր ողջ ծավալով ՀՀ համար հանդիսանում է արտահանվող 
«ապրանք» (չնայած այն վիճակագրորն որպես ապրանք արտահանվող ապրանքների ցանկում 
հաշվառված չէ), իր նշանակությամբ մեծացնելով ցանկացած այլ արտահանվող ապրանքային 
խումբը։ Այսպես, 2012թ. աշխատուժի արտահանումը ՀՀ-ից ՌԴ կազմել է 1.440 մլն. դոլար, այն 
դեպքում, երբ երեք կարևոր արտահանվող ապրանքների խումբը կազմել է հանքանյութ՝ 279մլն. 
դոլար, ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ՝ 186 մլն. դոլար, թանկարժեք և կիսաթանկար-
ժեք քարեր՝ 173 մլն. դոլար, այսինքն համապատասխանաբար՝ 19%, 13% և 12% աշխատուժի 

                                                            
1  www.cba.am/am/sitepages/statexternalsector.aspx 
2  www.cba.am/am/sitepages/statexternalsector.aspx 
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արտահանման մեծությունից, իսկ միասին վերցված միայն 44%-ը, այսինքն մոտ կեսը1։ Համա-
ձայն «Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության 
մասին» զեկույցի (Երևան, 2014) միգրանտ ունեցող տնային տնտեսություններից չորսից մեկը 
փոխանցում է ստացել իրենց միգրանտ գործընկերներից, որը համապատասխանում է ներքին 
միգրանտների գրեթե 25.5%-ին: Դրամական փոխանցումները, որոնք ստացվում են ՀՀ բնակչու-
թյան մեկ քառորդի կողմից, շատ տնային տնտեսությունների համար սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը բարելավելու միջոց է: Փոխանցումները անհամաչափ են բաշխված ՀՀ մարզերի միջև՝ 
Տավուշի մարզում տասը տնային տնտեսություններից չորսը արտերկրից փոխանցումներ է 
ստացել 40.7%, Երևանում՝ տասից միայն երկուսն է արտերկրից փոխանցումներ ստացել 19.6%, 
իսկ Արագածոտնում տնային տնտեսությունների միայն 16.7%-ն է փոխանցումներ ստացել 
արտերկրից2: 

Գծապատկեր 3 

Տնային տնտեսություններում արտերկրից ստացվող փոխանցումները ըստ մարզերի (%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դրամական փոխանցումները տնային տնտեսություններին օգնել են հիմնականում հոգալ 
իրենց առօրյա կենցաղային հոգսերը, սակայն պետք է քայլեր ձեռնարկվեն, որպեսզի փոխան-
ցումների հոսքը որոշ չափով ուղղվի դեպի ներդրումներ և ոչ միայն սպառմանը: Փոխանցման 
ծառայությունների զարգացած շուկայի շնորհիվ հնարավար կլինի մատուցել էժան և որակով 
ծառայություններ (շնորհիվ փոխանցման գործարքների հետ կապված ծախսերի նվազման): 

Ինքնին դրամական փոխանցումները չեն կարող վերացնել կառուցվածքային խնդիրները՝ 
տնտեսական աճի, սոցիալական վերափոխման և կառավարման համակարգի բարելավման 
ոլորտներում, որոնք բնորոշ են մարդկային ներուժի ցածր զարգացման մակարդակ ունեցող շատ 
երկրների: Ամեն դեպքում, միջազգային միգրացիան կարող է հիմք դնել ցանցերի ստեղծման, 
գիտելիքների տարածման աջակցման, նորամուծությունների և հայացքների համար, որոնք 
կարող են նպաստել զարգացմանը: Միգրացիայի հետևանքով ի հայտ եկած սոցիալական և մշա-
կութային բնույթի փոփոխությունները կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ ձեռնարկատիրա-
կան գործունեության, համայնքային նորմերի և քաղաքական վերափոխումների վրա, իսկ այդ-
պիսի գործընթացները մի քանի սերունդ հետո երբեմն հանգեցնում են լուրջ փոփոխությունների:  

Ռուսաստանում գործազուրկների քանակն անցյալ տարի պաշտոնական տվյալներով 7,4 
% գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը։ Ընդ որում, ռուսաստանցի շատ փորձագետների 

                                                            
1  www.sojuzinfo.am 
2  «Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության մասին», Երևան, 2014, էջ 132: 
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կարծիքով, ընթացիկ տարում այդ ոլորտում դրական տեղաշարժեր չեն սպասվում։ Միգրանտ-
ների վիճակն ավելի է վատացնում ռուբլու անկումը, որն իրեն զգացնել է տալիս, երբ ռուբլին 
վերածում են դոլարի կամ ԱՊՀ երկրների ազգային արժույթների։ Հարկ է արձանագրել, այն 
փաստը, որ 2014թ. սոցիալական տրանսֆերտների ընդհանուր բաժինը 2013թ. համեմատ 
կրճատվել է մոտ 40%-ով1: Մյուս կողմից էլ, Ռուսաստանում ձգձգվող տնտեսական ճգնաժամը 
հանգեցրել է օտարների հանդեպ քաղաքականության խստացման։ Օրինակ, կրճատվել են 
օտարերկրացիների թույլատրելի մասնաբաժինները տնտեսության տարբեր ոլորտներում 
աշխատակազմի թվաքանակում։ Մեր քաղաքացիները, որոնց թիվը Ռուսաստանում գրեթե 0,5 
մլն մարդ է, առավելապես զբաղված են շինարարության և առևտրի մեջ։ Մինչդեռ անցյալ տարի 
շինարարության մեջ աշխատանքների ընդհանուր ծավալը, ըստ գնահատականի, կրճատվել 
է 15-20%, իսկ մանրածախ ապրանքաշրջանառության ֆիզիկական ծավալում անկումը հասել է 
10%-ի2։ Հնարավոր է, որ Ռուսաստանում մեր աշխատանքային ներգաղթյալները ստիպված կլի-
նեն հայրենիք վերադառնալ։ Պարզ է, որ մարդկանց տուն վերադարձը, բոլոր դրական հետևանք-
ներով հանդերձ, տնտեսության համար բավականին ծանր հետևանքներ կունենա։ Արդեն անցյալ 
տարի Ռուսաստանից տրանսֆերտների կրճատումը բացասաբար էր անդրադարձել բնակչության 
ֆինանսական եկամտի վրա, իսկ այդտեղից էլ` առևտրի և մի շարք ծառայությունների վիճակի։  

Նշենք, որ ՌԴ-ում աշխատանքային միգրանտների համար 2010թ. ընդունվեց արտո-
նագրային (պատենտային) համակարգը, և միայն այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, 
ովքեր աշխատում են ֆիզիկական անձանց մոտ: Եթե 2011թ. արտոնագրեր ստացել էր 764.9 հազ. 
մարդ, իսկ 2014թ. աշխատանքային արտոնագրեր ձևակերպել են 2134 հազ. միգրանտի, որը 1.6 
անգամ ավելի է, քան 2013թ. և 2.8 անգամ ավելի է, քան 2011թ.3: Հայերը, որոնք ՌԴ-ում աշխա-
տանքային գործունեություն են իրականացրել ֆիզիկական անձանց մոտ 2014թ. ընթացքում և 
ստացել արտոնագրեր, նրանց թիվը կազմել է 149 հազ. մարդ կամ ՌԴ ժամանած աշխատանքա-
յին միգրանտների մոտ 7%-ը: 

Հաշվարկվել է, որ բոլոր միգրանտների 94%-ը ժամանակավոր միգրանտ աշխատողներ են, 
մինչդեռ միայն 3%-ն է մեկնում երկրից արտերկրում մշտական բնակություն հաստատելու 
նպատակով, իսկ 2%-ը մեկնում է արտերկիր ուսման նպատակով։ Հետազոտողները նշում են, որ 
աշխատանքային միգրանտների մեծամասնությունը ցանկություն չունի ինտեգրվելու նպատա-
կակետ երկրում, այլ մտադիր է վերադառնալ Հայաստան և հետագայում սկսել նոր պարբե-
րաշրջան4։ 

Կարող ենք ասել, որ ՀՀ միգրանտների միգրացիայի հիմնական պատճառը կրում է տնտե-
սական բնույթ։ Այդ պատճառները հիմնականում հետևյալներն են՝ ՀՀ-ում աշխատատեղերի 
բացակայությունը, ՀՀ-ում ստացվող վարձատրության անբավարար չափը, որը թույլ չի տալիս 
հոգալ ընտանիքի կարիքները և ապագայի նկատմամբ անորոշությունը։ 

 

                                                            
1  http://www.armstat.am/file/doc/99493603.pdf 
2  http://news.am/arm/news/310934.html 
3  http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0635/baromphp 
4  «Հայաստանի Հանրապետության՝ միգրացիայի կառավարման ոլորտի ուսումնասիրություն և կարիքների 
գնահատում», Երևան,2014թ., էջ 15-18: 
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ՇՈՂԵՐ ՊՅՈՏՐԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Հոդվածում ներկայացվել են ինչպես ՀՀ-ի, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի միգրացիոն տեղաշարժերի 
ներկայիս վիճակի վերաբերյալ տվյալներ, երկիր օտարերկրյա աշխատուժի ներգրավման հետ կապված 
խնդիրներ: Ցույց է տրվել, թե ինչից է կախված օրինական աշխատանքային գործունեությունից ստացված 
տնտեսական արդյունքը, ինչպես նաև բերվել են աշխատանքային միգրանտների արտոնագրային համա-
կարգի տվյալներ, դրամական փոխանցումների բաշխվածությունը ըստ մարզերի: Կարևորվել է միգրա-
ցիայի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը, ինչպես նաև դրամական փոխանցումների դերը ՀՀ տնտե-
սության համար: 

 
Բանալի բառեր. միգրացիա, տրանսֆերտ, աշխատանքային միգրացիա, աշխատուժի արտահանում, 

գործազրկություն, աշխատուժի ներգրավում, ծախս, ինտեգրվել, օրենսդրություն, ապաստան: 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В РА 

ШОГЕР ПЕТРОВНА ПОГОСЯН, к.э.н.  
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация  

В статье представлены данные о текущем состоянии миграционных перемещений как в РА, так и в мире, а 
также проблемы, связанные с привлечением в страну иностранной рабочей силы. Показано, от чего зависит 
экономический результат, полученный от легальной трудовой деятельности, а также приведены данные, касаю-
щиеся патентной системы, распределения денежных переводов трудовых мигрантов по регионам. Отмечено 
социально-экономическое значение миграции, а также роль денежных переводов для экономики РА. 

 
Ключевые слова: миграция, трансферты, трудовая миграция, экспорт рабочей силы, безработица, привлечение рабочей 

силы, затраты, интегрирование, законодательство, убежище. 

THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA ON 
REMITTANCES  

SHOGHER PYOTR POGHOSYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics  
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

The article presents statistical data on the current state of migration movements both in the Republic of Armenia 
and globally, and issues on attracting foreign labor force. The author shows which factors determine the economic 
results received from the legal labor migration, and presents data on legal work permits of migrant workforce and 
distribution of remittances by marzes. The author stresses the socioeconomic importance of migration, and the role of 
remittance for the economy of the Republic of Armenia.  

 
Keywords: Migration, transfer, labor migration, export of labor force, unemployment, labor force attraction, cost, integrate, 

legislation, asylum. 
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ՇՈՂԵՐ ՊՅՈՏՐԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Տեղանքի (բնակավայրի) փոփոխության ձգտումը հանդիսանում է մարդու հիմնական յուրա-
հատուկ բնութագրերից մեկը։ Ավելի քան կես դար առաջ Մարդու իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագրի ընդունման համաձայն տեղաշարժման ազատության իրավունքը ստացել է միջազ-
գային ճանաչում1։ Այդ հռչակագրի 13-րդ հոդվածում նշված է. «Յուրաքանչյուր անհատ ունի 
ազատ տեղաշարժման և իր համար բնակության ընտրության իրավունք՝ ամեն պետության 
սահմաններում» և «Յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի ցանկացած երկիր լքելու (ներառյալ 
իր սեփականը) և իր երկիր վերադառնալու»։ Շատ երկրների կառավարություններ սկսեցին գի-
տակցել, որ ժամանակակից միգրացիան առաջադրում է արդիական խնդիրներ կապված 
միգրանտների և տեղաբնակների նույնականացման նոր տարբերակների վերաբերյալ։ Միգրացիան 
հանդես է գալիս մարդկանց ինքնակազմակերպման ձևերից մեկը և ներառում է միգրացիոն 
ինստիտուտների համակարգերը, նորմերը, կապերը և ցանցերը։ Միգրացիան մի կողմից կարող 
է դրսևորվել որպես սոցիալ արդյունավետ երևույթ, մյուս կողմից կրում է հասարակական հա-
րաբերությունների էական խնդիր։ 1951թ. ստեղծվեց Միգրացիայի միջազգային կազմակերպու-
թյունը, որի կանոնադրության մեջ նշված է, որ միգրացիոն գործընթացները կապված են տնտե-
սական, սոցիալ մշակութային զարգացման, ինչպես նաև մարդկանց ազատ տեղաշարժման 
իրավունքի հետ։ Նշենք, որ միգրացիայի օբյեկտ հանդես են գալիս ոչ միայն տարածքները, 
որքան սոցիալական տարածությունները, որոնք պոտենցիալ կարող են ներկայացնել ավելի լայն 
հնարավորություններ միգրացիայի սուբյեկտին, որպես այդպիսիք հանդես են գալիս անհատը, 
խումբը և մարդկանց հոսքը (անտրոհոսքը)։ Ժամանակակից փուլում ամեն ոք կարող է 
հայտնվել միգրանտի տեղում, դրա համար էլ սոցիալ-տնտեսական շարժունակությունը դառ-
նում է ժամանակակից անհատի կենսակերպ։ 

2011թ. Հայաստանի և ԵՄ միջև ստորագրվեց շարժունակության շուրջ գործընկերության 
հռչակագիրը։ Համատեղ հռչակագիրը նախանշում է առավել բարձր մակարդակի երկխոսու-
թյան և համագործակցության չորս ոլորտ՝ 
x շարժունակություն, օրինական միգրացիա և ինտեգրում, 
x միգրացիա և զարգացում, 
x անօրինական ներգաղթի և մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքար, հետընդունում (ռեադ-

միսիա), ինքնությունը հաստատող և ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգություն, 
սահմանների կառավարում, 

x ապաստան և միջազգային պաշտպանություն2։ 
Միգրանտի շարժունակությունը կախված է ինչպես ծագման այնպես էլ նպատակակետ 

երկրներից։ Միգրացիան կարող է փոփոխություն մտցնել միգրանտի կարգավիճակում։ Այն կա-
րող է նպաստել սոցիալական սանդուղքով միգրանտի վեր բարձրանալուն, այնպես էլ խոչընդո-
տում է։ Որպես ազդող գործոն կարող է հանդես գալ նպատակակետ երկրում միգրանտների 
իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ օրենքների բացակայությունը, ինչը 
խոչընդոտ է հանդիսանում մեր միգրանտների համար սոցիալական կարգավիճակի բարելավ-
ման տեսանկյունից, այլ խոսքերով ասած, բացակայում է վերընթաց շարժունակությունը։ Հայ 
միգրանտները շատ հաճախ ներգրավվում են ժամանակավոր միգրացիոն գործընթացներում՝ 
տեղափոխվելով մեկ այլ երկիր և փնտրելով ցածր որակավորմամբ աշխատանք մինչ ՀՀ վերա-
դարձը (կախված վիզայի ժամկետից)։ 

Աշխատանքային միգրացիան ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ. 
Դրական հետևանքներից են՝ 

x գործազրկության մեղմումը, շնորհիվ միգրացիոն հոսքի ելքի երկրում գործազրկության 
մակարդակը նվազում է,  

x իրենց երկրի տնտեսության մեջ էմիգրանտների ներդրումը (շատ էմիգրանտներ, որոնք լավ 
կայացել են արտերկրում, ներդրում են իրենց ստացած միջոցները իրենց պետության գոր-
ծունեությունում), 

                                                            
1  Մարդու իրավունքի համընդհանուր դեկլարացիա// Ռեզոլուցիա 217 A, ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասաբլեա, 10 դեկտեմբեր 

1948թ.: 
2  «ՀՀ-ում միգրացիայի կառավարման ոլորտում զարգացումների ակնարկ», Երևան, 2014, էջ 6: 
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x էմիգրանտի մեկնելուց հետո սոցիալական ծախսերի կրճատումը՝ կախված էմիգրանտի 
բացակայության տևողությունից (կրթության, անվտանգության, բուժ. ծառայության ծախսերը)։ 
Բացասական հետևանքներին կարելի է դասել. 

x բարձր որակավորում ունեցող կադրերի հոսքը կամ «ուղեղների» արտահոսքը, 
x դրամական փոխանցումների կորուստը այլ երկիր (որքան շատ էմիգրանտ է երկրում, որ-

տեղ նրանք աշխատում են, այնտեղ ավելի շատ է դրամական միջոցների հոսքը այլ երկիր), 
x ստացված դրամական եկամուտները հարկագանձումից թաքցնելու ձգտումը։ 

Ներկայումս դիտվող միգրացիոն հոսքերը ամբողջ աշխարհում խնդիրներ են առաջ բերում, 
այսպես ասած, կենսաթոշակային համակարգերի «ծանրաբեռնվածության» հետ կապված։ Միգ-
րանտները շատ հաճախ կանգնում են սոցիալական ապահովության իրավունքի սահմանափա-
կումների առաջ մուտքի և ծագման երկրի ազգային օրենսդրության երկու սկզբունքների պատ-
ճառով՝ տարածքայնության և ազգության։ Միգրացիայի պարագայում, այն ենթադրում է սոցիա-
լական ապահովության նպաստներն արտերկիր արտահանելու անհնարինություն, իսկ ծագման 
երկիր վերադառնալիս դրանց կորուստը։ Շատ երկրներում նախատեսված չէ նպաստներ (այդ 
թվում գործազրկության) վճարել արտասահմանում բնակվող աշխատանքային միգրանտներին. 
որոշ դեպքերում միայն քաղաքացիներն իրավունք ունեն արտահանել նպաստները, իսկ այլ 
դեպքերում ընդհանրապես սահմանափակվում է նպաստների արտահանումը։ Մի շարք 
երկրների ազգային օրենսդրությունը նախատեսում է երկիրը լքող անձանց միանվագ գումարի 
տրամադրում, այլ ոչ թե կենսաթոշակ1։ Ժողովրդագրական փոփոխությունները, միգրացիոն հոս-
քերի մեծացումը, արտագաղթը անհրաժեշտություն են առաջացնում միասնական աշխատա-
շուկայի (որն արդեն ԵՏՄ տարածքում ձևավորվել է) և կենսաթոշակային տարածքի ստեղծման։  

Կարևոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ միգրացիայի տարբեր ձևերից կախված 
(հիմնականում շրջանառու և ժամանակավոր) երկիրը ենթարկվում է որոշակի ազդեցության՝ 
զարգացման առումով, որն արտահայտվում է տնտեսությունում ավելի շատ կամ արդյունավետ 
գումարներ ներդնելու մեջ։ Դժվար է ասել, թե որ միգրացիան է տվյալ դեպքում առավել արդյու-
նավետ մեր երկրի համար։ 

Աղյուսակ 1 
ԱՊՀ և ՀՀ հարևան երկրների դիրքերն ըստ Գլոբալ մրցունակության  

ինդեքսի աշխատաշուկայի արդյունավետության գործոնների2 
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Համագործակցություն աշխատուժ-
գործատու հարաբերություններում 44 76 119 123 47 78 69 107 125 77 109 

Աշխատավարձի որոշման 
էլաստիկություն 43 34 131 54 20 31 3 30 83 51 59 

Զբաղվածության ցուցանիշի կոշտություն 52 10 79 90 19 39 44 108 94 123 82 
Աշխատանքի ընդունման և հեռացման 
փորձ 18 10 88 63 5 34 14 103 85 42 17 

Ավելցուկային ծախսեր 21 6 112 124 42 16 29 76 29 62 21 

Վճարում և արտադրողականություն 41 57 118 75 33 18 9 48 61 24 42 

Պրոֆեսիոնալ մենեջմենթ 107 85 124 80 105 116 106 98 112 129 131 

Ուղեղների արտահոսք 103 102 107 97 78 88 137 134 98 85 125 
Աշխատուժում տղամարդկանց և կանանց 
հարաբերակցություն 51 75 129 133 17 19 90 11 18 80 40 

Գլոբալ մրցունակության ինդեքս 92 88 62 59 55 72 126 93 66 105 82 

 

                                                            
1  Կուլկե Ու., Միգրանտ աշխատողների համար սոցիալական ապահովության բացը լրացնելու ԱՄԿ 
ռազմավարություն, հատոր 2, 2007թ., էջ 457-459։ 

2  The Global Comprtitiveness Report 2013-2014. 
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Արդյունավետ աշխատաշուկա և տնտեսություն ունենալու համար բավարար չէ ունենալ 
զբաղվածության բարձր մակարդակ, անհրաժեշտ պայման է ունենալ աշխատանքի բարձր 
արտադրողականություն։ Գլոբալ մրցունակության ինդեքսով Հայաստանը 92-րդն է, ընդ որում՝ 
աշխատաշուկայի արդյունավետությամբ 34-րդն է 142 երկրների շարքում։ Աղյուսակում բերված 
են ըստ Գլոբալ մրցունակության ինդեքսի ԱՊՀ և Հայաստանի հարևան երկրների աշխատաշու-
կաններն արդյունավետության իրենց բոլոր գործոններով։  

Աղյուսակից երևում է, որ ՀՀ հիմնական խնդիրները կապված են պրոֆեսիոնալ մենեջմենթի 
բացակայության և ուղեղների արտահոսքի հետ։ Ուղեղների արտահոսքը կարող է դրական 
ազդեցություն ունենալ մեկնման երկրի մարդկային կապիտալի մակարդակի վրա։ Վերլուծու-
թյունները վկայում են, որ աղքատ երկրներում կրթության ցածր հատույցի պատճառով կրթություն 
ստանալու խթանները շատ թույլ են։ Եվ երբ հնարավորություն է առաջանում արտագաղթել 
զարգացած երկիր, որտեղ կրթության հատույցը համեմատաբար բարձր է, առավել մեծ թվով 
մարդ է սկսում ձգտել կրթություն ստանալ։ Արդյունքում աղքատ երկրում մարդկային կապի-
տալի մակարդակը աստիճանաբար աճում է։ Դրա հետ մեկտեղ մեծանում է նաև որակավորված 
կադրերին հայրենիքում աշխատանքով ապահովելու հնարավորությունը1։ Սակայն նույնը չի 
կարելի ասել ՀՀ-ի համար, քանի որ մեր պարագայում ուղեղների արտահոսքը գլխավորապես 
կապիտալ է ստեղծում այլ երկրում, քանի որ բանվորական ներուժի հետ մեկտեղ մեկնում են 
բարձր որակավորում ունեցող կադրեր, ոչ թե կրթություն ստանալու, այլ հենց իրենց գիտելիքն 
են կիրառում այլ երկրում։ 

Խնդիրը նրանում է, որ միգրացիան պայմանավորված է ոչ կրթության որակով, այլ սոցիալ-
տնտեսական վիճակով։ Գոյություն ունի ստացած կրթությանը համարժեք աշխատատեղ գտնելու 
խնդիր, աշխատաշուկայի պահանջարկն էապես շեղված է երիտասարդ մասնագետ կադրերի 
առաջարկից, համակարգի շրջանավարտները մասնագիտությամբ չեն կարողանում աշխատել։ 
Կրթությունը հստակ այն ոլորտն է, որը ազդեցություն ունի նպատակակետ երկրներում միգ-
րանտների կողմից կատարվող աշխատանքի տեսակի և ստացված աշխատավարձի վրա։ Շատ 
կարևոր հանգամանք է, որպեսզի արտերկրում և ՀՀ-ում միգրանտին ցուցաբերվող աջակցու-
թյունը լինի համակցված, հատկապես կապված աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
հասանելիության, բնակարանային պայմաններից օգտվելու հնարավորությունների, անձնական 
ապահովագրման, ինչպես նաև կրթության և որակավորման հետ։ Համաձայն «Հայաստանում 
միգրացիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության մասին» զեկույցի հարց-
ման արդյունքների 44% դեպքերում հարցվածներն իրենց աշխատանքը գտել են հյուրընկալող 
երկրում գտնվող ծանոթների և միջնորդների միջոցով, 19.6% դեպքերում՝ Հայաստանում գտնվող 
ծանոթների կամ միջնորդների միջոցով, 13.1% դեպքերում՝ օտարերկրյա գործատուի միջոցով, 
4.2% դեպքերում՝ Հայաստանում բրիգադների միջոցով, 2.7% դեպքերում՝ օտարերկրյա գործա-
կալության միջոցով, 2.3%-ը՝ սեփական կամ ընտանեկան բիզնես է ունեցել արտերկրում,1.3%-ը՝ 
ինտերնետով, 1.1% դեպքերում՝ օտարերկրյա գործակալության միջոցով և միայն մեկ անձ է 
աշխատանք գտել ՀՀ զբաղվածության պետական ծառայության միջոցով2։ Անհրաժեշտ է 
որպեսզի վերջինս առավել մեծ ուշադրություն դարձնի հայ միգրանտներին հյուրընկալ երկրում 
աշխատանքի տեղավորման խնդրի լուծմանը, ինչն ավելի կնպաստի սեփական պետության 
հանդեպ միգրանտի վստահության ավելացմանը։  

2010-2014թթ. ընթացքում բավականին մեծ թիվ են կազմում միգրացիայի մնացորդները 
(աղյուսակ 2)։ Այն համեմատաբար քիչ է եղել 2012թ. -9400 մարդ, սակայն աստիճանաբար գնալով 
այդ ցուցանիշը մեծանում է։ Գնացածների միայն մի մասն է վերադառնում Հայաստան, և միգրա-
ցիայի սալդոն կրճատվելու փոխարեն մեծանում է։ Ըստ 2-րդ աղյուսակի, վերջին երեք տարիների 
ընթացքում Հայաստանից հեռացել է մոտ 56 հազար մարդ, սակայն պաշտոնապես գրանցված 
գործազուրկների թիվը այդ նույն տարիներին գրեթե չի նվազել (2012թ.՝ 65 հազ. մարդ, 2013թ.՝ 
58.6 հազ մարդ, 2014թ.՝ 62.1 հազ մարդ3)։ 

                                                            
1  Дмитрия Веселов, льга оркина, “ играция и координационная ловушка бедности в модели с двумя регионами”, 
изд. “Высшая школа экономики”, ., 2012, стр. 4-6. 

2  «Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության մասին» զեկույց, Երևան, 2014, 
էջ 110: 

3  ԱՎԾ,Հայաստանը թվերով, Երևան, 2015, էջ 26: 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ ժամանումներն ու մեկնումները 2010-2014թթ.1 

 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 

ժամանել են 32 500 30 900 29 300 19 800 17 400 

մեկնել են 69 800 59 400 38 700 44 200 39 200 

միգրացիայի մնացորդը -37 300 -28 500 -9400 -24400 -21 800 

 
Ստացվում է, որ 2012-2014թթ. ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է մոտ 56 հազար 

մարդ, սակայն գործազուրկների թիվը կրճատվել է երեք հազարով։ Սա խոսում է այն մասին, որ 
Հայաստանից գնում են ոչ միայն գործազուրկները, այլև աշխատանք ունեցող մարդիկ։ Ի դեպ, 
այս պնդումն ապացուցվում է Քոլոլյան հիմնադրամի (Կանադա) կողմից ներկայացված հետա-
զոտության արդյունքներով։ Ըստ որի արտագաղթի հիմքում միայն տնտեսական պատճառները 
չեն։ Հարցումները և ֆոկուս խմբերի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հարցվածների 
եկամուտների աճին զուգահեռ՝ աճում են նրանց արտագաղթելու մտադրությունները։ Այլ կերպ 
ասած, որքան աճում է ընտանիքների եկամուտը, այնքան շատ են նրանք մտածում արտագաղ-
թելու մասին2։ Հարցվածների կողմից նշված պատճառներից են տնտեսական, իրավական և այլ 
ոլորտներին առնչվող հիմնախնդիրներ, որոնք հիմնականում վերաբերում են աշխատատեղերի 
բացակայությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, բիզնես իրականացնելու համար 
ոչ հավասար պայմանների, մենաշնորհների առկայությանը, ինչպես նաև օրենքի իշխանության 
հետ կապված հարցերին։ 

Այսպիսով, նշված հիմնախնդիրների արդյունքում ձևավորվում է մի մթնոլորտ, որտեղ մար-
դիկ չեն տեսնում իրենց ընտանիքների և երեխաների համար հուսալի ապագա։ Քաղաքացիները 
փորձում են իրենց բողոքն արտահայտել հիմնականում արտագաղթի տեսքով: 

Հետևաբար՝ այս շարժումը մեղմելու համար անհրաժեշտ է միգրացիոն քաղաքականության 
հիմքում դնել ժողովրդագրական վիճակի կարգավորման պետական նոր ծրագրերի մշակում։ 
Վերջին երեք տարիներին գնալով ավելացել է նաև հարկերի փաստացի հավաքագրումը, դրան 
հակառակ աճել է միգրացիայի սալդոն։ Ստացվում է, որ բնակչությունը նվազում է, իսկ միջին 
հարկային բեռը ամեն մի քաղաքացու հաշվով ավելանում է։ Եվ նման պայմաններում մնացող-
ների համար դժվարանում է ուսերին կրել այդ բեռը, իսկ մեկնողների համար արդեն միևնույնն 
է, և իզուր չէ, որ արտագաղթի «ալիքը» գնալով մեծանում է։ Պետք է հաշվի առնել այն հանգա-
մանքը, որ միգրացիայի աճին նպաստում է նաև այն, որ Հայաստանը ելք չունի դեպի ծով և 
առևտուր իրականացնելու համար ունի ընդամենը երկու բաց սահման, հետևապես արդյունա-
բերությունը զարգացնելու հնարավորությունները ցածր են։ Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
փոքր հզորությունների զարգացմանը։ Ագրարային քաղաքականության ճիշտ ուղղվածության 
շնորհիվ կարող է նվազեցվել գործազրկությունը, միաժամանակ բարձրացնելով զբաղվածությունը 
գյուղական վայրերում, քանի որ արտագաղթի հոսքը հենց գյուղական համայնքներից է. դրա 
վառ  ապացույցը ներկայիս դատարկված գյուղերն են: Միջազգային կազմակերպությունների 
աջակցության շնորհիվ գյուղացիական տնտեսությունները ներգրավված են այդ ծրագրերի մեջ, 
որի շնորհիվ գյուղացիների զբաղվածությունը ավելանում է։ Ստեղծվել են խորհրդատվական 
ծառայություններ, որոնք խթանում են ժողովրդական արհեստները, վայրի հատապտուղների, դե-
ղաբույսերի հավաքմանն ու փոքր ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Անհրաժեշտ է նպաստել 
պարենային ապահովվածության բարելավմանը, որի շնորհիվ կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ 
Տեղական արտադրողների շահերի պաշտպանությամբ կկայունացվեն երկրի իրացման շուկա-
ները։ Անհրաժեշտ է օգտագործել պետական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների 
համատեղ ջանքերը մարզերում ենթակառուցվածքների զարգացման, փոքր ձեռնարկությունների 
հզորացման, ֆինանսական աջակցության, վարկավորման համակարգի պարզեցման ուղղու-
թյամբ։ 

                                                            
1  ԱՎԾ, Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 109: 
2  http://usarmnews.info/2013/10/21: 
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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ՇՈՂԵՐ ՊՅՈՏՐԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Ժամանակակից աշխարհում միգրացիան հանդիսանում է մարդկանց ինքնակազմակերպման ձևերից 
մեկը և ներառում է միգրացիոն ինստիտուտների բարդ համակարգերը։ Ներկայումս միգրացիոն հոսքերը 
գնալով ահագնացող բնույթ են կրում, և իզուր չէ, որ հոդվածում դիտարկվել են ներկա միգրացիոն վիճակը, 
ներկայացվել են հետազոտության արդյունքներ, որի հիման վրա վերլուծվել են ուղեղների արտահոսքի 
հետ կապված խնդիրներ, արվել են միգրացիայի շարժումը մեղմող առաջարկություններ։ 
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Аннотация  

В современном мире миграция выступает одной из форм самоорганизации людей и включает в себя 
сложные системы миграционных институтов. В настоящее время миграционные потоки носят все более 
прогрессируюший характер, поэтому не случайно, что в статье рассмотрена современная миграционная 
ситуация, представлены результаты исследования, на основе которых проанализованы проблемы, связанные с 
«утечкой мозгов», внесены предложения по смягчению миграционного движения. 
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Abstract 
In the contemporary world, migration is considered to be as one of the self-organizational forms of the people, 

which include complex systems of migration institutions. Currently, the migration flows have a tendency of a vehement 
growth. Therefore, it is not contingent that in this article we especially accentuated the current pattern of the migration 
and those research results which are presented based on the problems connected with brain drain. In addition, concrete 
proposals for reducing the movement of migration were put forward.    

 
Keywords: Migration, mobility, migration balance, salary, labor market, unemployment, employment, brain drain, welfare, 

education. 
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ՌՈԲԵՐՏ ԱՐՄԵՆԻ ՔԱՄԱԼՅԱՆ 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի ասպիրանտ 

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԱՄՍԵԻ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Սույն հետազոտությունում հիմնվելով Հավիեր Սալա-ի-Մարտին (Xavier Sala-i-Martin) և 
Ռոբերտ Բարո (Robert Barro), Օլիվյեր Բլաբչարդի (Olivier Blabchard), Ֆիլիպ Վեյլի (Philippe Weil) 
և Ջոան Բրաունի1 (Juan Braun) աշխատանքների վրա, ներկայացվելու է միգրացիան, ներառված 
տնտեսական աճի մոդելներում, որոնք հարմարեցված են Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակին և նրա ազգաբնակչության արտագաղթին: Այս մոդելներում իր տեղն է 
գտնելու նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական 
միության անդամ (ԵԱՏՄ), նրա տնտեսությունն իր վրա է կրում` կայուն աշխարհագրական 
կողմնորոշում ունեցող միգրացիոն հոսքերի ազդեցությունը: Խոսքը վերաբերվում է Եվրասիական 
միգրացիոն համակարգի (ԵՄՀ) գոտուն (Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան և Կենտրոնական 
Ասիայի երկրներ), որը բնութագրվում է լայնածավալ միգրացիոն հոսքերով և կայուն աշխար-
հագրական կողմնորոշմամբ: 

Սահմանենք միգրացիան որպես մարդկանց տեղափոխման գործընթաց, որի արդյունքում 
երկրում փոփոխվում է ազգաբնակչության և աշխատուժի քանակը: Միգրացիան տարբերվում է 
բնակչության իրական աճից, որի դեպքում, ընդունող երկրում գրանցվող բնակչության աճը 
նշանակում է, որ մյուս երկրում, համապատասխանաբար բնակչությունը նվազում է: Այդ պատ-
ճառով, անհրաժեշտ է դիտարկել ներգաղթը (immigration) և արտագաղթը (emigratia), որպես նույն 
գործընթացի տարբեր կողմեր: 

Մեր կողմից միգրացիան վերլուծվել է տնտեսական աճի Սոլոու-Սվէնի մոդելի օգնությամբ2 
(այսուհետ՝ նախորդ հոդված), որի համար կանխադրվել է միգրացիայի ֆունկցիան: Շարունակե-
լով հետազոտությունները, առաջինը, Սոլոու-Սվէնի մոդելից անցում ենք կատարվում Ռամսեի 
մոդելին, որի միջոցով օպտիմալացվում է տնային տնտեսության վարքը: Այս վերլուծությունը 
ենթադրում է, որ ներկայացուցչական տնային տնտեսությունը ընտրում է սպառման օպտիմալ 
հետագիծը, հաշվի չառնելով արտագաղթողների բարեկեցությունը: 

Սակայն միգրացիայի և տնտեսական աճի կապի այս տարբերակը ունի երկու թերություն-
ներ: Խոսքը վերաբերում է նրան, որ առաջինը, միգրացիայի հոսքերը որոշվում էին հիմնվելով 
կանխադրվող միգրացիայի ֆունկցիայի վրա, այլ ոչ թե կախված տնային տնտեսությունների 
տեղափոխման հետ կապված օպտիմալության խնդրի լուծումից: Եվ երկրորդը, կապիտալի միակ 
ենթադրվող շարժունակությունը դա մարդկային կապիտալի միգրացիան է: Նման հիմնախնդրի 
լուծման համար դիտարկել ենք Հարվարդի համալսարանի դոկտորանտ Ջոան Բրաունի կողմից 
իր թեզում առաջարկված մի շարք մոդելներ, որոնք թույլատրում են իրականցնել կապիտալի 
շարժ, իսկ միգրացիայի գործակիցն էլ որոշվում է տնային տնտեսության վարքագծի օպտիմալաց-
ման խնդրից ելնելով: Դա թույլ է տալիս վերլուծել, թե ինչպես են միգրացիայի պատճառով 
առաջացող ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններն ազդում տնտեսական աճի և միգրա-
ցիայի դինամիկ հետագծի վրա: 

Առանցքային գործոնը, որը պարզեցնում է Բրաունի մոդելների վերլուծությունը, հանդի-
սանում է համաշխարհային վարկային կատարյալ շուկայի առկայությունը, որտեղ ենթադրվում 
                                                            
1  Blanchard, Olivier. Debt, Deficits, and Finite Horizons. The Journal of Political Economy, Vol. 93, No. 2. (Apr., 1985), pp. 

223-247. 
Barro, Robert J. Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2. 
(May, 1991). 
Braun, Juan. Essayson Economic Growth and Migration. Harvard University. Cambridge, Massaehuselw. May 1993. 
Sala-i-Martin, Xavier, Barro, Robert J., Economic Growth - second edition, 2004, The MIT Press Cambridge, Massachusetts 
London, England. 
Sala-i-Martin, Xavier, Barro, Robert J., Convergence across States and Regions, Brooking Papers on Economic Activity, 1991, 
no. 1, 107-182. 
Sala-i-Martin, Xavier, Barro, Robert J., Convergence // Journal of Political Economy, 100(2). 1992. p. 223–251. 
Weil, Philippe. Overlapping Families of Infinitely-Lived Agents // 1989. 

2  Ռ. Ա. Քամալյան, Միգրացիայի ազդեցության գնահատումը ձևափոխված Սոլոու-Սվէնի մոդելի միջոցով: Հայաստանի 
«ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,№1-2(185-186), հունվար, 2016, էջ 77-79: 
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է նույն տոկոսադրույքը բոլոր պետությունների ռեզիդենտների համար: Այդ դեպքում միգրացիան 
կախված կլինի բացառապես երկրների միջև աշխատավարձի դրույքաչափի հետագծի կամ 
ապրուստի պայմանների տարբերությունից: Նման ենթադրությունները թույլ են տալիս դի-
տարկվող Բրաունի մոդելը տարածել ԵՄՀ գոտու վրա: 

Միգրացիան Ռամսեի մոդելում. 

Ինչպես հայտնի է տեսությունից, Ռամսեի մոդելի պայմաններն օգտագործվում են տնային 
տնտեսությունների վարքի օպտիմալացման համար, դրանով իսկ ընդարձակելով Սոլոու-Սվէնի 
մոդելը՝ ներառելով փոփոխականների կազմում կուտակման չափաքանակը: Սույնով ներկայաց-
վում է մոդիֆիկացված Ռամսեի մոդելը, որը ներառում է միգրացիայի ու կուտակման չափաքա-
նակի ընտրության միջև փոխկապվածությունը, ինչը վերաբերում է կուտակման չափաքանակի 
վարքին, և հետևաբար, կոնվերգենցիայի (մոտեցման) արագությանը, ինչպես նաև կուտակման 
չափաքանակի ու կայուն վիճակի որոշ այլ բնութագրերին: 

Ռամսեի մոդելը ֆորմալ ենթադրում է տնային տնտեսությունների վարքի հետազոտություն՝ 
սահմանափակ պլանավորման հորիզոնով: 

Պահպանելով նախորդ հոդվածի տրամաբանությունը և նշանակումները, և թողնելով նույն 
ենթադրությունները, ընդունվում է, որ միգրանտները ժամանում են երկիր )(t�  արագությամբ, 
և յուրաքանչյուր միգրանտ բերում է իր հետ )(t�  կապիտալ, որն, ամենայն հավանականու-
թյամբ, ներկայացված է մարդկային կապիտալով (ենթադրում ենք, որ միգրանտները չեն կարող 
ստանալ ֆինանսական եկամուտ արտասահմանից): Կարևոր ենթադրություններից է, որ իրենց 
սպառումը չի ընդգրկվում ռեցիպիենտ երկրի բնակիչների օգտակարության ֆունկցիայում, այ-
սինքն, ներգաղթյալների մասին ոչ ոք մտահոգված չի: 

Նմանատիպ ենթադրություն կարող է կատարվել էմիգրանտների (արտագաղթյալների) 
համար, երբ 0)( �� t , կոնկրետ, Հայաստանի վերաբերյալ, որի դեպքում արտագաղթողների 
նկատմամբ երկրում մնացած ընտանիքները չեն հոգա: Խնդիրը բարդանում է, երբ ընտանիքի 
անդամները գաղթում են այլ երկրներ և այնտեղից ուղարկում են դրամական փոխանցումներ 
հարազատներին, կամ, ընդհակառակը, ստանում են նրանցից ֆինանսական աջակցություն: Մո-
դելի շարադրման ընթացքում անդրադառնալու ենք այս տարբերակին, որը համապատասխա-
նում է Հայաստանից արտագաղթողների վերաբերյալ ուսումնասիրություններին: 

Ենթադրենք L(t)՝ ռեցիպիենտ-երկրի ամբողջ բնակչության թվաքանակն է t ժամանակում, 
որը սահմանվում է հետևյալ տեսքով. 

¿
¾
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¯
®

��� ³

t
nt dvveLtL

0

)(exp)0()( ,   (1) 

որտեղ L (0) = 1: 
Յուրաքանչյուր j տիպի տնային տնտեսությունները1 առավելագույնի են հասցնում օգտակա-

րության ֆունկցիան, որը նաև կախված է t ժամանակից. 

> @ dvevjctjU tvn

t

))((),(log),( ���
f

� ³ U
,    (2) 

որտեղ ),( vjc -ն դա v ժամանակում j տիպի տնային տնտեսությունների սպառումն է մեկ հոգու 
համար: Օգտակարության ֆունկցիան թույլ կտա ավելի պարզ ներկայացնել տարբեր տիպի 
միգրանտների ընդհանրացումը (ագրեգացումը): 

Հիմնվելով Օլիվեր Բլաբչարդի և Ֆիլիպ Վեյլի հետազոտությունների վրա, մեկ շնչի հաշվով 
սպառման աճի հավասարումը ունի հետևյալ տեսքը. 
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)()()()()(

tc

ttk
nttr

c

c ��
������ UU

�
,   (3) 

                                                            
1  Տնային տնտեսության տիպը նշանակենք j, երբ 0tj , ապա հաշվի է առնվել ժամանակը, որի ընթացքում ընտանիքը 
երկիր է ժամանել (Հայաստանից հեռանալուց ժամանակը հաշվի չի առնվում), իսկ բնիկ բնակչության համար 0 j : 
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U -ն արդյունավետ զեղչման (դիսկոնտ) դրույքաչափն է, երբ )(/)()( tLtCtc { , r(t) – տոկո-
սադրույքը: 

Այս հարաբերակցությունը համապատասխանում է Ռամսեի տնտեսական աճի մոդելից 
ստացվող արդյունքին, երբ 0)(  � t  կամ )()( tkt  � : Եթե 0)( !� t  և )()( tkt �� , ապա 
միգրանտների հոսքը կփոքրացնի մեկ շնչի հաշվով միջին սպառումը՝ (3) արտահայտության աջ 
մասում գտնվող վերջին հանելի արժեքով: 

Հայաստանի դեպքում, երբ 0)( �� t , փաստացի պետք է գրանցվի մեկ շնչի հաշվով միջին 
սպառումի աճ, սակայն, իրականում, Հայաստանում նման աճ չի գրանցվում: 

Ինչպես նշում են Օ.Բլանչարդը և Ֆ.Վեյլը, մոդելի դինամիկ փոփոխությունը դեպի կայուն 
վիճակ կարող է նկարագրվել դիֆերենցիալ հավասարումներով` k և c համար: Մեկ արդյու-
նավետ աշխատակցի համար կապիտալի աճի արագության k տեմպի հավասարումը ունի 
հետևյալ տեսքը. 
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c աճի տեմպի արտահայտությունը ստացվում է (3) հավասարումից. 

c

k
nxkf

c
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�
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Այնուհետև, օգտվելով միգրացիայի հավասարումից, որը ներկայացվել է նախորդ հոդվա-
ծում ((4) հավասարումը այդ հոդվածից 31նշանակենք (4)*) 

worldk

k
b

k
kk log1)()( �|¸

¹
·

¨
©
§ �
���{[ ,     (4)* 

որտեղ worldk  որպես հաստատուն մեծություն, ներկայացնում է իրենց կապիտալի ինտենսիվ 
օգտագործումը աշխարհի այլ տնտեսություններում: 

Տեղադրելով (4)* հավասարումը (4) և (5) արտահայտություններում, դիտարկենք ( k , c) 
տարածությունում ֆազային (փուլային) գծանկարը, որը թույլ է տալիս ավանդական ձևերով 
վերլուծել մոդելի կայուն վիճակը և դրան անցման դինամիկան: 

Նախ, ներկայացնենք առանց միգրացիայի Ռամսեի մոդելի ֆազային (փուլային) 1-ին գծանկարը. 
Գծանկար 1. Առանց միգրացիայի Ռամսեի մոդելի ֆազային (փուլային) դիագրաման:  

Նկարի վրա պատկերված է Ռամսեի մոդելի 
դինամիկան: 0 cc�  և 0 k�  գրաֆիկները բա-
ժանում են տարածությունը չորս տարածքների, 
սլաքերը ցույց են տալիս յուրաքանչյուր տարած-
քում շարժման ուղղությունը: Մոդելում գոյու-
թյուն ունի կայուն վիճակ թամբի տիպի: Կայուն 
ճյուղն իրենից ներկայացնում է թեքությամբ վերև 
կոր: Երբ մեկնարկը սկսվում է ցածր k  մակար-
դակից օպտիմալ նախնական c արժեքը ևս փոքր 
է: Այնուհետև, դեպի կայուն վիճակ անցումային 
գործընթացի ժամանակ, c և k  աճում են:  

 
 
 

Հիմք՝ Sala-i-Martin, Xavier, Barro, Robert J., Convergence // Journal of Political Economy, 100(2). 1992. p. 223–251 
 
(5) և (4*) արտահայտություններից հետևում է, որ եթե սպառումը 0zc , ապա 0 c�  գիծը 

տրվում է որպես. 

� �
kc

kkbn
xkf world

/
/log)()( ���

��� c UUG : 
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Այս պայմանը տարբերվում է Ռամսեի մոդելի դասական տեսքից, լրացուցիչ, վերջին 
բաղադրիչով: k ՝ դա պարամետրի արժեքն է կայուն վիճակում, որի դեպքում միգրացիան բա-
ցակայում է: 0 c�  կորի տեսքը կախված է k* և kworld հարաբերությունից: Եթե worldkk   , ապա 
կորի գիծը կլինի ուղղահայաց, և այն կհամընկնի Ռամսեի մոդելի զրօյական միգրացիայով 
ֆազային (փուլային) դիագրամայի ստանդարտ գրաֆիկի (գծանկար 1) հետ: Եթե երկրի 
տնտեսությունը գտնվում է կայուն վիճակում, ինչը բնութագրվում է միգրացիայի բացակա-
յությամբ և գրավիչ է իմիգրանտների համար, ապա worldkk ! : worldkk �  համապատասխանում 
է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին: 

Գծանկար 2. Ֆազային (փուլային) գծանկարը Ռամսեի մոդելի համար միգրացիայով.  
 

k�  գրաֆիկը ունի ավանդական շրջված U-ձևը: 
Մոդելում առկա է հավասարակշիռ թամբաձև 
հետագիծը: Եթե սկզբնական ժամանակում տնտե-
սությունը բնութագրվում է k  փոքր արժեքով, 
ապա անցումը հավասարակշիռ վիճակին, բերում 
է k  և c միապաղ (մոնոտոն) աճին:  

 
 
 
 

 
Հիմք՝ Sala-i-Martin, Xavier, Barro, Robert J., Economic Growth - second edition, 2004, The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts London, England 

 

(4) և (4*) արտահայտություններից հետևում է, որ 0 k�  տրվում է որպես. 

)/log()()( worldkkbknxkfc ������ G , 

որի դասական ձևը ունի հետևյալ տեսքը. 

knxckfk ����� )()( G�  

որտեղ xtceLCc � {  (C – սպառումն է, L – աշխատուժի ռեսուրս) և )0(k  տրված են: Այդ 
հավասարումը հանդիսանում է ամբողջ տնտեսության համար ռեսուրսային սահմանափակում: 

Գծանկար 2-ից կարելի է անել հետևյալ ենթադրությունը, եթե worldkk ! , ապա ազգային 
տնտեսությունը ավելի գրավիչ է միգրանտների համար, եթե այն գտնվում է հավասարակշիռ 
վիճակում, որը չի ենթադրում միգրացիա: Միգրացիայի հնարավորությունը կհանգեցնի նոր 
հավասարակշիռ վիճակին արդեն իսկ դրական միգրացիայով և, հետևաբար, կապիտալի ավելի 
ցածր օգտագործման ինտենսիվությամբ (քանի որ, միգրանտները տեղափոխում են իրենց հետ 
միայն մի փոքր կապիտալ): Այդ եզրակացությունները տրամագծորեն հակառակ են, եթե 

worldkk � : Այս դեպքը մեզ համար ավելի հետաքրքիր է, քանի որ համապատասխանում է 
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին: 

Մոդելում կայուն վիճակը, որպես կանոն, որոշվում է «թամբի ձևի» հետագծով, իսկ ֆազային 
(փուլային) դիագրաման, որը տրված 2-րդ նկարում, կարող է օգտագործվել, որպեսզի ցու-
ցադրվի շարժման ուղղությունը: 

Ֆիլիպ Վեյլը, որպեսզի գնահատի կոնվերգենցիայի արագությունը, օգտվելով Կոբ-Դուգլասի 
արտադրական DAkkf  )(  ֆունկցիայից, ստանում է հետևյալ ձևի կոնվերգենցիայի գործակիցը. 
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որտեղ b�� SU] : 
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Այսպիսով, ինչպես Սոլոու-Սվէնի մոդելում, միգրացիայի նկատմամբ մեծ հակվածությունը 
բերում է կոնվերգենցիայի արագության աճին (եթե k�� ): 

Բրաունի տնտեսական աճի և միգրացիայի մոդելը ու դրա կիրառումը Եվրասիական միգ-
րացիոն համակարգի համար 

Երկրի տնտեսությունը, ինչպես և մյուս տնտեսությունները, նկարագրվում են Կոբ-Դուգլասի 
արտադրական ֆունկցիայով. 
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որտեղ xtLeL {  — աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ քանակն է, 0tx  էկզոգեն 
տրված` բոլոր տնտեսությունների համար բնորոշ աշխատանքը տնտեսող տեխնոլոգիան 
գործընթացը ( 0tx ): Ներկայացված Կոբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայի նոր անդամն է 
R հաստատունը, որը ներկայացնում է իրենից բնական ռեսուրս, որին ազգային տնտեսության 
ռեզիդենտները ունեն ազատ մուտք: Սակայն, այդ բարիքը կուտակման առարկա է, R / L - մեկ 
շնչի հաշվով միջին մեծությունը ներառված է արտադրական ֆունկցիայում: Ենթադրվում է նաև, 
որ 0 < λ < 1-α, այսինքն, ընդհանուր արդյունքը  մինչև L նվազող է տվյալ R դեպքում, սակայն 
սահմանային սոցիալական արտադրանքը ըստ L դրական է: 

Ջ. Բրաունը (7) արտահայտությունում, օրինակ, համարում է R ինչպես մասնավոր հողեր, և 
ներգաղթյալները կարող են օգտագործել այդ ռեսուրսը, վճարելով ռենտա: Գաղթելու ցանկու-
թյունը կախված է հարկադրման համակարգից: Դիտարկվում է այնպիսի իրավիճակ, երբ 
ներգաղթողները ավտոմատ ներառված են R օգտագործման մեջ և նրանցից միգրացիոն հարկեր 
և վճարներ չեն գանձվում: 

Ներկայացնենք երկրի ներսի համար աշխատավարձի դրույքաչափի բանաձևը. 
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   (8) 

որտեղ կապիտալի վարձակալության արժեքը կազմում է G�r , իսկ r — համաշխարհային 
(կամ ավելի կոնկրետ, ԵՏՄ) իրական տոկոսադրույքն է: 

Եթե սահմանվի xtetBtB ��{ )()( , ապա  )(tB  ածանցյալը ըստ ժամանակի որոշվում է (9) 
արտահայտությունից. 

> @ )()()( tBxrwtwB world ����� �     (9) 

որտեղ 
xtetwtw ��{ )()(  և xt

worldworld eww ��{ . 

Հետևաբար, աշխատավարձի ներքին դրույքաչափը հարաբերական մեծ է աշխատավարձից, 
որը առաջարկվում է ևս ինչ-որ տեղ, այն ենթադրությամբ, եթե տնտեսությունում առկա են 
բավարար քանակությամբ բնական պաշարներ մեկ շնչի R / L հաշվով և տեխնոլոգիաների А 
մակարդակը համեմատաբար բարձր է: Կառավարության քաղաքականությունը կարող է հաշվի 
առնվել А գործակիցում: 

Միգրացիայի վերաբերյալ որոշման ընդունում 

Ըստ, Ջոան Բրաունի, քանի որ դիտարկվում է կապիտալի կատարյալ շարժունակությունը և 
անտեսվում է բնակվելու պայմանների տարբերությունը, որոնք ներկայացված են օգտակարու-
թյան ֆունկցիայում, ուստի մարդիկ համեմատում են երկրները բացառապես աշխատավարձի 
դրույքաչափի հիմքի վրա: Ենթադրենք, որ համաշխարհային տնտեսությունը հաստատում է 
աշխատավարձի դրույքաչափը wworld չափով (մեր ուսումնասիրության համար, իմաստալի 
կլինինի, եթե այն հիմնվի ԵՏՄ գոտում ձևավորված դրույքի վրա): Մի երկրից մյուս երկիր 
տեղափոխումից շահումը` t ժամանակում, ներկայացնում է իրենից աշխատավարձի դրույքա-
չափի տարբերության ընթացիկ գնահատականը. 
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world dvewvwtB )()()(    (10) 

Ենթադրելով, որ համաշխարհային տնտեսությունը գտնվում է կայուն վիճակում, worldw  
գործակիցը համարվում է հաստատուն: 

Ենթադրելով, որ worldwtw t)( , և հետևաբար, 0)( tvB  բոլոր tv t  համար, որի դեպքում 
ցանկացած առաջացող միգրացիոն հոսքը ուղղված կլինի դիտարկվող երկիր: Իրավիճակը կլինի 
հակառակը, եթե worldwvw d)( : Այս վերջին տարբերակը համապատասխանում է Հայաստանից 
արտագաղթելու իրավիճակին, որի դեպքում, 0)( dvB  բոլոր tv t  համար, այսինքն, աշխատա-
վարձը նվազող է, կամ ընդհանրացնելով, կարելի եզրակացնել, որ կյանքի մակարդակը նվազում 
է, միգրացիոն հոսքը դիտարկվելու է, ուղղված Հայաստանից դուրս: 

Ենթադրելով, որ բնակչության բնական աճը երկրում հավասար է զրոյի, նշանակենք, M(t) 
որպես միգրանտների հոսք դեպի երկիր կամ երկրից դուրս, այսինքն, նա կարող է լինել կամ 
դրական, կամ բացասական: Հայաստանի դեպքում, M(t) ունի բացասական նշան: Եթե 0)( ttM ՝ 
միգրանտների ներհոսքն այլ երկրներից t ժամանակում, ապա բնակչության աճը ընդունող 
երկրի ներսում հավասար է. 
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Առանցքային խնդիր է համարվում՝ միգրացիայի վրա կատարված ծախսերի գնահա-
տականը: Ենթադրվում է, որ, յուրաքանչյուր միգրանտի ծախսերը ֆունկցիա է, որը աճում է ըստ 
M(t) / L(t) արգումենտի: Այս ենթադրությունը բավականին խելամիտ է. հասկանալի է, որ 
աշխատանքի և ապրուստի վայրի որոնման ծախսերը աճում են ռեցիպիենտների և 
միգրանտների թվի աճի հետ միասին1: Որպես ծախս հանդես է գալիս կորցրած աշխատանքը և, 
համապատասխանաբար, միգրանտների կողմից կրած ծախսերը հավասար են. 

Կորցրած եկամուտը տեղափոխումից = worldw
tL

tM
��

)(
)(K ,   (12) 

որտեղ 0,0 tcc!c KK : 
Միգրանտների քանակի աճի հետ, երկրում նվազում է R / L (կուտակման բարիքի միջին 

արժեքը մեկ շնչի հաշվով), և, ըստ (8) արտահայտության՝ նվազում է աշխատավարձը՝ w: Եթե 
տեղափոխված մարդկանց քանակը այնքան է, որ ռեցիպիենտ-երկրում w հավասարեցվում է 
wworld, ապա միգրացիայի շարժառիթը բացակայում է: Եթե երկրի ներսում տեխնոլոգիական 
պարամետրը А համընկնի ամբողջ աշխարհի տեխնոլոգիական պարամետրի հետ, ապա աշխա-
տավարձերը դառնում են հավասար, երբ R / L հարաբերությունը համընկնում է մյուս աշխարհի 
R / L հարաբերության հետ: Երբ աշխատավարձերը հավասար են worldwvw  )( , ազգային 
տնտեսությունը կգտնվի կայուն վիճակում, որտեղ միգրացիան գտնվում է զրօյական վիճակում: 
η (0) = 0 պայմանը նշանակում է, որ համակարգում կայուն վիճակը իրականում հասանելի է, 
քանի որ եթե worldww ! , ապա աշխատավարձի դրույքաչափի տարբերությունը В > 0 և մարդկանց 
մոտ կլինի դրդապատճառ տեղափոխվելու` զրօյական ծախսերով: Այսպիսով, անձի մոտ 
շարունակ կլինի դրդապատճառ արտագաղթելու, իսկ ռեցիպիենտ-երկրում բնակչությունը 
կաճի այնքան, քանի դեռ w > wworld:  

Հետևաբար, հավասարակշռությունը ենթադրում է, յուրաքանչյուր ժամանակում, միգրա-
ցիայի այնպիսի մեծություն, որի դեպքում տեղափոխման օգուտները և կորուստները հավասար 
են իրար. 

worldw
tL

tM
tB �� 

)(
)()( K      (13) 

բոլոր t  համար: 

                                                            
1  Առանցքային առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ տեղափոխման սահմանային ծախսերը աճում են 
տեղափոխվելու ցանկացողների քանակի աճի հետ: Այդ հարաբերությունը ևս կպահպանվի տեղափոխման 
ծախսերի ոչ միատարրության դեպքում: 
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Ջ. Բրաունը հաշվարկում է միգրանտների հոսքը յուրաքանչյուր ժամանակի համար, որը 
ազդում է ռեցիպիենտ-երկրի բնակչության աճի տեմպի վրա. դրա համար նա ձևափոխում է (12) 
արտահայտությունը. 
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որտեղ ψ ֆունկցիա է, հակառակը՝ η (12) արտահայտությունից: 
Նմանատիպ ենթադրությունները թույլ են տալիս ստանալ դոնոր-երկրից (մասնավորպես՝ 

Հայաստանի համար) հեռացող քաղաքացիների բանաձևը: 

Համակարգը դինամիկ վիճակում, կայուն վիճակ և դրան անցման գործընթացը 

L և B պարամետրերի համար դինամիկ համակարգը տրվում է (10) և (14) արտահայ-
տություններով, որտեղ w  փոփոխվում է հակադարձ համամասնական L՝ համապատասխան (8) 
արտահայտության 
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3-րդ գծանկարում ներկայացված է (L, B) տարածությունում ֆազային դիագրաման: 

Գծանկար 3. Ֆազային դիագրաման այն դեպքում, երբ միգրացիան ընտրության գործակից է:  

Մոդելի դինամիկան կարող է նկարագրվել 
օգտագործելով երկու պարամետր՝ B տեղափո-
խումից ստացված օգուտի ընթացիկ գնահատա-
կանը և երկրի ներսում L բնակչությունը: Համա-
կարգի լուծումն հանդիսանում է կայուն թամ-
բաձև հետագիծ, որի թեքությունը միշտ բացա-
սական է: Այսպիսով, ենթադրվում է, որ ի 
սկզբանե ռեցիպիենտ երկրում բնակչության ցածր 
քանակը նշանակում է՝ բարձր միգրացիայից 
օգուտները, և հետևաբար, զուտ միգրացիայի �  
ավելի բարձր գործակիցը: Բնակչության աճի հետ 
միասին` զուտ օգուտը միգրացիայից փոքրանում է:  
 

 

 

Հիմք՝ Braun, Juan. Essayson Economic Growth and Migration. Harvard University. Cambridge, Massaehuselw. May 1993 

3-րդ նկարի վրա երևում է, որ կայուն վիճակում բնակչությունը L = L* հաստատուն է, իսկ 
0 B� : Համակարգի լուծումն հանդիսանում է թամբաձև հետագիծ. 4-ին նկարում ցույց է տրված 

շարժի ուղղությունը: 
Կարելի է գնահատել կոնվերգենցիայի (converge, մոտեցման) արագությունը: Միգրացիայի 

գործակիցը, որը հավասար է L աճի տեմպին, տրվում է հևտևյալ ձևի. 

,log
L

L

L

L

L

M 

�| E
�

     (15) 

որտեղ կոնվերգենցիայի գործակիցը որոշվում է հետևյալ հավասարումից. 
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 (16) արտահայտությունից երևում է, որ առանցքային գործակիցը սահմանող կոնվերգեն-
ցիայի արագությունը հանդիսանում է ψ'(0) (նայեք (14) արտահայտությունը), ինչը ցույց է տալիս 
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միգրացիայի գործակցի զգայունությունը հավասարակշիռ վիճակի շրջակայքում՝ հարաբերակց-
ված տեղափոխումից worldwB /  ստացված օգուտին: Իչքան ավելի արագ են աճում միգրացիայի ծախ-
սերը, երբ աճում են միգրանտների քանակը, այդքան կոնվերգենցիայի արագությունը փոքր է:  

Կոնվերգենցիայի արագությունը L համար, հանդիսանում է նաև y համար կոնվերգենցիայի 
արագությունն: 

Կարելի է ստանալ երկու հավասարումների համակարգ՝ արտադրության և միգրացիայի 
գործակցի աճի տեմպի վերաբերյլա. 
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.     (18): 

Համաձայն (18) արտահայտության, պետությունների համար, որի դեպքում α և λ գործակից-
ները նույն են, կբնութագրվեն միգրացիայի գործակիցների ավելի բարձր զգայունությամբ՝ մեկ 
շնչին ընկնող ապրանքների տարբերությամբ: 

Ջ. Բրաունը ստուգեց այն վարկածը, որ միգրացիայի գործակցի ավելի բարձր զգայունու-
թյունը կհամապատասխանի կոնվերգենցիայի ավելի բարձր արագությանը՝ մեկ շնչին ընկնող 
եկամուտի կամ արտադրանքի վերաբերյալ: Նրա արդյունքները հաստատեցին հիմնական վար-
կածը, այսինքն, երկրները միգրացիայի գործակցի բարձր զգայունությամբ ևս բնութագրվում են 
կոնվերգենցիայի ավելի բարձր արագությամբ: 

Համաշխարհային կամ Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսության դինամիկան 

Մինչ այժմ ենթադրվում էր, որ համաշխարհային / ԵՏՄ տնտեսությունը գտնվում է կայուն 
վիճակում, բնութագրվելով հաստատուն աշխատավարձի դրույքաչափով՝ մեկ միավոր արդյու-
նավետ worldw  աշխատանքի նկատմամբ, և կապիտալի օգտագործման համապատասխան ին-
տենսիվությամբ, որը նշանակվել է worldk : 

Ընդհանուր դեպքում, կարելի է դիտարկել անցումային դինամիկան, որում կայուն վիճակում 

worldk  ձգտում է � �worldk  արժեքին: Այդ դեպքում i տնտեսության համար ik  փոփոխությունները 
կարող են բաժանվել երկու փուլի. առաջինը, անցում ik  դեպի worldk  և, երկրորդը՝ անցում worldk  

դեպի � �worldk : 
Ջ. Բրաունը իր աշխատանքում աշխարհը դիտարկում է կազմված երկու i = 1, 2 ռեգիոններից: 

Ռեգիոնների միջև միգրացիան հնարավոր է, ու այդ դեպքում տեղափոխման ծախսերը սահման-
վում են (12) արտահայտության միջոցով: Յուրաքանչյուր երկրի համար՝ մեկ արդյունավետ աշ-
խատողի վերաբերլյա, արտադրության աճի տեմպը կարող է հաշվարկվել հետևյալ ձև. 
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որտեղ β տրված է (16), իսկ μ որոշվում է համաշխարհային տնտեսության Ռամսեի մոդելից: (19) 
արտահայտությունը թույլ է տալիս հաշվի առնել տարածքային արդյունքը, որը ենթադրում է 
երկրների միջև տարբերությունների հարթեցում, ինչպես նաև ժամանակային արդյունք, որը 
ենթադրում է համաշխարհային տնտեսության անցումը կայուն վիճակին: Եթե դիտարկվեն 
կոնկրետ ժամանակի դեպքում` տարածքային ցուցանիշները, ապա հարաբերական աճի տեմպը 
հակադարձ կախված է սկզբնական համեմատական վիճակից և կներառի β գործակիցը: Հակա-
ռակը, երբ դիտարկվում են ժամանակային տվյալները հարաբերակցված worldy  գործակցին, 

ապա աճի տեմպը կնվազի � �worldworld yy  աճի հետ միասին և կներառի μ գործակիցը: Պանե-

լային վերլուծության դեպքում յուրաքանչյուր տնտեսության աճի տեմպը կախված է � �worldi yy  

և � �worldworld yy , և նրա հաշվարկման բանաձևը ներառում է երկու β և μ գործակիցները: 
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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԱՄՍԵԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃՒ 
ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ՌՈԲԵՐՏ ԱՐՄԵՆԻ ՔԱՄԱԼՅԱՆ 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի ասպիրանտ 

Համառոտագիր 

Հոդվածում ներկայացվում են միգրացիայի նկարագրումը Ռամսեի տնտեսական աճի և Բրաունի 
տնտեսական աճի և միգրացիայի մոդելներում, որոնցում միգրացիան արտացոլում է օպտիմալացման 
լուծումները` հարմարեցված Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակին և նրա ազ-
գաբնակչության արտագաղթին: Միաժամանակ, դիտարկվում է Բրաունի մոդելի կիրառման հնարավո-
րությունները, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը անդամակցել է ԵԱՏՄ և գտնվում է ԵՄՀ գոտում: 

 
Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, Ռամսեի մոդել, Բրաունի մոդել, Սոլոու-Սվանի մոդել, սոցիալ-տնտեսական քաղա-

քականություն, գործազրկություն, գաղթ, ներգաղթ, արտագաղթ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, 
արդյունաբերություն, մրցունակություն, գործարար միջավայր, Եվրասիական միգրացիոն համակարգ, 
Եվրասիական տնտեսական միություն: 

АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА РАМСЕЯ (НА ПРИМЕРЕ РА) 

РОБЕРТ АРМЕНОВИЧ КАМАЛЯН 
аспирант кафедры экономико-математических методов  
Армянского государственного экономического университета  

Аннотация  

В статье представлено описание миграции в модели экономического роста Рамсея и моделях экономического 
роста и миграции Брауна, в которых миграция отражает оптимизационные решения, адаптированные к социально-
экономическому состоянию РА и процессам эмиграции его населения. Одновременно рассматривается возмож-
ность использования модели Брауна в Армении с учетом ее вхождения в Евразийский Экономический Союз и 
ее членства в зоне Евразийской Миграционной Системы. 

 

Ключевые слова: экономический рост, модель Рамсея, модель Брауна, модель Солоу-Свэна, социально-экономическая политика, 
безработица, миграция, иммиграция, эмиграция, малое  и среднее предпринимательство, промышленность, 
конкурентоспособность, бизнес- среда, Евразийская миграционная система, Евразийский экономический союз. 

ANALYSIS OF MIGRATION PROCESSES BASED ON THE RAMSEY ECONOMIC GROWTH 
MODEL (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA) 

ROBERT ARMEN KAMALYAN 
Ph.D. Student, Chair of Mathematical Methods in Economics 
 Armenian State University of Economics 

Abstract 

The article presents the migration processes based on the e Ramsey Growth Model, and Brown Economic Growth 
and Migration Model, where migration reflects optimization solutions adjusted to the socioeconomic reality of the 
Republic of Armenia and emigration of population. Meanwhile, the possible application of the Brown Model is 
discussed in the article upon Armenian’s accession to the Eurasian Economic Union and the fact that Armenia is a part 
of the Eurasian Migration System. 

 
Keywords: Migration, Ramsey model, Brown model, Solow-Swan model, unemployment, social and economic policies, migration, 

immigration, small and medium-sized enterprises, industry, competition, business environment, Eurasian Migration 
System, Eurasian Economic Union. 
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ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼԻԱՆԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ԱԶԱՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի գիտաշխատող 
 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍՏԵՓԱՆԻ ԱԼՈՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՐԸ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Գիտատեխնիկական տեղեկատվությունը հանդիսանում է այն կարևոր ռեսուրսներից մեկը, 
որի ճշգրիտ կիրառումը հանգեցնում է արտադրության ծախսերի նվազմանն ու արդյունավե-
տության բարձրացմանը: 

Տեղեկատվության և գիտական հիմնավորումների պակասը խոչընդոտում է արտադրության 
աճին, ուստի գիտատեխնիկական տեղեկատվական հոսքերն այսօր հանդիսանում են օբյեկտիվ 
անհրաժեշտություն, որոնց շնորհիվ արտադրության արդյունավետությունը, ծախսերի նվազե-
ցումը, մրցունակության ապահովումը նպաստում են այս ոլորտի եկամուտների և բարեկեցության 
աճին: 

Արտադրության զարգացման կարևոր հիմնախնդիրներից է ժամանակակից գիտելիքների, 
տեխնոլոգիաների արդյունավետ փոխանցումն արտադրական և վերամշակման գործընթաց-
ներին: Ներկայումս այդպիսի ծառայությունները, որոնց հիմնական նպատակը արտադրության 
արտադրանքի արդյունավետության բարձրացումն է, գործում են աշխարհի բազմաթիվ երկրնե-
րում և ծագելով անգլերեն Extension (էքստենշն) բառից այս ծառայությունների կառուցվածքային 
սկզբունքները ձևավորվել են դեռևս 20-րդ դարում, այն էլ Մեծ Բրիտանիայում:  

Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ տարիների ընթացքում ձևավորված տեղեկատվա-
խորհրդատվական համակարգում մեծ դեր ունի պետությունը: Այսօր տարբեր երկրներում 
գործող այս համակարգերը կարելի է ստորաբաժանել ըստ կազմակերպչական ձևերի և ֆինան-
սական աղբյուրների ձևավորման սկզբունքների չորս խմբի. 
x պետական խորհրդատվական ծառայություններ` ամբողջապես ֆինանսավորվող պետբյու-

ջեի հաշվին: Այս ծառայությունները տրամադրվում են կազմակերպություններին անվճար և 
գործում են բազմաթիվ երկրներում, ներառյալ` ԱՄՆ-ը, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Բելգիան, 
Իտալիան, Իսպանիան և այլն, 

x պետական խորհրդատվական համակարգեր, որոնք ֆինանսավորվում են մասամբ պետ 
բյուջեից, մասամբ ծառայությունների դիմաց ստացված հատկացումներից: Վերոնշյալները 
բնորոշ են Իռլանդիային, Մեծ Բրիտանիային, Շվեդիային, 

x պետական ծառայություններ, որոնք ստեղծվելով պետության կողմից մեկ-երկու տարվա 
ընթացքում անցնում են կազմակերպությունների տնօրինմանը: Այս ծառայությունները 
նվազեցնելով պետության կողմից կատարվող ֆինանսավորումը, անցնում են ինքնաֆինան-
սավորման: Այս համակարգերը ֆինանսավորվում են ուղղակի ստացված միջոցներից և 
բնորոշ են Ֆրանսիային, Դանիային, Ֆինլանդիային1: 
Ըստ կառավարման և կազմակերպական սկզբունքների միջազգային փորձի կարելի է 

տարանջատել, տեղեկատվա-խորհրդատվական համակարգը (ՏԽՀ), որը հանդես է գալիս կազ-

                                                            
1  www,arlis.am  



  416

մակերպությունների կառավարման մարմիններին կից և ֆինանսավորվում է ինչպես պետական, 
այնպես էլ այլ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, 
x Համալսարանական տեղեկատվախորհրդատվական համակարգ ձևաչափով կազմակեր-

պությունները առաջին անգամ ձևավորվել են Անգլիայում: Համալսարանում ձևավորված 
արտադրության վարման սկզբունքներն իրականացվում են ֆերմերային տեղամասերում, 
տեղական կառավարման մարմինների միջոցով: Նշված համալսարանական համակարգը 
ֆինանսավորվում է տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում` պետ բյուջեի տեղական ինքնա-
կառավարման և տարածքային կառավարման բյուջեներից, դոնորային հատկացումներից և 
առևտրային գործունեությունից:  

x Խորհրդատվական կազմակերպություններ, որոնց միջոցով իրականացրած խորհրդատ-
վությունը կատարվում է անվճար հիմունքներով և հիմնականում նպատակաուղղված է 
հումք մատակարարող ընկերություններին կամ սպառողներին: 

x Մասնավոր խորհրդատվական ծառայություններ: Վերջիններովս պայմանավորված խորհրդատ-
վական համակարգերը բավականաչափ մեծ զարգացում ունեն ողջ աշխարհում: 

x Առևտրային հիմնադրամներ: Իրականացնելով տարբեր գիտական գործառույթներ` այս 
հիմնադրամները կարող են փոխարինել պետական այլ ծրագրերին: Այս համակարգը 
կարող է իրականացնել թե մարքեթինգային և թե արտադրական հարցերին վերաբերող 
խորհրդատվություն: 
Անհերքելի է այն փաստը, որ արտադրությունն արդյունավետ կարելի է կազմակերպել 

միայն այն դեպքում, երբ այն գիտատար է և միաժամանակ գիտության ձեռքբերումները հաջո-
ղությամբ ու ժամանակին են ներդրվում արտադրության մեջ նպաստելով ինտեգրման գործըն-
թացների բարելավմանը: Եվ այստեղ է, որ առաջանում է գիտության մեջ` ներդրման աշխա-
տանքներին առաջնություն տալու հանգամանքը1: Պետք է նշել նաև այն իրողությունը, որ գիտա-
տեխնիկական առաջընթացի իրականացումը պայմանավորված է նաև տնտեսական, տեխնի-
կական, ֆինանսական, կազմակերպական, հոգեբանական, լրատվական և այլ ոլորտների մի 
շարք մանրամասներով ու դժվարություններով2: 

Շուկայական հարաբերություններում պայմաններում գիտական արտադրանքը մյուս ար-
տադրանքների հետ հանդես է գալիս որպես ապրանք, իսկ արտադրական կազմակերպությունների 
արդյունավետությունը գնահատելու համար մեծ տարածում են գտել տեղեկատվական ծառայու-
թյունները և ըստ որոնց էլ փաստացի արտադրանքը հարբերվում է առավելագույն հնարավոր 
արտադրանքին առկա ռեսուրսների պայմաններում: Արդյունքում կազմակերպությունները 
ստանում են հետևյալ տեղեկատվությունը. 
x գիտական տեղեկատվություն արտադրության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, 
x շուկայական տեղեկատվություն` պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցության մասին, 
x տեղեկատվություն` վերջնական սպառողների վերաբերյալ, 
x տեղեկատվություն առաջավոր փորձի վերաբերյալ: 

Գիտատեխնիկական տեղեկատվությունը իրականացվում է մարքեթինգի և խորհրդատվա-
տեղեկատվական համակարգերի միջոցով: 

Մարքեթինգային միջոցառումներից յուրաքանչյուրի հաջող իրականացումը կարող է օժան-
դակել արտադրողի շահութաբեր գործունեությանը: Ուստի մարքեթինգի համակարգի արդյու-
նավետ գործունեությունը յուրաքանչյուր տնտեսության համար հանդիսանում է առանցքային 
խնդիր, հատկապես շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում, ինչպիսին կարևորվում է 
նաև Հայաստանի Հանրապետության համար: Միաժամանակ հասնելու համար, մարքեթինգա-
յին գործունեության զարգացումը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր կազմակերպությանը 
իրատեսորեն գնահատելու իր ներուժային հնարավորությունները:Վերջիններիս համահունչ էլ 
ապրանքների բարձր աստիճանի տարբերակումը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տեսակի գծով 
գոյություն ունի լայն ընտրությամբ մեծ քանակի սորտային ապրանքներ` տարբեր որակական 
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հատկանիշներով: Բայց որքան մեծ է սպառողի աչքերով ապրանքների փոխարինելիությունը, 
այնքան մեծ է մրցակցությունն այդ ապրանքների միջև և ցածր` գնային առավելության հնարա-
վորությունները: 

Մարքեթինգային հետազոտությունների կառավարման կարևոր խնդիրներից մեկն էլ 
հանդիսանում է հավաքագրված տեղեկատվության մշակման և մեթոդաբանական ընտրության 
խնդիրները: Ընդ որում` մարքեթինգային հավաստի և բազմաբնույթ տեղեկությունների ստացումը 
և օգտագործումը կազմակերպությանը կտա հետևյալ գործնական առավելությունները. 
x նվազագույնի հասցնել ֆինանսական ռիսկերը, 
x պարզել սպառողների կարծիքը, նախասիրություններն ու ճաշակը, 
x հետևել արտաքին միջավայրի փոփոխություններին` պարզելու մրցակիցների մտադրու-

թյունները և ժամանակին կանխելու հնարավոր անցանկալի հետևանքները, 
x բարձրացնել վստահությունը գովազդի հանդեպ` ճշմարտացի տեղեկատվություն հաղոր-

դելով արտադրանքի վերաբերյալ, 
x գնահատել գործունեության արդյունքները: 

Այսպիսով, կազմակերպության համար սպառողական ապրանքների շուկայում գործելու, 
արտաքին շուկա ներթափանցելու հզոր տնտեսական լծակ է մարքեթինգը: Այն որպես գործու-
նեություն, ուղղված է պահանջարկի բավարարմանը: Տվյալ հիմնախնդրի իրականացման ամ-
բողջ գործընթացի ելակետը պահանջմունքների և պահանջարկի ուսումնասիրությունն է: Դրա 
հետ մեկտեղ պետք է նկատի ունենալ, որ մարքեթինգի գործառույթների ամբողջ համակարգում 
գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառ իր էական ազդեցությունն ունի վերջնական ար-
դյունքի վրա: 

Շուկայական տեղեկատվական համակարգերը նպատակաուղղված են խթանելու և ավելի 
թափանցիկ դարձնելու շուկայական վարման գործառույթները: Այս համակարգերը նպաստում 
են հումքի և վերջնական արտադրանքի գնային հետազոտությունների իրականացմանն ու 
առևտրի ծավալների մոնիթորինգին, իսկ տեղեկատվությունն էլ հավաքագրվում է մեծածախ 
կամ մանրածախ առևտրով զբաղվողներից ու շատ հաճախ լուսաբանվում է ԶԼՄ-ների կողմից: 

Այսպիսով` հիմք ընդունելով վերոնշյալները, պետք է նշել, որ Հայաստանում նույնպես 
ագրարային բարեփոխումների արդյունքում ձևավորված գյուղացիական տնտեսություններին 
մասնագիտական խորհրդատվության մատուցելու նպատակով 1993թ. ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսու-
թյան դեպարտամենտի օժանդակությամբ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կազմում 
ստեղծվել են «Ագրոգիտասփյուռ» ծառայությունը: Այնուհետև բոլոր մարզերում ձևավորվեցին 
խորհրդատվական գործակալություններ, որոնց աջակցում են «Ագրոգիտասփյուռ» ծառայության 
մասնագետները և գիտահետազոտական ինստիտուտի ու բարձրագույն ուսումնական հաստա-
տության գիտնականները և դասախոսները: 

Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող գյուղատնտեսության բարեփոխումների 
աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ բոլոր մարզերում ստեղծվեցին գյուղատնտեսության 
աջակցության մարզային կենտրոններ՝ ԳԱՄԿ-եր:  

Այդ ընկերությունները գյուղացիական տնտեսություններին մատուցում են մասնագիտ-
ական խորհրդատվություն, տեղեկատվություն, սեմինարների և ուսուցումների կազմակերպում, 
գիտության նվաճումների, նոր տեխնոլոգիաների, համաշխարհային փորձի ներդրում և տեղայ-
նացում, գյուղատնտեսական մթերքների իրացման նպատակով շուկաների հետազոտում, մար-
քեթինգային տեղեկատվության ապահովում, ուսուցողական և դաշտային ցուցադրական պա-
րապմունքների անցկացում, լրատվության կազմակերպում և այլն: 

ԳԱՀԿ-ը, ԳԱՄԿ-երի և ագրարային ոլորտի գիտնականների մասնակցությամբ գյուղա-
ցիական տնտեսություններում իրականացվել է մասնակցողական բնույթի ավելի քան 1018 տեխ-
նոլոգիա՝ ուղղորդվելով գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների կողմից 
առաջնային կարիքների բացահայտման նպատակով կազմակերպված հարցումներով և ուսում-
նասիրություններով:  

Հանրապետության մարզերի 914 համայնքներում անց են կացվում խորհրդատվական 
ծառայություններ:  
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ԳԱՀԿ-երը և ԳԱՄԿ-երը հաջողությամբ համագործակցում են միջազգային մի շարք կազ-
մակերպությունների / ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ), ԱՄՆ-ի 
գյուղատնտեսության դեպարտամենտ (ԳԴ) ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության, 
(USAD), CARD, UMCOR և այլ հետ: 

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) գործունեության շրջանակներում ՓՄՁ 
ԶԱԿ-ի միջոցով աշխատանքներ են իրականացվել Հայաստանում ՁԵՑ-ի գործունեության վերա-
բերյալ տեղեկատվության տարածման, Հայաստանյան և արտասահմանյան ձեռնարկություն-
ների միջև գործարար կապերի հաստատման, գործարար համագործակցության հիմնապաշարի 
համալրման, ՁԵՑ-ի անդամ կազմակերպությունների միջև կապերի հաստատման ու համագոր-
ծակցության ընդլայնման և տեղեկատվության փոխանակման ու այլ ուղղություններով1: 

Ինովացիոն ոլորտում միջազգային համագործակցության ապահովման ուղղությամբ աշ-
խատանքներ են իրականացվել ԵԱՏՄ շրջանակներում Եվրասիական տեխնոլոգիական պլատ-
ֆորմների ձևավորման ուղղությամբ: 

Շարունակվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային կազմակեր-
պությունների հետ համատեղ նախաձեռնությունների իրականացումը: 

ՀՀ-ում ներկայումս հաջողությամբ գործում են «Այբիէմ» նորարարական լուծումների և 
տեխնոլոգիաների կենտրոնը, «Մագիրոսոիտ» ինովացիոն կենտրոնը, Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերա-
զանցության կենտրոնը, mlob ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան, 
Հայկական ազգային-ճարտարագիտական լաբորատորիան: Հաջողությամբ շարունակում է 
գործել Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը, որում տեղակայված են 23 տեղական և արտա-
սահմանյան կազմակերպություններ: 2015թ. ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պետական բյուջեով 
նախատեսված 150 մլն դրամից փաստացի ֆինանսավորվել է 132 մլն. դրամ: Գյումրու տեխնո-
լոգիական կենտրոնի հաջողված մոդելի շնորհիվ աշխատանքներ են իրականացվում Վանաձո-
րում համանման տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնական ուղղությամբ2: 

Հաշվի առնելով ժամանակակից գիտատեխնիկական տեղեկատվության կարևորությունը 
արտադրական գործընթացների կայունացման և զարգացման գործում, անհրաժեշտ է.  
x ստեղծել կազմակերպչական կառույցներ, որոնք կապահովեն ինտեգրման գործընթացը 

գիտության, կրթության և վերամշակող արդյունաբերության ոլորտներում: 
x Վերամշակող արդյունաբերության արտադրական գործընթացներն օգտագործել առաջա-

դեմ գիտական և տեխնոլոգիական զարգացումները` հաշվի առնելով մրցակցային առավե-
լությունները: 

x ՀՀ Կառավարությունը միջազգային փորձին համահունչ ձևավորի այնպիսի խթան հա-
մակարգ, որը կնպաստի նորարարության, արդիականացման և այլ տեխնոլոգիաների 
ներդրման գործընթացներին: 

x Վարել հավասարակշռված քաղաքականություն` կապված առանձին տրամադրվող ֆինան-
սական և նյութական ռեսուրսների հետ, որոնք հնարավորություն կտան պահպանելու և 
ապահովելու համակողմանի փոխկապվածություն վերամշակող արդյունաբերության ար-
տադրական գործընթացների միջև: 

                                                            
1  ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություն 2014-2015թթ. 
2  ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության, հաշվետվությոն 2015թ. 
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ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՐԸ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

ԼԻԱՆԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ԱԶԱՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍՏԵՓԱՆԻ ԱԼՈՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Գիտատեխնիկական տեղեկատվությունը նպաստում է արտադրության ծախսերի նվազմանն ու 
արդյունավետության բարձրացմանը: Գիտության մեջ ներդրման աշխատանքները իրականացվում են 
մարքեթինգի և խորհրդատվական-տեղեկատվական համակարգերի միջոցով: Նրանցից յուրաքանչյուրի 
հաջող իրականացումը կարող է օժանդակել արտադրողի շահութաբեր գործունեությանը: Ոլորտի զար-
գացման ապահովման գործում կարևոր է պետական և մասնավոր հատվածների մասնակցությամբ դրա-
մաշնորհային ծրագրերի իրականացումը,ինչպես նաև ստեղծելու խթանների համակարգ նոր տեխնոլո-
գիաների ներդրման ուղղությամբ: 
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ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  
 

ԵՎԳԵՆՅԱ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի գիտաշխատող  

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Պետական կառավարման մարմինների ձևավորմանը զուգընթաց ձևավորվեց մի նոր տնտե-
սական երևույթ, որը հայտնի է որպես ստվերային տնտեսություն: Մասնագիտական գրականու-
թյան մեջ գոյություն ունեն ստվերային տնտեսության, որպես երևույթի, բազմաթիվ սահմա-
նումներ և անվանումներ: Տնտեսագետների կողմից օգտագործվել են այնպիսի անվանումներ, 
ինչպիսիք են «ստվերային», «թաքնված», «գորշ», «ոչ ֆորմալ», «անկանոն», «ոչ պաշտոնական», 
«անօրինական», «չգրանցված», «չհայտարարագրված», «ընդհատակյա», «մոխրագույն» և այլն, 
բնութագրելու համար տնտեսության այս հատվածները: 

1980 թվականին ամերիկացի տնտեսագետ Վիտո Թանզին ստվերային տնտեսությունը սահ-
մանել է, որպես տնտեսության այն հատվածը, որտեղ «ստեղծված եկամուտը հարկային մարմին-
ներում չի հայտարարագրվում կամ հայտարարագրվում է մասամբ»1: Ազգային հաշիվների տե-
սանկյունից ստվերային տնտեսությունը դա տնտեսության այն հատվածն է, որտեղ ստեղծված 
եկամուտը չի արտահայտվում պաշտոնական վիճակագրության մեջ: Համաձայն Ֆ. Սմիթի (1994) 
սահմանման այս ոլորտը ներկայացվում է որպես «շուկայական հիմունքով ապրանքների և 
ծառայությունների օրինական կամ անօրինական արտադրություն, որը դուրս է մնում ՀՆԱ-ի 
պաշտոնական գնահատման մեջ արտացոլումից»2: Դ. Գիլսը և Լ. Տեդդեսը ստվերային տնտեսու-
թյունը սահմանում են որպես «տնտեսական գործունեություն, որը չի գրանցվում ազգային հա-
շիվներում և դուրս է մնում հարկային բազայից»3: Համաձայն է. Ֆեյջի պաշտոնական տնտե-
սական գործունեության և ստվերային տնտեսական գործունեության միջև հիմնական տարբե-
րություն պայմանավորված է նրանով, թե որքանով է գործունեությունը ենթարկվում գոյություն 
ունեցող ինստիտուցիոնալ կանոններին: Այսպես, եթե գործունեությունը ծավալվում է գոյություն 
ունեցող ինստիտուցիոնալ  կանոնների համապատասխան, ապա այսպիսի գործունեություն 
ծավալող սուբյեկտը համարվում է պաշտոնական տնտեսության մասնակից: Իսկ այն դեպքում, 
երբ սուբյեկտն ամեն կերպ հակադրում  և խուսափում է գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ 
միջավայրից, ապա դա ենթադրում է մասնակցություն ստվերային տնտեսությանը4:  

Այժմ անդրադառնանք ստվերային տնտեսության ձևավորման ու զարգացման պատճառ-
ներից մի քանիսին: Առաջին և հիմնական պատճառը հարկային բեռն է: Այլ հավասար պայման-
ներում հարկային դրույքաչափերի ավելացումը բերում է նրան, որ տնտեսվարող սուբյեկտներն 
ամեն կերպ ձգտում են խուսափել լրացուցիչ հարկային պարտավորություններից և մասնակի 
կամ ամբողջությամբ անցում են կատարում ստվերային ոլորտ: Հաջորդ պատճառը պետական 
վերահսկողության աճն է, որն ուղեկցվում է ոլորտը կարգավորող օրենքների և սահմանափա-
կումների ավելացմամբ: Վերահսկողության աճը բերում է տնտեսվարող սուբյեկտի գործար-
քային ծախսերի ավելացմանը, որն էլ պատճառ է հանդիսանում, որ նա էլ ավելի շատ ջանքեր 
ներդնի իր գործունեությունը ստվերային ոլորտ տեղափոխելու համար: Մեկ այլ գործոն է 

                                                            
1  Tanzi V. “ The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications.” //Banka Nazionale del Lavaro, 

Quarterly Reviev//. 1980, p.428. 
2  Smith Ph. “Assessing the size of the underground economy. The Canadian Statistical Perspectives”, //Canadian Economic 

Observer, Catalogu. No: 11-010, 3.18 March, p.17. 
3 Gilles David E. A., Tedds Lindsay M. (2002) Taxes and the Canadian Underground Economy. Canadian Tax paper n.106. 

Canadian Tax Foundaffon, Toronto, p.4. 
4  Feige Edgard L. (1990). Defining and Estimating Underground and Informal Economics: The New Institutional Economic 

Approach. World Develepment, 18, no. 7, p. 993. 
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սոցիալական պայմանները և աշխատանքի շուկայում պետական կարգավորման անհամապա-
տասխան աճը, որը դրսևորվում է պաշտոնական աշխատանքային օրվա տևողության կրճատ-
մամբ, որն էլ իր հերթին լրացուցիչ խթան է ստեղծում թաքնված զբաղվածության ծավալների 
աճի համար: Ըստ Քյոլնի համալսարանի տնտեսագետ Դոմինիկ Էնստի ստվերային տնտեսու-
թյան աճին նպաստող մյուս հիմնական գործոններն են. 
x պաշտոնական ինստիտուտների իրազեկվածության և դրանց նկատմամբ վստահության 

խիստ սահմանափակությունը, 
x պետական կառավարման մարմինների անարդյունավետությունը և կոռումպացվածու-

թյունը, 
x սեփականության իրավունքի պաշտպանության երաշխավորված չլինելը,  
x ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար պահանջվող մեծ ծախքերը և վար-

չական խոչընդոտները, 
x ստվերային տնտեսությունում գործունեություն ծավալելու համար պատասխանատվության 

ենթարկվելու փոքր հավանականությունը: 
Այժմ տեսնենք թե ինչպիսի հետևանքների է բերում ստվերային տնտեսության առկայու-

թյունը այս կամ այն երկրում: Նախ նշենք, որ ստվերային տնտեսության առկայությունը խախ-
տում է գոյություն ունեցող հավասարությունը, այսինքն` հանգեցնում է սոցիալական անհավա-
սարության: Սա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. ստվերային ոլորտը դուրս մնալով պաշտոնա-
կան վերահսկողության դաշտից իրականացնում է այպիսի գործունեություն, որը չի համապա-
տասխանում աշխատանքային օրենսդրությունը, հարկային օրենսդրությունը, որակի վերահսկման 
հետ կապված իրավական նորմերը և այլն: Այս ամենը բերում է նրան, որ աշխատողը չի օգտվում 
այն բարիքներից, որոնք օրենքով սահմանված են նրա համար, պետական բյուջեն չի ստանում 
այն եկամուտները, որոնք հնարավորություն կտային պետությանն իրականացնել արդյունավետ 
սոցիալտնտեսական քաղաքականություն և մատուցել համապատասխան քանակի և որակի 
հասարակական ծառայություններ: Արդյունքում աճում է սոցիալական բևեռվածության աստի-
ճանը, որն էլ հանգեցնում է պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության նվազեցման: 
Ստվերային տնտեսության հաջորդ հետևանքը մրցակցության խախտումն է: Ձեռնարկությունը, 
որը գործունեություն է ծավալում պաշտոնական տնտեսությունում, չի կարող արդյունավետ 
մրցակցել ստվերային ոլորտում գործունեություն ծավալող ձեռնարկության հետ, քանի որ այն 
չվճարելով հարկեր և տուրքեր պետությանը,  բացարձակ մրցակցային առավելություն է ձեռք 
բերում՝ դրանով իսկ ոչնչացնելով գոյություն ունեցող մրցակցային հարաբերությունները: Մեծ 
ծավալի ստվերային տնտեսության առկայության պատճառով աղավաղվում է տվյալ երկրի 
ազգային վիճակագրությունը, որն էլ սխալ ազդակներ է տալիս պաշտոնական և ոչ պաշտոնա-
կան մարմիններին գոյություն ունեցող իրական վիճակի վերաբերյալ: 

Այս ամենից կարող ենք եզրակացնել, որ ստվերային տնտեսությունը բացասական ազդե-
ցություն ունի ազգային տնտեսության վրա, չնայած դրան կա նաև տեսակետ, որ տնտեսության 
զարգացման որոշակի փուլում այն լուծում է մի շարք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ1: Օրինակ, 
անցումային փուլի սկզբում հասարակության որոշակի խմբի ապահովում է աշխատանքով, որն 
էլ փոքր-ինչ թեթևացնում է առկա սոցիալական լարվածությունը: 

Այժմ անդրադառնանք ստվերային տնտեսության կառուցվածքին և դրանց հետևանքներին: 
Գոյություն ունեն ստվերային տնտեսության դասակարգման տարբեր մոտեցումներ: Դասակար-
գումներց մեկի հիմքում դրված  է այն, թե որքանով է ստվերային տնտեսական գործունեության 
այդ տեսակը կապված «առաջնային» («սպիտակ», պաշտոնական) տնտեսության հետ: Ըստ այդմ 
էլ տարբերակվում են ստվերային տնտեսության հետևյալ 3 տեսակները2՝ 

1. «երկրորդային» («սպիտակօձիքավոր») ստվերային տնտեսություն, 
2. «գորշ» («ոչ ֆորմալ») ստվերային տնտեսություն, 
3. «սև» («ընդհատակյա») ստվերային տնտեսություն: 

                                                            
1  Enste D. and Schneider F. “Increasing Shadow Economies all over the world-Fiction or Reality?” DiscussionPaperNo 26. IZA, 

Desember 1998, pp. 26-27. 
2  Латов Ю. В., Ковалев С. Н., Теневая экономика: Учебное пособие для вузов М. : Норма, 2006. с. 14-16. 
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Առավել մանրամասն կանդրադառնանք երկրորդային «երկրորդային» ստվերային տնտե-
սությանը։ Վերջինս հադես է գալիս որպես  օրենքով արգելված այն գաղտնի տնտեսական գոր-
ծունեությունը, որն իրականացվում է  «սպիտակ» տնտեսական աշխատողների կողմից նրանց 
աշխատանքային վայրում, որը բերում է նախապես ստեղծված  ազգային եկամտի գաղտնի վե-
րաբաշխմանը: Քանի որ այս գործունեությամբ հիմնականում զբաղվում են բարձրաստիճան 
մարդիկ, որոնք հանդիսանում են ղեկավարներ, ինչպես մասնավոր, այնպես էլ հանրային հատ-
վածում, այդ իսկ պատճառով ստվերային տնտեսության այս ձևը նաև անվանում են «սպի-
տակօձիքավոր»: Հասարակության տեսանկյունից ստվերային տնտեսության այս հատվածում 
որևէ նոր ապրանք կամ ծառայություն չի արտադրվում:  «Երկրորդային» ստվերային տնտեսու-
թյունում մեկ անձի կողմից այս կամ այն բնույթի օգուտի ստացումը ուղեկցվում է մյուսի 
կորստով: Ըստ ամերիկացի քրեագետ Էդվին Սադեռլենդրի՝ գաղտնի հակաօրինական գործու-
նեությունը փաստացի համարվում է «մեծ բիզնեսի» անբաժան մասը: Այս դեպքում այս ֆիրմա-
ները հանդիսանում են որպես «կատարյալ հանցագործներ»1: Այժմ «երկրորդային» ստվերային 
տնտեսության ընդհանուր մեկնաբանությունից անցում կատարենք դրա առավել կարևոր 
տարատեսակներին, որոնք են կոռուպցիան և հարկերից խուսափումը2: Առավել խորությամբ 
անդրադառնանք երկրորդ բաղադրիչին։ 

Հարկերից խուսափումն իրենից ներկայացնում է այն գործողությունների ամբողջությունը, 
որն իրականացվում է առանձին ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից, և որոնց 
նպատակ է նվազագույնի հասցնել կամ ամբողջությամբ չկատարել գոյություն ունեցող հար-
կային պարտավորությունները: Իրավական տեսանկյունից հարկերից խուսափումը կարող է 
լինել օրինական կամ անօրինական: Օրինական գործողություններին է պատկանում հարկերից 
ազատումը, օրինակ` հարկային արտոնությունների միջոցով: Ինչ վերաբերում է անօրինական 
միջոցներին, ապա պետք է նշել, որ սրանց թվին են դասվում անօրինական գործունեությունը  և 
օրինական գործունեության թաքցնումը: Ընդհանրապես հարկերից խուսափելու նպատակով 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք մշակում և իրագործում են առանձին միջոցառումներ: 
Ըստ այդմ` տարբերակվում են հարկերից խուսափելու երեք հիմնական ռազմավարություններ 
(գծապատկեր 1): 

Գծապատկեր 1 

Հարկերից խուսափման ռազմավարությունները 

 
 
 

 
 
 

 
Առաջին ռազմավարությունը կապված է անօրինական գործունեություն իրականացնելու 

հետ: Այն իրագործվում է այն ժամանակ, երբ տնտեսավարող սուբյեկտը չի գրանցում իր օրինա-
կան գործունեությունը՝ դրանով իսկ դուրս մնալով հարկային հաշվառումից: 

Երկրորդ ռազմավարությունը հարկերի վճարումից ազատումն է, որը դրսևորվում է երեք 
հիմնական սխեմաներով՝ 

1. հարկային արտոնություններ,  
2. չվճարումներ, 
3. քաղաքական առևտուր: 
Հարկային արտոնությունների միջոցով հարկերի վճարումից ազատումը տեղի է ունենում 

օրենքով սահմանված կարգով: Սա ենթադրում է, կամ հարկերից իսպառ ազատում, որը տեղի է 

                                                            
1  Тимофеев Л. М. Унституциональная коррупцуя. М.: ПГГУ. 2000, с. 11. 
2  Лазовцкий В., О сущности, стуктуре и субектах “теневой экономики” // Экономические науки. 1990. N8. 

Հարկերից խուսափում

Վճարումներից             
ազատում 

Օրինական գործունեության    
ծածկում 

Անօրինական 
գործունեություն 
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ունենում օֆշորային գոտիներում, կամ էլ հարկային պարտավորությունների մեղմացում այս կամ 
այն դեպքերում: Օրինակ, գրեթե բոլոր երկրներում՝ այդ թվում նաև ՀՀ-ում հարկային արտոնու-
թյուններ են նախատեսվում այն ձեռնարկությունների համար, որտեղ զբաղվածների գերակշռող 
մասը հաշմանդամներ են: 

Հարկերից խուսափման հաջորդ ռազմավարությունը, որն իր տարբեր դրսևորումներով հա-
մարվում է հարկերից խուսափման ամենատարածված ռազմավարությունը, լեգալ գործունեու-
թյան արդյունքների ծածկումն է: Այս ռազմավարության առաջին մեթոդը կոռուպցիոն գործարք-
ների միջոցով հարկերից խուսափումն է:  

Հաջորդ մեթոդն ինստիտուցիոնալ «ֆիկցիան» է, որը ենթադրում է թղթի վրա կամ շատ կարճ 
ժամանակում գործունեություն ծավալող ֆինասական և ոչ ֆինասական բնույթի ընկերություն-
ների ստեղծման միջոցով կեղծ գործարքների իրականացում, որն էլ հնարավորություն է տալիս 
իրականացնել ձևական բնույթի գործարք և այն պահին, երբ գալիս է հաշվետվություններ տալու 
ժամանակը այդ ընկերությունը դադարեցնում է իր գործունեությունը և  անհետանում ֆինան-
սական մարմինների տեսադաշտից: Այլ կերպ ասած նա խուսափում է հարկերի վճարումներից: 

Այսպիսով, ամփոփելով «երկրորդային» ստվերային տնտեսական գործունեության տեսա-
կան և գործնական հիմքերի մեկնաբանումը, գալիս ենք այն եզրահանգման, որ սա իր տարբեր 
դրսևորումներով ունի հակաօրինական և հակաիրավական բնույթ,  բացասական ազդեցություն 
է ունենում արդարացի և արդյունավետ սոցիալ-տնտեսական համակարգի ձևավորման և զար-
գացման վրա: 
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ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՅՈՒՐԻԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

ԵՎԳԵՆՅԱ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Այսպիսով, ամփոփելով «երկրորդային» ստվերային տնտեսական գործունեության տեսական և գործ-
նական հիմքերի մեկնաբանումը, գալիս ենք այն եզրահանգման, որ սա իր տարբեր դրսևորումներով ունի 
հակաօրինական և հակաիրավական բնույթ և բացասական ազդեցություն է ունենում արդարացի և ար-
դյունավետ սոցիալ-տնտեսական համակարգի ձևավորման և զարգացման վրա: 

 
Բանալի բառեր. Ստվերային տնտեսություն, հարկերի վճարում, անօրինական տնտեսություն, ֆորմալ տնտեսություն, 

տնտեսական գործունեություն, հարկերի վճարումից խուսափում, սոցիալական 
անհավասարություն, տնտեսական քաղաքականություն, հարկ վճարողներ։ 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация  

Подводя итоги изучения проблемы интерпретации теоретических и практических основ «вторичной» 
теневой экономической деятельности, авторы приходят к выводу, что эта деятельность в своих различных 
проявлениях носит противозаконный и противоправный характер, оказывая негативное влияние на формиро-
вание и развитие справедливой и эффективной социально-экономической системы. 

 
Ключевые слова: теневая экономика, налоговые платежи, незаконная экономика, формальная экономика, экономическая 

деятельность, уклонение от уплаты налогов, социальное неравенство, экономическая политика, 
налогоплательщики страны.  
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Abstract 

Thus, summing up the interpretation of the theoretical and the practical basis for the “secondary” shadow 
economic activities, we arrive at a conclusion that it has a variety of performances. It turns out that the mentioned 
activities are of an unlawful and illegal character and negatively impact the shaping and the development of fair and 
efficient socio-economic system.   
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՅՈՒՐԻԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Ստվերային տնտեսության գնահատման մեթոդներից մեկը Գուտմանի մեթոդն է, որի հաշ-
վարկման համար հիմք են ծառայում  շրջանառության մեջ առկա կանխիկ փողի(C) և ցպահանջ 
դեպոզիտների(D) հարաբերության վրա: Մեթոդը մաթեմատիկորեն ներկայացվում է հետևյալ 
կերպ1. 

C = CՍ + CՊ (1) 
D = DՍ +DՊ  (2) 
RՊ = CՊ / DՊ (3) 
RՍ = CՍ / DՍ (4) 
VՊ = YՊ / (CՊ + DՊ) (5) 
VՍ = YՍ / (CՍ + DՍ) (6) 
λ= VՊ /VՍ (7) 

որտեղ. 
YՍ-ն՝ ստվերային տնտեսությունում ստեղծված եկամտի մեծությունն է, 
YՊ-ն՝ տնտեսության պաշտոնական հատվածում ստեղծված եկամտի մեծությունն է, 
CՊ-ն՝ տնտեսության պաշտոնական հատվածում շրջանառվող կանխիկ դրամի ծավալն է, 
CՍ-ն՝ տնտեսության ստվերային հատվածում շրջանառվող կանխիկ դրամի ծավալն է, 
C-ն՝ շրջանառության մեջ գտնվող կանխիկ դրամի ամբողջ ծավալն է, 
D-ն՝ ցպահանջ դեպոզիտների ծավալն է, 
DՊ-ն՝ տնտեսության պաշտոնական հատվածում օգտագործվող ցպահանջ դեպոզիտների 

ծավալն է, 
DՍ-ն՝ տնտեսության ստվերային հատվածում օգտագործվող ցպահանջ դեպոզիտների 

ծավալն է, 
RՊ-ն՝ տնտեսության պաշտոնական հատվածի C/D հարաբերակցության գործակիցն է, 
RՍ-ն՝ տնտեսության ստվերային հատվածի C/D հարաբերակցության գործակիցն է, 
VՊ-ն՝ տնտեսության պաշտոնական հատվածում փողի շրջապտույտի արագությունն է, 
VՍ-ն՝ տնտեսության ստվերային հատվածում փողի շրջապտույտի արագությունն է, 
λ-ն՝ տնտեսության պաշտոնական և ստվերային հատվածներում փողի շրջապտույտի 

արագությունների հարաբերակցությունն է: 
(1)-ից (7) հավասարություններից ստացվում է (8)-ը. 

                                 YՍ = YՊ ((C – RՊ D) / (RՊ+1)D)    (8)  
Մոդելի շրջանակներում կատարվում են հետևյալ հինգ ենթադրությունները. 

1. Հայաստանի ստվերային տնտեսությունում որպես վճարամիջոց օգտագործվում է միայն 
կանխիկ դրամը, հետևաբար ստվերային հատվածի մեծացման հետ միասին մեծանում է 
նաև կանխիկի նկատմամբ պահանջարկը: 

2. Հայաստանի տնտեսության պաշտոնական և ստվերային հատվածներում փողի շրջապտույտ-
ների արագությունները նույնն են, հետևաբար λ 1: 

3. Հայաստանում C/D հարաբերակցությունը կայուն ցուցանիշ է՝ տնտեսության զարգացման 
հետ զուգահեռ համաչափորեն են մեծանում C-ն և D-ն և ժամանակի ընթացքում դրա փոփո-

                                                            
1  Բ. Թունյան, Ստվերային տնտեսության ազդեցությունը տնտեսական համակարգի վրա, «էկոնոմիկա» տեսական և 
գիտագործնական հանդես, Եր.,2000թ. 
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խությունը վերագրվում է ստվերային տնտեսության ծավալների փոփոխությանը:Սա նշա-
նակում է, որ RՊ-ն հաստատուն ցուցանիշ է: 

4. Որևէ ժամանակահատվածում տնտեսությունում ստվերայնությունը հավասար է 0-ի կամ 
գոնե մոտ է և դրա հետ պայմանավորված  C/D հարաբերակցությունը ընդունում է մինիմում 
կամ նորմալ արժեք: Մեր դեպքում դա 1994թ. փետրվարն է1: 

5. Ստվերային տնտեսության հիմնական պատճառը հարկերի և եկամուտների հավաքագրման 
ոլորտում պետության կոշտ և չհաշվեկշռված քաղաքականությունն է, ինչպես նաև վարչա-
րարության անարդյունավետությունը: 
ՀՀ-ում որպես բազիսային ժամանակահատված ընտրված է 1994թ. փետրվարը և այստեղ 

RՊ = 0.847: Ներկայացնենք Հայաստանում 2008-2014թթ. կանխիկ և ցպահանջ դեպոզիտների հա-
րաբերակցությունը ներկայացնող գծապատկեր 1-ում։ 

Գծապատկեր 1 

2008-2014թթ. C/D հարաբերակցությունը ՀՀ-ում 
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RՊ = 0.847  նորմալ ցուցանիշ է, այսինքն RՊ = R-ին և ժամանակի ընթացքում C/D հարաբե-

րակցության իր նորմալ ցուցանիշից շեղումը բնութագրում է ստվերային տնտեսության մեծա-
ցումը, մասնավորապես՝ ժամանակի ընթացքում տնտեսության թաքնված հատվածում կանխիկ 
դրամի պահանջարկի մեծացմամբ: Այսինքն 

Rնորմալ = RՊ(1994, փետրվար) = (CՊ/DՊ)(1994, փետրվար) = (C/D)(1994, փետրվար)         (9) 
Rնորմալ=0.847 

λ=1 պայմանը հնարավորություն է տալիս մեզ տնտեսության պաշտոնական և ստվերային 
հատվածներում կանխիկի շրջապտույտի արագությունը նույնացնել: Այս ենթադրությունից հե-
տո հաշվարկենք Հայաստանի ստվերային տնտեսության ծավալը: Ունենալով յուրաքանչյուր 
ժամանակահատվածի համար հաշվարկված RՊ-ն, հենվելով  (9)-ի վրա հաշվարկենք C/D-ի ժա-
մանակի ընթացքում փաստացի ընդունած արժեքների և նորմալ ցուցանիշի տարբերությունը, 
որը բազմապատկելով համապատասխան ամսվա ցպահանջ դեպոզիտի փաստացի ցուցանի-
շով,ամսվա համար ստանում ենք ստվերային տնտեսությունում անօրինական շրջանառվող 
կանխիկ փողի ծավալը: Քանի որ մեր կողմից ենթադրել ենք, որ λ=1-ի, հետևաբար՝ հաշվարկելով 
տնտեսության պաշտոնական հատվածում կանխիկ փողի շրջանառության արագությունը՝ որ-

                                                            
1  Ցուցանիշը վերցված է Բ. Թունյանի կատարած վերլուծությունից, ով վերլուծել է 1994-2000թթ. և այդ 
ժամանակահատվածի համար ստացել է նվազագույն ցուցանիշը RՊ = 0.847 : 
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պես անվանական ՀՆԱ-ի հարաբերությունը դրամական M11 ագրեգատի վրա, կանխիկ փողի 
շրջապտույտի այդ ցուցանիշը բազմապատկում ենք անօրինական կանխիկ փողի ծավալի ցու-
ցանիշով և ստանում տնտեսության ստվերային մեծության գնահատականը յուրաքանչյուր ամսվա 
համար: Սա բանաձևային տեսքով կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 

RՏարբերությունt = Rփաստացիt – Rնորմալ 
RՏարբերությունt * Dt = MԱնօրինականt 

MԱնօրինականt * VՊ = YՍt 

որտեղ՝ 
VՊ = ՀՆԱ / M1, t-ամիսներն են   
Գծապատկեր 2-ում պատկերված է Հայաստանում 2008-2014թթ. ստվերային տնտեսության 

ծավալների փոփոխության դինամիկան ըստ ամիսների. 
Գծապատկեր 2 

ՀՀ-ում  ստվերային տնտեսության ծավալների փոփոխության դինամիկան ըստ ամիսների 
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Հայաստանում, ինչպես երևում է, ստվերային տնտեսության ծավալները մեծանում են հատ-

կապես դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, սա պայմանավորված է նրանով,որ ծախսերի կա-
տարման ամենաակտիվ ժամանակահատվածն է: ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության ամսական 
տվյալները կարելի է միջինացնել և ստանալ տարեկան գնահատականը, որը ներկայացված է 
աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 

2008-2014թթ. ՀՀ ստվերային տնտեսության տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ՍՏծավալ/%-ային/ 49.99 50.3 48.56 44.42 42.1 40.81 33.26 

 
2008-2009թթ. բարձր ստվերային տնտեսությունը պայմանավորված է ֆինանսատնտեսա-

կան ճգնաժամով, իսկ արդեն հետագա տարիներին սկսում է նվազել, որը պայմանավորված է 
ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի միջոցառումներով: Դիտարկվող ժամանակահատվածում 

                                                            
1  M1-ը հաշվարկվում է որպես կանխիկ դրամական միջոցների և ցպահանջ դեպոզիտների հանրագումար, 
տվյալները վերցված են http://www.cba.am/ 
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ստվերային ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է 2009թ. հունվարին՝ 54.53 %, իսկ ամենացածր 
մակարդակը գրանցվել է 2014թ. հոկտեմբերին՝ 32.39 %: 

Գծապատկեր 3 

2008-2014թթ ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության ծավալները  

 
              

Այժմ դիտարկենք ստվերային տնտեսության գնահատումն հարկային բեռի տեսանկյունից։  
Գերմանացի գիտնականները հարկը դիտարկում են որպես օգնություն, որը քաղաքացիները 

տրամադրում էին պետությանը, Անգլիայում հարկը դեռևս կրում է պարտավորություն, պարտք 
անվանումը, Ֆրանսիայում հարկային հարաբերությունները սահմանող օրենսդրությունը հարկը 
սահմանում է որպես պարտադիր վճար:1  

Տարբեր հարկային համակարգերը դինամիկ զարգանում են, և դրանց զարգացումն ար-
տացոլվում է և՛ տնտեսության, և՛ պետության զարգացման մակարդակում: 1990-ական թվական-
ների առաջին կեսին ՀՀ-ն գտնվում էր խորը ճգնաժամային իրավիճակում, մասնավորապես 
սղաճի ու դրամի արժեզրկման չափազանց բարձր տեմպեր, գործազրկության մակարդակի բա-
վականին մեծ աճ, տնտեսական  ոլորտում առավելապես սպեկուլյատիվ բնույթ ունեցող 
գործարքների ու գործառնությունների գերակայություն: Այսպիսի պայմաններում ՀՀ-ին անհրա-
ժեշտ էր ունենալ սեփական անկախ հարկային համակարգ և հարկային հարաբերությունները 
կարգավորող օրենսդրություն: Այսպիսով 1990-ականների երկրորդ կեսին հարկային օրենսդրու-
թյան մեջ արմատական փոփոխություններ կատարվեցին, նոր վճարատեսակներ սահմանվեցին 
և հարկային հարաբերությունները կարգավորող նոր օրենքներ ընդունվեցին: ՀՀ-ն ինքնուրույն 
հարկային քաղաքականություն սկսեց վարել 1992 թվականից: 1997թ. ընդունվեց «Հարկերի 
մասին» ՀՀ օրենքը և 1997-2000թթ. ընդունվեցին և գործողության մեջ դրվեցին  «Հարկերի մասին» 
և հիմնական հարկատեսակների մասին միանգամյա նոր օրենքներ, ինչպես նաև հարկման 
հատուկ նոր ռեժիմներ սահմանող «Հաստատագրված վճարների մասին» և «Պարզեցված հարկի 
մասին» ՀՀ օրենքները: 2000թ. ընդունվեց և կիրառության մեջ դրվեց հարկային վարչարարության 
ոլորտը կարգավորող մի շարք օրենքներ, մասնավորապես «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպ-
ման և անցկացման մասին» և «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքները: 

Ըստ ամերիկացի տնտեսագետ Ջ. Ստիգլիցի «լավ» հարկային համակարգը պետք է կա-
ռուցվի հինգ հատկանիշների վրա. 

                                                            
1  Ա. Հարությունյան, Ք. Բաղդասարյան «Հարկման արտերկրյա առաջավոր մոտեցումները և դրանց կիրառման 
հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում», Եր. 2011թ., էջ 6 
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1. արդարություն՝ հարկային համակարգը պիտի լինի արդար հասարակության տարբեր 
անդամների համար, 

2. տնտեսական չեզոքություն՝ այն չպետք է հակասի ռեսուրսների արդյունավետ բաշխմանը, 
3. վարչական պարզություն՝ վարչական համակարգը պետք է լինի պարզ 
4. ճկունություն՝ հարկային համակարգը պետք է ունակ լինի արագ հարմարվել փոփոխվող 

տնտեսական պայմաններին, 
5. քաղաքական պատասխանատվություն՝ հարկային համակարգը պետք է կարողանա 

մարդկանց համոզել, որ նրանք վճարում են, որպեսզի քաղաքական համակարգն ի վիճակի 
լինի ավելի ճիշտ արտահայտել իրենց նախապատվությունները: 

Չնայած հնարավոր չէ այնպիսի հարկային համակարգ կառուցել, որը բավարարի վերը 
թվարկած բոլոր հատկանիշներին, բայց կառուցելիս ձգտում են հնարավորինս մոտ կանգնել 
դրանց: 

Հարկային քաղաքականությունը պետության կողմից հարկերի ոլորտում իրականացվող 
միջոցառումների ու գործարքների ամբողջություն է և հանդես է գալիս հարկման սկզբունքների, 
ձևերի և մեթոդների, հարկադրույքների, հարկային արտոնությունների փոփոխությունների ձևե-
րով: Յուրաքանչյուր պետության հարկային քաղաքականություն ձևավորման երկար ճանա-
պարհ է անցնում և տնտեսական ու քաղաքական տարբեր իրավիճակների ազդեցության տակ 
բազմիցս ենթարկվում է փոփոխության: Հարկային քաղաքականության արդյունավետությունը 
կարելի է առաջին հերթին չափել ստվերային տնտեսության տեսանկյունից, քանի որ ստվերային 
տնտեսության հետևանքները չեն սահմանափակվում միայն նրանով, որ կրճատում են այդ 
գումարների մուտքը պետական բյուջե և, հետևաբար չեն օգտագործվում սոցիալական կամ 
երկրի պաշտպանության նպատակով, այլ նաև աղավաղում են տնտեսական բոլոր գործընթաց-
ները, որը երկարաժամկետում կարող է հանգեցնել շատ ավելի մեծ կորուստների, քան ներկայի 
ուղղակի կորուստներն է: Խնդիրն այն է, որ տնտեսությունում ոչ բոլորն են խուսափում հարկեր 
վճարելուց և արդյունքում նրանց, ում դա հաջողվում է, հայտնվում են հատուկ արտոնյալ 
դիրքում և սկսում են դուրս մղել մյուս գործարարներին շուկայից՝ գրավելով այն, այս ամենը սո-
վորաբար տեղի է ունենում կաշառքի օգնությամբ: Հարկային պարտավորությունից խուսափե-
լուն սովորաբար խթանում է պետության կողմից հարկային բարձր դրույքաչափերի սահմանումը: 
Եվ քանի որ հարկային բեռի բարձրացումը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, իսկ 
առավելապես հարկային դրույքաչափերի բարձրացմամբ, այս պարագայում այն տնտեսվարող 
սուբյեկտները, որոնք ցածր հարկերի դեպքում պարտաճանաչ կատարում էին իրենց հարկային 
պարտավորությունները, ապա բարձր դրույքաչափերի պարագայում փորձում են գտնել հարկե-
րից խուսափելու ճանապարհներ, թեկուզ մասամբ թեթևացնելու հարկային պարտավորություն-
ների իրենց բեռը: ՀՀ կառավարությունն իր 18.07.2012 թվականի «ՀՀ կառավարության ծրագրի 
մասին» որոշմամբ1 հաստատված հարկային մարմնի կատարելագործման ուղղությունների 
շարքում որդեգրել է  հարկեր/ՀՆԱ  հարաբերակցության  տարեցտարի ավելացման շարունակումը` 
հատկապես  տնտեսական  գործունեության ստվերային և  ոչ ֆորմալ  հատվածի կրճատման 
միջոցով: 

Սակայն ստվերային տնտեսության գործունեությանը խթանում են ոչ միայն հարկային 
բարձր դրույքաչափերը, այլ նաև երկրում առկա հարկային անկարգապահության մթնոլորտը, 
բացի այս մեծ նշանակություն ունի նաև թույլ հարկային վարչարարությունը և պետական ծախ-
սերի անարդյունավետ կառավարումը: Այս ամենը հաղթահարելը պահանջում է խիստ և համա-
կարգված վերահսկողություն, ինչպես նաև հարկային բեռի թեթևացում: Հարկային թույլ վարչա-
րարության պայմաններում հարկային բեռի թեթևացումը պետք է ուղեկցվի հարկային համա-
կարգի պարզեցմամբ, ինչը հնարավորություն կտա ուժեղացնելու հարկային վերահսկողու-
թյունը: Հարկային եկամուտների կառուցվածքում պետք է փոխվի նաև պետական բյուջեի 
ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը: Աստիճանաբար պետք է բարձրացնել 
ուղղակի հարկերի տեսակարար կշիռը` ի հաշիվ անուղղակի հարկերի: Այս փուլում խիստ 

                                                            
1  Տե՛ս  http://www.arlis.am/ 
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կարևորվում է եկամտահարկի և սոցիալական ապահովագրության վճարների դրույքաչափերի 
իջեցումը, ինչը թույլ կտա բացահայտել ստվերային եկամուտները: Նշված միջոցառումների 
իրականացման հետևանքով, ըստ ուսումնասիրությունների արդյունքների, պետական բյուջեի 
եկամուտների նվազումը կկրի կարճատև բնույթ, և ծավալները կլինեն փոքր1 : 

Այժմ փորձենք գնահատել ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության չափը հարկային բեռի 
տեսանկյունից հետևյալ կերպ. 

Xd – XԱՎԾ = Kտարբերոթյուն                                         (10) 
ՀՆԱստվեր. = Kտարբերոթյուն * ՀՆԱպաշտոնական / 100      (11) 
ՍՏծավալ/%-ային/  = ՀՆԱստվեր / ՀՆԱպաշտոնական * 100   (12) 

Որտեղ. 
Xd-ն հարկային բեռն է ըստ doing business –ի, 
XԱՎԾ-ն հարկային բեռն է ԱՎԾ-ի տվյալների հիման վրա, 
ՀՆԱստվեր.-ն ցույց է տալիս թե պաշտոնական ՀՆԱ-ում որքան է կազմում   ստվերային ՀՆԱ-ն 

դրամային արտահայտությամբ, 
ՍՏծավալ/%-ային/ -ն ցույց է տալիս թե պաշտոնական ՀՆԱ-ում որքան է կազմում ստվերը 

տոկոսային արտահայտությամբ, այսինքն՝ ստվերային տնտեսության ծավալը: 
Աղյուսակ 2-ում ներկայացվել է ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության ծավալներն՝ ըստ հարկային  

Աղյուսակ 2 

2008-2014թթ․ Ստվերային տնտեսության գնահատականը ՀՀ-ում 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ՍՏծավալ/%-

ային/ 
22.73 23.58 21.92 22.82 21.9 18.73 15.88 

 
Այստեղից երևում է, որ վերջին տարիներին նկատվում է ստվերային տնտեսության ծա-

վալների կրճատում հարկային բեռով հաշվարկների տեսանկյունից, դա պայմանավորված է այս 
համակարգում  կատարվող բարեփոխումներով և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 
միջոցառումներով: Փորձենք համեմատություն անցկացնել Գուտմանի մեթոդով ստացված 
արդյունքների և այս մեթոդով ստացված արդյունքների մեջ (գծապատկեր 4):  

Գծապատկեր 4  

Գուտմանի մեթոդով հարկային բեռի  գնահատում ըստ Գուտմանի մեթոդի  և ՊԵԿ-ի տվյալների 

 
 
Համեմատության արդյունքում երևում է, որ վերջին տարիներին ստվերային տնտեսության 

ծավալները կրճատման միտում ունեն: 2014թ.-ի համար ստացված տվյալները 2 մեթոդների 

                                                            
1  Дернберг Р. Л. Международное налогообложение, М., 1997, с. 375. 
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դեպքում էլ զիջում է նախորդ տարվա տվյալներին և  դիտարկված ժամանակահատվածում 
գրանցել է նվազագույն ցուցանիշը՝ Գուտմանի մեթոդի դեպքում 33.26 տոկոս, իսկ հարկային 
բեռի տեսանկյունից՝ 15.88 տոկոս:Միևնույն 2014թ.-ի համար ստացված ցուցանիշների միջև կա 
մոտ 17.32 տոկոսի տարբերություն, այս տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, թե 
գնահատման մեթոդի հիմքում որ գործոնն է դրված: Երկու մեթոդների պարագայում էլ առավե-
լագույն ցուցանիշները գրանցվել են 2009թ. պայմանավորված ճգնաժամով՝ հասնելով համապա-
տասխանաբար 50.3 և 23.58 տոկոսի: 

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՅՈՒՐԻԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Ստվերային տնտեսության գործունեությանը խթանում են ոչ միայն հարկային բարձր դրույքաչա-
փերը, այլ նաև երկրում առկա հարկային անկարգապահության մթնոլորտը, բացի այս մեծ նշանակություն 
ունի նաև թույլ հարկային վարչարարությունը և պետական ծախսերի անարդյունավետ կառավարումը: 
Այս ամենը հաղթահարելը պահանջում է խիստ և համակարգված վերահսկողություն, ինչպես նաև հար-
կային բեռի թեթևացում: Հարկային թույլ վարչարարության պայմաններում հարկային բեռի թեթևացումը 
պետք է ուղեկցվի հարկային համակարգի պարզեցմամբ, ինչը հնարավորություն կտա ուժեղացնելու 
հարկային վերահսկողությունը։ 

 

Բանալի բառեր. Ստվերային տնտեսություն, եկամուտ, հարկվող եկամուտ, կանխիկ դրամ, հարկային համակարգ, 
դեպոզիտ, հարկային վերահսկողություն, հարկային բեռ, ուղղակի հարկեր, անուղղակի հարկեր։ 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОДХОДЫ К ИХ АДАПТАЦИИ К РЕАЛИЯМ РА 

КРИСТИНА ЮРЬЕВНА БАГДАСАРЯН, к.э.н. 
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Аннотация  

Распространеннию деятельности в сфере теневой экономики способствуют не только высокие налоговые 
ставки, но и существующая в стране атмосфера низкой налоговой дисциплины. Кроме этого, большое значение 
имеют также слабое налоговое администрирование и неэффективное управление государственными расходами. 
Преоделение вышесказанного требует строгого и систематического контроля, а также облегчения налогового 
бремени. В условиях слабого налогового администрирования облегчение налоговой нагрузки должно сопро-
вождаться упрощением налоговой системы, что позволит усилить налоговый контроль. 

 

Ключевые слова: теневая экономика, доход, облагаемый доход, наличные средства, налоговая система, депозит, 
налоговый контроль, налоговое бремя, прямые налоги и косвенные налоги. 

METHODS TO MEASURE THE SIZE OF THE SHADOW ECONOMY AND APPROACHES TO 
ADOPTING THEM IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
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Abstract 

Not only high tax rates contribute to the shadow economic activities, but also the atmosphere of rakish fiscal 
discipline in the country, besides that the weak tax administration and inefficient public expenditure management play 
an important role. Overcoming all of this requires strict and systematic control as well as the tax burden relief. In weak 
tax administration conditions the tax burden relief must be accompanied by simplification of the tax system, which will 
give an opportunity to strengthenthe tax control. 

 

Keywords: The shadow economy, income, harkakvogh income, cash, tax system, deposit, tax control, tax burden, direct taxes and 
indirect taxes. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ОПЛАТА ТРУДА 

Эффективность управления персоналом зависит от степени жизнеспособности применяемых 
мер, важнейшая роль среди которых принадлежит материальному вознаграждению. 

Мотивация является одним из основных методов управления персоналом. Однако, достаточно 
часто руководитель выбирает виды и средства мотивации интуитивно, исходя из возможностей 
организации, из особенностей своего характера, из собственного опыта. В результате возникает 
ситуация, когда в одном подразделении компании активно используется положительная 
мотивация, в соседнем отрицательная, в одном – сотрудников премируют, в другом – выдают 
почётные грамоты, в одном по любому поводу проводят «корпоративы», в другом - нет. Понятно, 
что назвать подобную ситуацию эффективной системой мотивации персонала невозможно и, что 
любая система мотивации при правильной организации полезна, при неправильной – вредна.  

Известно, что мотивация – это система сигналов (стимулов), позволяющая работнику соотнести 
свои действия с запросами работодателя – если качество его работы ниже запросов работодателя, 
он наказывается (отрицательная мотивация), выше – поощряется и мотивация становится поло-
жительной. Следовательно мотивация должна быть системной. Многочисленные исследования 
указывают на неразрывную связь трудовой мотивации персонала и уровня рабочих показателей. 
Именно в сфере мотивации следует искать побудительные силы, заставляющие людей работать с 
полной отдачей сил в интересах организации.  

Мотивационное действие не может быть прихотью работодателя, выражением его субъектив-
ного отношения к работнику. Оно должно основываться на объективных параметрах, быть пред-
сказуемым, понятным, объясняемым и проверяемым, должно согласовываться с требованиями 
законодательства. Мы сознательно не называем мотивационное действие (стимулирование) вып-
латой или штрафом. Представляя себе цепочку потребности-мотивы-стимулы-результаты, работ-
ник понимает, что если результаты будут отрицательными, мотивационное воздействие тоже 
окажется отрицательным. Очевидно, что и уровень мотивационного воздействия работник может 
предсказать, исходя из степени успешности/неуспешности результатов своего труда. Чтобы моти-
вационное действие было эффективным, надо чтобы ожидания работника совпадали с оценкой 
руководителя. Руководителю необходимо разработать стандартную систему мотивационных 
действий, выбрать те параметры, достижение/недостижение которых должно сопровождаться мо-
тивационными действиями1. Более того, система должна позволять определить уровень моти-
вации (размер штрафа или премии). 

Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере определяется 
организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и 
деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. 

Процесс определения материального вознаграждения работника должен, с одной стороны, 
учитывать деятельность работника, а с другой - мотивировать его на достижение результатов, 
направленных на повышение прибыли предприятия за счет эффективности и качества труда.  

Материальное вознаграждение хотя и играет основополагающую роль в мотивации, но без учета 
необходимости роста прибыли предприятия, как конечного финансового результата, не достигает 
своих целей. Оно должно сочетаться с социально-психологическими и организационно-админист-
ративными факторами: коммуникация коллектива, участием в принятии управленческих реше-
ний, привилегиями, интересной работой, продвижением по службе, комфортными условиями 

                                                            
1  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. [Tекст] /А.Н.Леонтьев — М., Смысл, Академия, 2005. — 210 с. 
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труда и т. д. Таким образом стимулирование труда работников возможно за счет эффективности 
труда и качества труда сотрудников предприятия. 

Опираясь на труды таких авторов, как М. Мескон, В.В. Травин, М.И. Еникеев, О.И. Волкова и 
других рассмотрим понятие «мотивация труда» в таблице 1. 

Таблица 1 

Определение понятия «мотивация труда» 

Автор Определение 

Мескон М. 
Альберт М. 
Хедоури Ф.  

«Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения личных целей и целей организации»1 . 

Травин В.В. 
Дятлов В.А. 

«Мотивация – это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа 
поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 
внутренних (мотивы) факторов. В процессе производственной деятельности 
мотивация позволяет работникам удовлетворить свои основные потребности путем 
выполнения своих трудовых обязанностей»2 . 

Еникеев М.И. «Мотивация – это стремление работника удовлетворить потребности (получить 
определенные блага) посредством трудовой деятельности». 

Волкова О.И. 
Девяткина О.В. 

«Мотивация – одна из важнейших функций менеджмента, представляющая собой 
побуждение работников к деятельности по достижению целей предприятия через 
удовлетворение их собственных потребностей»3 . 

 
Итак, исходя из таблицы 1. можно считать определение понятия мотивации по Травину В.В., 

Дятлову В.А. наиболее верным, поскольку в ней подчеркивается комплексное воздействие внеш-
них и внутренних факторов на поведение человека, что является несомненной основой всего 
мотивационного процесса. 

Внедрение эффективной системы оплаты труда на предприятиях является актуальной в 
современных условиях, потому что возникает необходимость объективно оценить и справедливо 
оплатить труд работников во всех его проявлениях, включив затем расходы на оплату труда в 
стоимость продукции, для успешной деятельности предприятия, вовлечение персонала в процесс 
достижения стратегических целей развития предприятия и решение текущих производственных 
задач. При этом стратегия вознаграждения сотрудников предприятия должна строиться с учетом 
внешних факторов и внутренних возможностей предприятия, сохраняя конкурентоспособность и 
повышая уровень доходности организации. 

Понятие «заработная плата» сегодня наполнилось новым содержанием и охватывает все виды 
материальных вознаграждений, начисленных в денежных и натуральных формах, включая денеж-
ные суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за непроработанное время. 

Стало необходимым обстоятельно выявить суть и свойства экономической категории «зарплата», 
определить и раскрыть связь заработной платы с непосредственным источником ее формирования. 

Сущность заработной платы определяют как материальную стоимость рабочей силы на рынке 
труда, материально-вещественным воплощением которой является стоимость предметов потреб-
ления (продовольственных и непродовольственных товаров), услуг, налогов и других платежей, 
обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, удовлетворение материальных и духовных 
потребностей как самого работника, так и членов его семьи. 

Рассматриваемую категорию можно определить следующим образом: заработная плата – это 
материальная компенсация полученных в обмен за свой труд средств, направляемых на личное 

                                                            
1  Мескон М., Альберт M., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2007 – 361 с. 
2  Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. - М.: Дело, 2007 – 108с.  
3  Экономика предприятия (фирмы). Под ред. Волкова О.И., Девяткина О.В. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 263 с (48). 
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потребление. Она представляет собой долю дохода, которая зависит от конечных результатов 
работы коллектива и распределяется между работниками в соответствии с количеством и качест-
вом затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала. 

Как правило, заработная плата выполняет три основные функции: 
x воспроизводственную; 
x мотивационную; 
x регулирующую. 
Механизм организации заработной платы на предприятии непосредственно отражает процесс 

превращения стоимости рабочей силы в заработную плату. Через организацию заработной платы 
достигается компромисс между интересами работника и работодателя, который способствует 
развитию отношений социального партнерства между двумя движущими силами рыночной эко-
номики.  

Величину заработной платы определяет не только количество денег, которым будет распо-
лагать работник, но и то, что он может на эти деньги купить. То есть покупательная способность 
денег определяется соотношением номинальной и реальной заработной платы.  

Основная задача формирования заработной платы состоит в том, чтобы установить оплату 
труда в зависимость от трудового вклада каждого работника и тем самым повысить стимулирую-
щую функцию вклада каждого сотрудника предприятия. Организация оплаты труда предполагает: 

x определение форм и систем оплаты труда работников предприятия; 
x разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные достижения работников 

и специалистов предприятия; 
x разработку системы должностных окладов служащих и специалистов; 
x обоснование показателей и системы премирования сотрудников. 
В.Р. Веснин определяет формы и системы оплаты труда следующим образом: «формы и 

системы оплаты труда – это способ установления зависимости между количеством и качеством 
труда, то есть между мерой труда и его оплатой1. Другими словами, форма оплаты труда устанав-
ливает, как мотивируется труд в процессе побуждения человека к определенной деятельности: по 
конкретной продукции, по затраченному времени или по индивидуальным или коллективным 
результатам деятельности».  

Считаем, что данная формулировка актуальна, поскольку являясь основным источником 
дохода сотрудников предприятия, заработная плата является денежной компенсацией за труд и 
формой материального стимулирования их труда. Поэтому грамотная организация заработной 
платы непосредственно влияет на темпы роста производительности труда, стимулирует повыше-
ние квалификации работников. 

Заработная плата, являясь традиционным фактором мотивации труда, оказывает доминирующее 
влияние на производительность. Для того, чтобы обеспечить стабильный рост производительности, 
руководство компании должно четко объединить заработную плату с показателями производи-
тельности труда, увеличением финансово-экономических показателей предприятия. Формиро-
вание заработной платы должно быть направлено на стимулирование работников в зависимости от 
их квалификации, сложности, количества и качества и условий выполняемой ими работы.  

Структура оплаты труда позволяет определить, какие составляющие элементы входят в опла-
ту труда работника, в каких статьях себестоимости и прибыли они отражаются, каков удельный 
вес конкретного элемента в общей величине заработной платы. Структура оплаты труда работника 
представлена на схеме 12. 

                                                            
1  Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Триада-ЛТД, 2010. - 187 с. 
2  Яковлев РЛ. Концепция реформирования заработной платы. М.: НИИ труда. 2005. 125с. 
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Схема 1 

Структура оплаты труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная заработная плата – обеспечивает минимальный размер оплаты труда при условии 

отработки необходимого количества рабочего времени, стимулирует рост профессионального мас-
терства и повышение квалификации работника. Метод начисления основной заработной платы 
зависит от системы оплаты труда. 

Дополнительная заработная плата – включает различные виды доплат, надбавок и компенсаций 
за дифференцированные условия труда и квалификацию работника (доплаты за неблагоприятные 
климатические и вредные для здоровья условия труда; надбавки за совмещение разных профессий 
и выполнение дополнительных функциональных обязанностей; доплаты за работу в вечернюю и 
ночную смену; персональные надбавки руководителям и специалистам за повышение квалифика-
ции; доплаты за ненормируемый рабочий день; оплата сверхурочных часов, работы в выходные и 
праздничные дни; другие индивидуальные стимулирующие выплаты). 

Вознаграждения за конечный результат – выплачивается из фонда оплаты труда за достижение 
определенных результатов деятельности предприятия, а также отдельных структурных подразде-
лений. На практике вознаграждения выплачиваются за следующие результаты: 

x рост финансово-экономических показателей предприятия; 
x рост производительности труда; 
x повышение качества продукции, работ и услуг; 
x экономию ресурсов; 
x другие виды достигнутых результатов. 
Премия за основные результаты – выплачивается по итогам работы за год за счет полученной 

предприятием прибыли и стимулирует достижение высоких конечных результатов деятельности. 
Социальные выплаты – полная или частичная компенсация расходов на транспорт, меди-

цинское обследование и лечение при необходимости, обеспечение необходимыми медикаментами, 
добровольное медицинское страхование жизни работников и членов их семей, предоставление 
корпоративных скидок на приобретение продукции или услуги. 

Немаловажно отметить также, что система оплаты труда имеет также свои недостатки, нега-
тивно сказывающиеся на мотивацию работников, их удовлетворенности условиями работы и зара-
ботной платой. Для построения эффективной системы оплаты труда необходимо придерживаться 
ряда требований: 

x соответствие системы оплаты труда стратегии развития предприятия; 
x соблюдение принципа справедливости при определении вознаграждений при различной 

активности бренд-менеджеров; 
x четкость, логичность и прозрачность системы оплаты труда; 
x информированность персонала. 

Оплата труда

Социальные 
выплаты

Дополнительная 
зарплата 

Основная 
зарплата 

Вознаграждения за 
конечный результат 

Премии за основные 
результаты 
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Материальное стимулирование рассматривается как средство удовлетворения не только фи-
зиологических потребностей, но и потребности в безопасности. Величина вознаграждения может 
также рассматриваться как отражение степени уважения и уровня занимаемого положения. Если 
его рост отражает заслуги работника, то это показатель высокой оценки работника руководством, 
престижа и социального статуса. Некоторые авторы склонны рассматривать вознаграждение как 
средство удовлетворения потребности в самоуважении. Вознаграждение – это все, что человек 
считает ценным для себя. 

Понятия ценности у людей неоднозначны, поэтому различны и оценки вознаграждения 
относительно его понимания ценности. 

Неэффективная система вознаграждения может вызвать у работников неудовлетворенность 
своей работой и привести к негативным для организации последствиям в виде стагнации или 
снижения производительности труда персонала, высокой текучести кадров, напряженности в 
отношениях между сотрудников. Недовольные работники могут вступить в открытый конфликт с 
руководителями организации, прекратить работу, организовать забастовку, покинуть организацию. 

Эффективная система вознаграждения повышает производительность работников, направляет 
их деятельность в нужное для организации русло, улучшает финансовые показатели предприятия. 

Все изменения в сфере вознаграждения должны быть заранее хорошо продуманы и соот-
ветствующим образом подготовлены, так как это крайне чувствительная область, непосредственно 
затрагивающая материальные интересы сотрудников, в которой цена ошибки чрезвычайно велика. 
Значение вознаграждения в том, чтобы стимулировать трудовые показатели сотрудников, напра-
вить их на достижение стоящих перед ними стратегических задач и соединить материальные 
интересы работников со стратегическими задачами организации, направленные на процветание 
предприятия. Заработная плата является одной из важнейших экономических категорий и выпол-
няет на предприятии ряд функций.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что путем достоверного управления пер-
соналом, эффективной организации заработной платы и выбора оптимальной системы оплаты 
труда, достигается компромисс между интересами работника и работодателя, что способствует 
развитию отношений социального партнерства между двумя движущими силами рыночной эко-
номики.  
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ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԲԵԼԼԱ ՎԱԼԵՐԻԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Համառոտագիր 

Շահադրդումը անձնակազմի կառավարման հիմնական մեթոդներից մեկն է: Սակայն հաճախ ղե-
կավարը շահադրդման տեսակները և միջոցները ընտրում է ենթագիտակցորեն՝ ելնելով իր խառնվածքի 
առանձնահատկություններից, փորձից և կազմակերպության հնարավորություններից: Կազմակերպության 
աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը հիմնականում որոշվում է կառավարման համակարգի 
կազմակերպվածության աստիճանով, որը կախված է նրա կառուցվածքի հստակությունից և ընտրված 
նպատակի ուղղությամբ նրա բոլոր տարրերի գործունեությունից: 

Անձնակազմի կառավարման արդյունավետությունը, որը դրսևորվում է յուրաքանչյուր կազմակեր-
պության կողմից ստացված արդյունքների տեսքով, կախված է կիրառվող միջոցների կենսունակության 
աստիճանից, որոնցից կարևորագույն դերը պատկանում է նյութական պարգևատրմանը: 

  

Բանալի բառեր. կառավարում, անձնակազմ, խթանում, շահ, շահադրդում, պահանջմունք, ռազմավարություն, 
արդյունավետություն, աշխատանք, պարգևատրում, աշխատավարձ, կադրերի հոսունություն: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ОПЛАТА ТРУДА 

БЕЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА ГАБРИЕЛЯН, к.э.н., доцент 
старший научный сотрудник Институт экономики им.М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Мотивация является одним из основных методов управления персоналом. Однако, достаточно часто руко-
водитель выбирает виды и средства мотивации интуитивно, исходя из возможностей организации, из особен-
ностей своего характера, из собственного опыта. Повышение эффективности работы предприятия в значитель-
ной мере определяется организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и 
деятельности всех ее элементов в направлении к выбранной цели. Эффективность управления персоналом, 
которая проявляется в достигнутых любой компанией результатах, зависит от степени жизнеспособности 
применяемых мер, важнейшая роль среди которых принадлежит материальному вознаграждению. 

 
Ключевые слова: управление, персонал, стимулирование, мотив, мотивация, потребности, стратегия, эффективность, 

труд, вознаграждение, заработная плата, текучесть кадров. 

IMPROVEMENT OF HR MANAGEMENT PRACTICES AND LABOR REMUNERATION 

BELLA VALERI GABRIELYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

Abstract 

Motivation is one of the main methods of HR management. However, very often the executive choses types and 
tools of motivation subconsciously, based on the available capacity, own character (characteristics)and experience. 
Increasing the effectiveness of the performance of a company is substantially defined by degree of sophistication of 
management system depending on the clear organizational chart and performance of all elements in reaching the chosen 
objective. Effectiveness of HR management that is reflected in the objectives reached by any company depends on the 
degree of viability of adopted measures, and labor remuneration plays a crucial role among them.    

 

Keywords: Management, human resources, stimulation, , motive, motivation, needs, strategy, effectiveness, labor, reward, payroll, 
outflow of employees. 
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ԳԱՅԱՆԵ ԷՐՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի գիտաշխատող, բաժնի վարիչ 

ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ. ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆ 

Նոր ձևավորված Եվրասիական տնտեսական միության՝ ԵԱՏՄ, վերաբերյալ վերլուծու-
թյուններում գերիշխող է այն տեսակետը, որ կառույցի  իրական նպատակը հետխորհրդային 
տարածքում աշխարհաքաղաքական ձգողականության նոր բևեռի ստեղծումն է՝ որպես այլընտ-
րանք գոյություն ունեցող եվրոպական և ամերիկյան բևեռների1: Իրողություն է նաև, որ արդի 
համաշխարհային հանրության գրեթե բոլոր ցնցումները մեծ տերությունների աշխարհաքաղա-
քական նկրտումների բախման արդյունք են:  Բայց տնտեսագիտական միտքը մշտապես փորձել 
է աշխարհի մեծ և փոքր երկրներում խմորվող զարգացումները մեկնաբանել հիմնականում 
տնտեսական գործոններով՝ փոխարժեք, գին, տոկոսադրույք, տնտեսական քաղաքականություն, 
համեմատական առավելություններ և այլն, հիմքում, սակայն, ընդունելով նաև դրանց ոչ տնտե-
սական հիմնապատճառների կարևորությունը:  

Աշխարհաքաղաքականությունը (գեոպոլիտիկան)՝ որպես գիտություն, չի ընդունվել խորհրդա-
յին իշխանությունների և գիտնականների կողմից, համարվել է կեղծ գիտություն, «հակագիտա-
կան դոկտրինա2: Այս իներցիայով պայմանավորված էլ, հետխորհրդային տնտեսագիտական 
միտքը մշտապես խուսափել է տնտեսական վերլուծություններում աշխարհաքաղաքական գոր-
ծոնի դերի քննարկումից: Մինչդեռ, փոխվել են ժամանակները. տնտեսական զարգացումների 
լիարժեք ուսումնասիրությունն, ըստ էության, դարձել է անհնար առանց տվյալ երկրի աշխար-
հաքաղաքական կոորդինատների ճշգրտման: Ավելին, առաջացել է նոր գիտական պարադիգ-
մայի անհրաժեշտություն, որը կհամակարգի աշխարհաքաղաքական գործոնների ազդեցության 
ուղղությունները, օրինաչափությունները, դրանց գնահատման գիտական եղանակները և մոտե-
ցումները, որոնք որպես վերլուծական գործիքակազմ կօգտագործվեն ժամանակակից տնտեսա-
գիտական հետազոտություններում:  

Աշխարհաքաղաքական գործոնների ազդեցությունն առավել ակնառու է փոքր բաց տնտե-
սություն ունեցող երկրների պարագայում, որոնք սովորաբար քաղաքական, տնտեսական և 
սոցիալական կախվածության մեջ են գտնվում այլ, առավել հզոր (տնտեսապես և ռազմական 
առումով) երկրից, ինչն էլ վերջին հաշվով կանխորոշում է փոքր երկրի զարգացման մոդելը, 
երբեմն նույնիսկ՝ աճի և անկման սահմանները: Ինչ խոսք, աշխարհաքաղաքականությունը չի 
հանգում միայն երկրների միջև բազմակողմանի կախվածություններով եզրագծված տիրույթում 
երկրների պահվածքի օրինաչափությունների բացահայտմանը, կամ, որ առավել գործնական է՝ 
համապատասխան ռազմավարական մոտեցումների մշակմանը: Այն հաճախ ընկալվում է կամ 
ամենաակնհայտ կերպով՝ իբրև քաղաքական մտքի ուղղորդում աշխարհագրական գործոն-
ներով ձևավորված իրողությունների համակարգում երկրի բարգավաճման համար հանձնարա-
րականների մշակմանը, կամ ավելի ընդարձակ, բայց զուտ քաղաքական իմաստով՝ որպես 
գիտություն, որն ուսումնասիրում է տարբեր պետությունների և միջպետական միավորումների 
միջև ազդեցության ոլորտների բաշխման և վերաբաշխման օրինաչափությունները, տարածք-
ների նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմները: Միաժամանակ, հարկ է նկատել, որ նորա-
գույն ուսումնասիրություններում գիտական միտքը «աշխարհաքաղաքականություն» տերմինը 
սկսել է ավելի ու ավելի շատ առնչել տնտեսական հիմնախնդիրներին, հատկապես տարածա-
շրջանային ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցությունների գնահատման ժամանակ:  

Եթե անդրադառնանք Ռ. Չելլենին, ով առաջինն է շրջանառության մեջ դրել «գեոպոլիտիկա» 
հասկացությունը (1899թ), ապա այն հայեցակարգ է, որը պետությունը դիտում է որպես յուրա-
                                                            
1  О.В.Буторина, А. В. Захаров. О научной основе евразийского экономического союза. Эвразийская экономическая 
интеграция. №2 (27), май, 2015. 

2  Словарь иностранных слов, М., 1980. 
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հատուկ աշխարհագրական համակարգ՝ ֆենոմեն տարածության մեջ, որը ձգտում է ընդլայնել 
իր կեցության և գոյության սահմանները՝ տիրույթը (Kjellén, Rudolf, 1917): Տնտեսագիտության 
հետ փոխառնչության իր շառավիղների մեջ աշխարհաքաղաքականությունը ներառում է ոչ 
միայն աշխարհագրական գործոնների ազդեցությունը, այլ նաև պետության անվտանգության 
համար կարևոր, ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործոնների (ռազմական արդյու-
նաբերություն, նոր տեխնոլոգիաներ, կայացած հեռահաղորդակցական համակարգ, բնակչու-
թյան առանձնահատկություններ, մասնավորապես՝ վերջինիս քաղաքական ու գաղափարական 
համախմբվածությունը և այլն) ազդեցությունը պետության տարբեր ենթահամակարգերի 
(տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ, սոցիալական համակարգ) վրա: Հենց այս դի-
տակետից էլ պետք է վերլուծել աշխարհաքաղաքական գործոնի ազդեցությունը տարածաշրջա-
նային ինտեգրացիոն զարգացումների վրա: 

Մինչդեռ, տնտեսագիտական միտքը հաճախ շարունակում է կառչած մնալ ավանդական 
տեսություններին, փորձելով վերաիմաստավորման և որոշակի փոխակերպման միջոցով դրանք 
համապատասխանեցնել նոր ժամանակներին, ինչը սակայն քիչ երաշխիքներ է ենթադրում 
երևույթների գիտական վերլուծության համար: Օրինակ, տնտեսական ինտեգրացիայի գործըն-
թացներն ուսումնասիրելիս, երկրների հնարավոր օգուտների գրավական դիտելով առավելա-
պես արտահանման աճի հնարավորությունները, հաճախ է կիրառվում Բ.Բալասսայի «բացա-
հայտված համեմատական առավելությունների ինդեքսը», որը թվում է, վաղուց արդեն պետք է 
իրեն սպառած լիներ, այն իմաստով, որ չի արտացոլում արտահանման վրա ազդող գործոնները, 
հնարավորություն չի տալիս բացահայտել արտահանման ներուժը, անտեսում է տնտեսական 
արդյունավետության հիմնահարցերը և այլն1: Կարծում եմ, ինդեքսի հեղինակն այն առաջարկել 
է առավելապես որպես վիճակագրական, այլ ոչ թե որպես վերլուծական ցուցանիշ արտահան-
ման կառուցվածքի արդյունավետությունը գնահատելիս: Ուստի, դրա կիրառմամբ վերլուծու-
թյուններում, առնվազն առկա է մեթոդոլոգիական անճշտություն: Արդյունավետության անընդ-
հատ փոփոխվող չափանիշների պարագայում, Բալասսայի ցուցանիշի ընտրությունը՝ որպես 
կողմնորոշիչ ինտեգրացիայի հնարավոր վեկտորի հիմնավորման ժամանակ, նույնպես նպա-
տակահարմար չէ: Հայաստանի իրավիճակում հայտնված երկրի համար (պարտադրված պա-
տերազմ, երկկողմանի շրջափակում, սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ կացություն, արտա-
գաղթ և այլն) անհրաժեշտ է շեշտադրում անել երկրի ներուժային հնարավորությունների բացա-
հայտման և իրացման վրա: 

Ժամանակ առաջ, թեկնածուական ատենախոսության և ապա «ՀՀ արտաքին առևտրի 
հետագիծը համեմատական առավելությունների բազմաչափ համակարգում» (Երևան, 2013թ) 
մենագրության մեջ ես առաջարկել էի արտաքին առևտրում երկրների տնտեսական առավելութ-
յունների գնահատման մի մոտեցում2, որը ենթադրում էր երևույթների բազմատարբերակ 
գնահատումների հիման վրա ձևավորված ինտեգրալ կողմնորոշիչ՝ յուրօրինակ բրգաձև մոդել, 
բաղկացած արտաքին առևտրի վրա ազդող յոթ հիմնական գործոններից՝ աշխատուժ, արտադ-
րության այլ գործոններ, համաշխարհային շուկայի պահանջարկ, այլընտրանքային ծախքեր, 
ապրանքի կենսացիկլի առանձնահատկություններ, գների մակարդակ և փոխարժեք, ներքին 
շուկայի ինստիտուցիոնալ պայմաններ: Անդրադառնալով «այլընտրանքային ծախքեր» գործո-
նին, որպես երկրի արտաքին առևտրի ուղղությունները պայմանավորող գործոնի, դրանում 
առանձնացրել էի շերտեր, որոնք ներառում էին սուբյեկտիվ գնահատականներ առ այն, թե 
որքանով է նպատակահարմար այս կամ այն արտադրությունում մասնագիտացումը երկրի տնտե-
սական անվտանգության կամ ազգային շահերի առաջնահերթություններից ելնելով: Միանշա-
նակ է, որ ինտեգրացիոն վեկտորների առավելություններն ու թերությունները գնահատելիս բա-
ցառապես տնտեսական շահով առաջնորդվելը որոշակի իրական վտանգներ կարող է ենթադրել՝ 
պայմանավորված երկրի աշխարհաքաղաքական կոորդինատների փոփոխության արգելակներով: 

                                                            
1  Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Գ.Հարությունյան, «Դիտողություններ ՀՀ արտահանման կառուցվածքի բա-
րելավման սկզբունքների շուրջ», Սոցիալ տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Հանրապետա-
կան գիտաժողովի նյութեր, Գիրք 1), 2012թ: 

2  Տե՛ս նշված աշխատություն, էջ 68-82: 
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Գծապատկեր 1 

Ինտեգրալ համեմատական առավելությունների բուրգ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Վերստին վերլուծելով վերոհիշյալ բուրգի նաև մյուս բաղադրիչները, կարելի է ընդհան-

րացնել, որ դրանք զգալի չափով կրում են աշխարհաքաղաքական գործոնի ազդեցությունը: Օրի-
նակ, Հայաստանի (և ոչ միայն) համար աշխատուժ գործոնը գնահատելիս, չենք կարող հաշվի 
չառնել Խորհրդային Հայաստանի կրթական համակարգի առանձնահատկությունները, երկրից 
զանգվածային արտագաղթի փաստը, արտագաղթի հիմնական ուղղությունները, դրա ազդե-
ցությունը երկրի ներսում աշխատուժի տնտեսական պահվածքի վրա, պատմական իրողու-
թյուններով պայմանավորված հայերի աշխարհասփյուռ լինելու հանգամանքը, դրանից բխող 
բոլոր սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները և այլն: Աշխարհաքաղաքական հար-
թությունում լիակատար վերլուծության են ենթարկվում նաև արտադրության այլ գործոնները, 
համաշխարհային շուկայի պահանջարկը, արժութային փոխարժեքը և գների մակարդակը: 
Բավական է միայն փաստել, որ 2015 թվականի հունիսի դրությամբ Հայաստանում օտարերկրյա 
ներդրումների համախառն հոսքերի 38%-ը և ՕՈւՆ-երի համախառն հոսքերի ավելի քան 46%-ն 
իրականացվել են ՌԴ կողմից1, ընդ որում՝ գերազանցապես տնտեսության կարևորագույն ենթա-
կառուցվածքներում՝ գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, կապ, հեռահաղորդակցու-
թյուն, բացի այդ 2014 թվականի դրությամբ «Հանքային վառելանյութ, նավթ, նավթամթերք և այլն»  
ապրանքախմբի ավելի քան 75%-ը Հայաստան ներկրվել է հենց Ռուսաստանից2: Միաժամանակ, 
2014 թվականին (ինչպես նաև՝ նախորդող տարիներին) Ռուսաստանն է եղել Հայաստանի թիվ 
մեկ առևտրային գործընկերը, արտահանման մեջ 20%, իսկ ներմուծման մեջ՝ 25% մասնաբաժին-
ներով: Փաստեր են, որ Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական տիրույթում գտնվելու հանգա-
մանքը պայմանավորել է Հայաստանի հետ համագործակցության բազմակողմանիությունը: 
Միաժամանակ, նկատելի է Ռուսաստանում և Հայաստանում գների ընդհանուր մակարդակի և 
առանձին ապրանքատեսակների գների տատանումների, ինչպես նաև՝ այլ արժույթների նկատ-
մամբ հայկական դրամի և ռուսական ռուբլու փոխարժեքների սինխրոն վարքի դրսևորում, ինչը 
տրամաբանական է տնտեսական ու քաղաքական խորը փոխսերտաճման պայմաններում: 
Հետևապես, օրինաչափ է այն, որ կարող են զգալի նմանություններ լինել նաև երկու երկրներում 
շուկայական համակարգն ապահովող ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտում, գոնե տարբեր 
մակարդակներում տնտեսահարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմները ներդաշնա-
կեցնելու նկատառումներով:  

                                                            
1  Իրավիճակն աննշան տարբերությամբ նույնն է ներդրումների զուտ պաշարների պարագայում: Աղբյուրը՝ ՀՀ Էկոնո-
միկայի նախարարություն: 

2  Աղբյուրը՝ ԱԱՎԾ: 
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Ինչ վերաբերում է ապրանքի կենսացիկլի առանձնահատկություններին, ապա դրա դիտար-
կումը որպես արտաքին առևտրում երկրների համեմատական առավելություններն արտացոլող 
գործոնի (հետևաբար նաև՝ հաջող տնտեսական ինտեգրացիայի գրավականի), պայմանավոր-
ված է հիմնականում երկրների զարգացման մակարդակներում տեխնոլոգիական խզման փաս-
տով: Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից նկատենք, որ այսօր աշխարհում ազդեցության 
տիրույթների համար պայքարի մեջ մտնում են հատկապես այն երկրները, որոնք տեխնոլոգիա-
կան զարգացման մակարդակով որոշակի դիրք ունեն և կարողանում են նոր տեխնոլոգիաներն 
առաջին հերթին ծառայեցնել նոր սպառազինության ստեղծման, ռազմական տեխնիկայի կա-
տարելագործման նպատակներին: Բացի այդ նման երկրներն աշխարհաքաղաքական իրենց 
տիրույթը պահպանելու նպատակով տեխնոլոգիական ցիկլերի որոշակի փուլեր կարող են 
տեղափոխել այլ երկրներ՝ մեծացնելով օտարերկրյա ներդրումների հոսքերը, դրանով իսկ՝ ռեցե-
պիենտ երկրի կախվածությունը, միաժամանակ խոչընդոտելով վերջինիս տեխնոլոգիական 
զարգացմանը:  

Ինչպես տեսնում ենք, ինտեգրացիոն գործընթացների բազմաշառավիղ համակարգում չկա 
գոնե մի ուղղություն, որն անտեսի աշխարհաքաղաքական շահը, ուստի, ինտեգրացիոն հնարա-
վոր վեկտորի ընտրության ժամանակ խնդիր է առաջանում գնահատել նաև այդ գործոնը հնարա-
վորինս օբյեկտիվ (ինչու չէ՝ արժեքային) չափանիշներով և բացահայտել երկրների մրցունակու-
թյան վրա ազդեցության հավանական ուղղությունները: Ինչ խոսք, նման գնահատականները 
պահանջում են փոխկապակցված վերլուծությունների որոշակի համակարգեր, սակայն ենթադ-
րում են եզրահանգումների հիմնավորվածության առավելագույն աստիճան և հետևաբար՝ նշա-
նակալի արդյունավետություն գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ: Հենց այդ դիտակե-
տից նկատենք, որ եթե չլիներ արտաքին տնտեսահարաբերությունների կառուցման աշխարհա-
քաղաքական տեսանկյուն, ապա Հայաստանի արտաքին առևտուրը բոլորովին այլ աշխար-
հագրական և ապրանքային կառուցվածք կունենար. նպատակահարմար կլիներ էներգակիրներ 
ներկրել «հարևան» Ադրբեջանից, առավել սերտ համագործակցել հարևաններ Թուրքիայի, 
Վրաստանի և Իրանի հետ և այլն: Բայց Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տնտե-
սական շրջափակումը, արևմտյան պետությունների կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոց-
ների կիրառման հետևանքով այդ երկրի հետ համագործակցության սահմանափակումը, հայտնի 
պատճառներով վրաց-ռուսական լարված հարաբերությունները, ինչպես նաև՝ տարածաշրջա-
նում սեփական ազդեցության տիրույթի ընդլայնման Թուրքիայի հավակնությունները, որպես 
աշխարհաքաղաքական գործոններ, պայմանավորել են Հայաստանի արդի կացությունը: Հետևա-
բար, աշխարհի պետությունների աշխարհաքաղաքական քարտեզի վերաձևումների ժամանա-
կակից գործընթացներում առաջնահերթ է երկրի ազգային անվտանգության շահերի ապահո-
վումը: Այս պարագայում ընտրված ինտեգրացիոն վեկտորը համապատասխանում էր այդ պա-
հանջին և ինչ-որ իմաստով արդարացված է: Առավել ևս, որ զուտ տնտեսական տեսանկյունից 
նոր ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակը (Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող 
պատժամիջոցներ, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացում, Ռուսաստան-Թուրքիա 
հարաբերությունների սառեցում), ԵԱՏՄ շրջանակներում արտաքին առևտրի կառուցվածքի 
բարելավման նոր հնարավորություններ է խոստանում: Պահը Հայաստանի օգտին է: 
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ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ. ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈւՆ 

ԳԱՅԱՆԵ ԷՐՆԻԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի գիտաշխատող, բաժնի վարիչ 

Համառոտագիր 

Իրողություն է, որ արդի համաշխարհային հանրության գրեթե բոլոր ցնցումները մեծ տերությունների 
աշխարհաքաղաքական նկրտումների բախման արդյունք են: Ուստի, տնտեսական զարգացումների լիար-
ժեք ուսումնասիրությունն, ըստ էության, դարձել է անհնար առանց տվյալ երկրի աշխարհաքաղաքական 
կոորդինատների ճշգրտման: Ավելին, առաջացել է նոր գիտական պարադիգմայի անհրաժեշտություն, որը 
կհամակարգի աշխարհաքաղաքական գործոնների ազդեցության ուղղությունները, օրինաչափությունները, 
դրանց գնահատման գիտական եղանակները և մոտեցումները, որոնք որպես վերլուծական գործիքակազմ 
կօգտագործվեն ժամանակակից տնտեսագիտական հետազոտություններում: Հոդվածում փորձ է արվել 
գնահատել ինտեգրացիոն գործընթացների աշխարհաքաղաքական տեսանկյունը: 

 

Բանալի բառեր. Ինտեգրացիա, աշխարհաքաղաքականություն, արտահանում, համեմատական առավելություն, փոքր 
բաց տնտեսություն, համաշխարհային շուկա, այլընտրանքային ծախք, ազգային անվտանգություն: 

 

ИНТЕГРАЦИЯ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ГАЯНЕ ЭРНИКОВНА АРУТЮНЯН, к.э.н., доцент, 
зав.отделом, научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Аннотация 

Фактом является, то что все потрясения современного мирового сообщества - результат противоречий 
между геополитическими целями великих держав. Поэтому полноценное исследование экономических собы-
тий, по сути, стало практически невозможным без уточнения геополитических координатов данной страны. 
Более того, возникла необходимость в новой научной парадигме, систематизирующей направления и законо-
мерности влияния геополитических факторов, научные методы и подходы к их оценке, которые будут 
использованы в качестве аналитического инструментария в современных экономических исследованиях. В 
статье предпринята попытка оценить геополитический аспект интеграционных процессов. 
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Abstract 

The reality is that nearly all global shifts and/or shocks are the result of a clash of geopolitical goals of great 
powers. Hence, a comprehensive study of economic developments, per se, is impossible without clarifying the 
geopolitical stance of a given nation. Moreover, the need for a new scientific paradigm is inevitablethat would 
coordinate the geopolitical factor impact vectors, trend patterns, and scientific methods and approaches to 
measurements that, as an analytical toolkit could be used in contemporary economic research and studies. The article 
attempts to assess the geopolitical aspect of the integration processes. 
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ԼԻԱՆԱ ԿԱՌԼԵՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀԱՊՀ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

Տնտեսական ճգնաժամերի հարցը մշտապես եղել է տնտեսագիտական տարբեր ուղղու-
թյունների ներկայացուցիչների քննության առարկան: Եվ հատկանշական է, որ անգամ ժամա-
նակակից տեսություններում նկատելի է նախորդ դպրոցների որոշ պոստուլատների աղերս-
ները: Այս իմաստով տնտեսական ազատության պայմաններում առանձին տնտեսվարող սուբ-
յեկտների և ամբողջ հասարակության շահերի ներդաշնակության վերաբերյալ դասականների 
գաղափարը իր որոշակի տեղն ունի ճգնաժամերի տեսությունների բացատրության հարցում: 
Ըստ էության մերժվում է տնտեսական ճգնաժամերի երևույթը` ելակետ ունենալով այն դրույթը, 
թե ապրանքները արտադրվում են փոխանակության համար, և ամեն մի արդյունքի արտադրու-
թյունն ինքնին ստեղծում է շուկա այլ ապրանքների համար1:  

Դասականները ճգնաժամերի ժամանակ գների ընդհանուր անկումը բացատրում էին որպես 
փոխանակային հարաբերությունների փոփոխություն՝ ի օգուտ մի բարիքի` փողի, և ի վնաս այլ 
բարիքների` ապրանքների: Նման դատողությունների արդյունքում, որպես ճգնաժամերի պատճառ 
նշվում էր ժողովրդատնտեսական կյանքի բարդ մեխանիզմի պայմաններում արտադրությունը 
պահանջարկին հարմարեցնելու դժվարության հետ կապված ձեռնարկատերերի սխալները, 
ինչպես նաև վարկի չարաշահումն ու կործանումը: Փաստորեն, ժխտելով ընդհանուր գերար-
տադրության հնարավորությունը, ընդունվում էր միայն մասնակի գերարտադրության հնա-
րավորությունը, մինչդեռ դրա քննադատները, մասնավորապես՝ Սիսմոնդին, Ռոդբերտուսը, 
Մարքսը, Մալթուսը, Չոմերսը և Կիրխմանը, հիմք ընդունելով բաշխման անհավասարաչափու-
թյունը, ինչպես նաև կապիտալի չափազանց ավելացումը, ճգնաժամերը կապում էին հենց ընդ-
հանուր գերարտադրության հետ` դրանք դիտարկելով որպես կապիտալիստական կազմակեր-
պության օրգանական արդյունք:   

Արտադրության, սպառման, ինչպես նաև կապիտալի կուտակման միջև հարաբերություն-
ների բավականին խոր վերլուծություն կատարել է Լոդերդելը: Ա.Սմիթին ուղղված քննադատու-
թյունում (որն ընդունում էր կապիտալի անսահմանափակ կուտակման հնարավորությունը` 
դրանով իսկ անջատելով արտադրությունը սպառումից) Լոդերդելը նշում է մասնավոր և ժո-
ղովրդական հարստության մեծությունների որոշման չափանիշների տարբերությունները: Չնա-
յած նրան, որ Լոդերդելը չի առարկում ընդունված այն մտքին, որ կապիտալը կուտակվում է 
խնայողության շնորհիվ2, սակայն ընդգծում է, որ ժողովրդական հարստությունը կազմված է այն 
ամենից, ինչը օգտակար և ցանկալի է մարդու համար, մինչդեռ մասնավոր անձանց հարստու-
թյունը որոշվում է նրանց ունեցվածքի արժեքով և, որ առավել կարևոր է, ընդհանուր առմամբ 
այն չի հարստացնում հասարակությանը: Այսինքն, բացի դրանց կազմի տարբերություններից, 
տարբեր են նաև դրանց ուղղությունները: Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային տնտեսությունը 
հարստացնող միջոցներին, ապա այստեղ էլ մասնավորի հարստությունը, հասնելով հայտնի 
չափերի, կարող է միայն ունեցվածքը տեղափոխել հասարակության մի անդամից մյուսին` բնավ 
չավելացնելով ժողովրդական հարստությունը: Ըստ որում, տեղի է ունենում գնողունակ ուժի 
կենտրոնացում դեպի արտադրության միջոցների կողմը, ինչը, ի վերջո, պատճառ դառնալով 
գերարտադրության և վերջիններիս արժեզրկման, հանգեցնում է արտադրության կրճատմանն 
ու տնտեսական գործունեության թուլացմանը: Այսպիսով, Լոդերդելը ցույց է տալիս, որ հա-
սարակությունը այնպես է կառուցված, որ մի մասի կուտակման մոլուցքի վնասը չեզոքացվում է 
մյուսների վատնողությամբ:  

Առանձին ուշադրության է արժանի Ժ.Սիմոնդ դը Սիսմոնդու հայացքների քննությունը: 
Սիսմոնդին առաջին տնտեսագետն էր, որը լուրջ ուշադրության արժանացրեց տնտեսական 
ճգնաժամերի հարցը: Ա.Անիկինը հենց այս իմաստով է նկատում, որ «չնայած Սիսմոնդին նույն-
պես չկարողացավ լուծում տալ այդ հիմնախնդրին, բայց և այնպես, այն, որ նա հարցը բարձ-
րացրեց տեսական մի նոր աստիճանի, նրան մի մեծ քայլով առաջ տարավ իր ժամանակակիցնե-
րից»3: Լինելով նաև պատմաբան և ամենայն ուշադրությամբ հետևելով ճգնաժամերի ընթացքին, 
                                                            
1 Сэй Ж.Б., Трактат по политической экономии.- М.,1896, с.40-41. 
2 Селигмен Б.Б., Основные течения современной экономической мысли.- М., 1968, с.122.  
3  Аникин А.В., Юность науки.-М.,1985, с.271. 
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Սիսմոնդին 1815-1818 թվերի ճգնաժամերից հետո փաստեց, որ տնտեսական ճգնաժամերը 
օրգանապես կապված են ազատ մրցակցության վրա հիմնված տնտեսական կյանքի հետ` դրանով 
իսկ հակադրվելով առանձին տնտեսվարող անձանց և հասարակության շահերի ներդաշնա-
կությունն ու ազատ մրցակցության առավելությունները քարոզող դասական ազատամտական 
դպրոցին: Նա գտնում էր, որ շուկաների գերլցվածությունը առևտրի ողջ պատմության մեջ ամե-
նահաստատված փաստն է, և կարիք չկա պահանջարկը գերազանցող չափազանց մեծ արտադ-
րությունը դիտարկել որպես չպլանավորված արտադրության հետևանք` տալով դրան մասնակի 
բնույթ: Այն ընդհանուր է բարիքների պահանջարկի նկատմամբ ընդհանրապես: Սպառողների 
լայն շրջանի համար նախատեսված գործարանային արտադրությունը, իր տրամադրության տակ 
ունի բավականին սահմանափակ շուկա: Սիսմոնդին դա պայմանավորում է այն հանգամանքով, 
որ արդյունքի իրացումը կախված է երկու գործոններից` գնորդների պահանջից և նրանց գնո-
ղունակ միջոցներից, որոնցից առաջինը շատ դանդաղ է զարգանում, իսկ երկրորդն էլ սահմա-
նափակված է եկամուտներով: Եթե կապիտալիստական կազմակերպությանը մի կողմից՝ հա-
տուկ է արտադրության արագ աճը` ելնելով արտադրության կատարելագործման հնարավորու-
թյունից, ապա մյուս կողմից` արտադրության մեքենայացումը, նպաստելով գործազրկության 
մեծացմանը և աշխատավարձի իջեցմանը, առաջ է բերում հասարակական եկամտի կրճատում: 
Փաստորեն ստացվում է, որ տեխնիկայի կատարելագործման շնորհիվ տեղի է ունենում հասա-
րակական արտադրության գերազանցում նախորդ տարվա հասարակական եկամտի համե-
մատ, և քանի որ, ըստ Սիսմոնդու, մի տարվա հասարակական արդյունքը գնվում է նախորդ 
տարվա հասարակական եկամտով, ուստի դրանց միջև առկա անհամապատասխանությունը 
գնալով պիտի մեծանա, ինչն էլ տրամաբանորեն կհանգեցնի շուկաների գերլցմանը, գների 
անկմանը, ինչպես նաև թե՛ բանվորների և թե՛ ձեռնարկատերերի աղքատացմանը, մի խոսքով` 
ճգնաժամի: Ու թեև Սիսմոնդու եկամուտների տեսությունը քննադատվել է տարբեր տնտեսա-
գետների կողմից, այնուհանդերձ, աննկատ չմնաց նրա այն միտքը, թե ժողովուրդները «կարող 
են սնանկանալ ոչ միայն այն բանից, որ չափազանց շատ են ծախսում, այլև այն բանից, որ չա-
փազանց քիչ են ծախսում»1: Չնայած նրա հաճախ հանդիպող անհետևողական հետևություն-
ներին, Սիսմոնդին առաջինն ընդգծեց գերարտադրության ընդհանուր բնույթը և սերտ կապը բնակ-
չության լայն զանգվածի սահմանափակ սպառման և տնտեսական ճգնաժամերի ծագման միջև:  

Ճգնաժամերի տեսության պատմության մեջ որոշակի տեղ է պատկանում նաև Ռ.Մալթու-
սին: Արժեքի տեսության հարցում Լոդերդելի և Մալթուսի հայացքները շատ մոտ են միմյանց: 
Արժեքը, ըստ Մալթուսի, որոշվում է բացառապես պահանջարկով և առաջարկով: Վերլուծելով 
դրանց վրա ազդող գործոնները, նա կառուցում է մի շղթա, որում առաջարկի ավելացումը պա-
հանջում է արտադրված բարիքների ճիշտ բաշխում, ինչը իր հերթին մեծացնում է պահան-
ջարկը, հետևապես՝ նաև բարիքների արժեքը, որն էլ ստեղծում է հնարավորություն կուտակման 
համար: Ըստ որում, հարկ է նկատել, որ այդ շղթայի կարևոր «շարժիչ ուժը» նա համարում է 
սպառումը, ինչը, սերտ կապված լինելով բարիքների բաշխման հետ, կարգավորում է արտադ-
րությունն ու կուտակումը: Այն դեպքում, երբ սպառման ձգտումը պահպանում է հավասարա-
կշռությունը պահանջարկի և առաջարկի միջև, կուտակման չափից դուրս ձգտումն էլ վերջին 
հաշվով հանգեցնում է գերարտադրության: Փաստորեն, նա ևս մեկ անգամ հաստատում է 
արտադրության, սպառման և կուտակման միջև փոխադարձ այնպիսի կապի առկայությունը, 
որը որոշում է վերջիններիս հարաբերակցությունը տնտեսական կյանքի բնականոն ընթացքի 
համար: Մալթուսը առաջիններից մեկն էր, ով հակադրվեց իշխող այն կարծիքին, թե կապի-
տալիզմի կարևոր հիմնախնդիրը կապիտալի կուտակումն է, որն ապահովում է արտադրության 
աճ, իսկ պահանջարկի և իրացման հարցերում լուրջ դժվարություններ չկան, ինչպես նաև նա 
տնտեսագիտական միտքը սևեռեց իրացման հիմնախնդրին: Արտադրության և սպառման միջև 
հավասարակշռությունը պահպանելու համար և այդպիսով իրացման, իսկ, հետևաբար, նաև 
ճգնաժամերի հիմնախնդրի լուծման համար Մալթուսն առաջ քաշեց մի գաղափար, որը հետա-
գայում բավականին մեծ դեր ունեցավ հակաճգնաժամային միջոցառումների մշակման հարցում: 
Այն էր` ոչ արտադրողական դասի անհրաժեշտությունը և սպառմանը վերջիններիս օժանդակման 
միջոցով` արտադրության խթանումը2: Ավելի քան հարյուր տարի հետո մակրոտնտեսագիտու-

                                                            
1  Симонд де Сисмонди Ж., Новые начала политической экономии.- М.,1937, Т.2, с.201. 
2  Туган-Барановский М.Н., Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную 
жизнь.- СПб., 1894, с.388-393. 
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թյան հիմնադիր Ջ.Մ.Քեյնսը պիտի խոստովաներ, որ «էֆեկտիվ պահանջարկի» գաղափարները 
ինքը քաղել է Մալթուսից: 

Ճգնաժամերի առաջացման Սիսմոնդու և Մալթուսի մտքերը իրենց արտացոլումն են գտնում 
Կիրխմանի տեսության մեջ, որի դատողությունները, թեև կառուցված են տեսական ավելի թույլ 
հիմքի վրա, սակայն իրենց ամբողջության մեջ ներկայացնում են «խրոնիկ գերարտադրության 
տեսության սրամիտ սխեմա»: Այն հետևյալն է. եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման 
հետևանքով բանվոր դասակարգը, ստանալով հասարակական արդյունքի աննշան մասը, ի 
վիճակի չէ ընդլայնելու արտադրությունը: Մյուս կողմից՝ հողային և կապիտալային ռենտա 
ստացողները, չնայած առկա հնարավորությանը, գերադասում են կուտակել իրենց միջոցները և 
սեփական եկամուտների ավելացման ակնկալիքով ներդնել արտադրության մեջ, որի արդյունք-
ները, սակայն, վերը նշված պատճառներով, մնալու են չիրացված: Ուստի կուտակման ձգտումը 
և անբավարար իրացումը պատճառ են դառնում գերարտադրության1: Ճգնաժամերի կապը 
բաշխման անհավասարությունից առավել տեսանելի է Ռոդբերտուսի հայացքներում, որոնց 
առանցքային միտքն այն է, որ գերարտադրության ընդհանուր պարբերական ճգնաժամերի 
պատճառը պետք է փնտրել ոչ թե ձեռներեցների սխալներում կամ դրամական ու վարկային 
շրջանառության ոլորտներում, այլ հողի և կապիտալի մասնավոր սեփականության և ազատ 
մրցակցության վրա հիմնված տնտեսության կազմակերպությունում: Հողային ռենտան և շահույթը 
Ռոդբերտուսին ներկայանում են որպես բանվորի չվարձատրված աշխատանքի արդյունք, քանի 
որ «եթե աշխատանքի արտադրողականությունն այնքան մեծ է, որ բանվորը, անհրաժեշտ կեն-
սամիջոցներից բացի, կարող է արտադրել ևս շատ այլ սպառողական բարիքներ, ապա հողի և 
կապիտալի մասնավոր սեփականության առկայության պայմաններում այդ ավելցուկը դառնում 
է ռենտա, այսինքն՝ առանց աշխատանքի յուրացվում է այլ անձանց կողմից»2: Այսինքն, հասա-
րակական արդյունքում աշխատավոր դասակարգի մեծ մասի ունեցած բաժնի չափի և իր աշխա-
տանքի արտադրողականության միջև առկա է բացասական կախվածություն, ուստի բնակչու-
թյան մեծ մասի գնողունակ ուժի և հասարակական արտադրողականության միջև առաջ է գալիս 
անհամապատասխանություն: Եվ չնայած նրան, որ վերջին հաշվով գնողունակ ուժի ընդհանուր 
չափի փոփոխություն տեղի չի ունենում, այնուհանդերձ, վերջինիս ուղղության փոփոխությունը 
փոխում է պահանջարկի կազմը, այն դեպքում, երբ արտադրության կազմը մնում է անփոփոխ: 
Հետևաբար, Ռոդբերտուսը հանգում է այն մտքին, որ բաշխման տվյալ պայմանների դեպքում 
աշխատանքի արտադրողականության անընդհատ մեծացումը առաջ է բերում պահանջարկի և 
առաջարկի անհամապատասխանություն, ինչն էլ հանգեցնում է սպառման և արտադրության 
լճացման, հետևաբար՝ նաև ճգնաժամերի, որոնցից կարելի է խուսափել միայն բաշխման այնպիսի 
կարգի դեպքում, երբ աշխատանքի ցանկացած արտադրողականության պայմաններում բնակ-
չության տարբեր շերտերի բաժինը հասարակական արդյունքում կկազմի անփոփոխ մեծու-
թյուն:  

Վերակապիտալացման ձգտման և դրան հետևող ընդհանուր գերարտադրության գաղա-
փարն ընդունողների շարքից կարելի է առանձնացնել նաև անգլիացի և ամերիկացի տնտեսա-
գետներ Մոֆֆատին, Կրոկերին, Մոմերին և Գոբսոնին, որոնց հայացքները զուգահեռներ են 
գծում Լոդերդելի, Մալթուսի, Սիսմոնդիի հայացքների հետ: Հիմքում ունենալով դասական 
դպրոցի կապիտալի տեսության Ջ.Ստ.Միլի քննադատությունը3, նրանք ընդգծում են, որ ար-
տադրության շարժառիթը ոչ միայն սպառման ցանկությունն է, այլև կուտակման մեծ ձգտումը: 
Եվ երբ հասարակության մեջ կուտակման ձգտումը գերազանցում է սպառման տվյալ պայման-
ներում դրա անհրաժեշտության չափը, վերակապիտալացումը դառնում է անխուսափելի, և ըստ 
որում՝ չափից ավելի կուտակումը հանգեցնում է ոչ թե հասարակական կապիտալի կազմի մե-
ծացմանը, այլ սեփականատերերի միջև դրա բաշխման փոփոխությանը, ինչին էլ հետևում են 
թե՛ սպառողական բարիքների և թե՛ կապիտալի ընդհանուր գերարտադրությունը և արտադրա-
կան գործընթացի խաթարումը: Ինչպես ակներև է, սույն արծարծումները, ըստ էության, հեռու 
չեն Կիրխմանի նմանօրինակ սխեմայից: 

Սույն ակնարկը վկայում է նախորդ ու արդի տեսությունների ինչ-ինչ նստվածքների մասին, 
որոնք հարստացնում են ճգնաժամերի հաղթահարման տնտեսագիտության լաբորատորիայի 
հնարավորությունները: 

                                                            
1  Бунятян М.А., Экономические кризисы.- М.,1915, с.XVII-XVIII. 
2  Родбертус К., К познанию нашего государственно-хозяйственного строя. Пять теорем.- М.,1935, с.115. 
3  Милль Дж.С., Основы политической экономии.- М.,1980, Т.1, с.163-168. 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

ԼԻԱՆԱ ԿԱՌԼԵՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀԱՊՀ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն 

Համառոտագիր 

«Ժամանակակից աշխարհում տնտեսական ցիկլերին նայում են գրեթե նույն ձևով, ինչպես որ հին 
եգիպտացիները Նեղոսի հորդացումներին։ Այս երևույթը կրկնվում է ժամանակի որոշակի ընդմիջում-
ներով, մինչդեռ դրա իրական պատճառները մնում են թաքնված»: Հոդվածում արծարծվող ակնարկը վկա-
յում է տնտեսական ճգնաժամերի նախորդ և արդի տեսությունների ինչ-ինչ աղերսների մասին, որոնք 
հարստացնում են ճգնաժամերի հաղթահարման տնտեսագիտության լաբորատորիայի հնարավորու-
թյունները: Խոսքը տնտեսական գիտության հետագա գիտականացման մասին է: 

 

Բանալի բառեր. ճգնաժամ, գերարտադրություն, գնողունակություն, ազատ մրցակցություն, կապիտալի կուտակում, 
վարկի չարաշահում, կապիտալիստական կազմակերպություն, հավասարակշռություն, 
հակաճգնաժամային միջոցառումներ, դրամական շրջանառություն, արտադրության լճացում, 
վերակապիտալացում: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ТЕОРИЙ 

ЛИАНА КАРЛЕНОВНА АРУТЮНЯН, к.э.н,.доцент  
Кафедра общей экономики Национального политехнического университета Армении 

Аннотация 

«В современном мире на экономические циклы смотрят примерно так же, как древние египтяне – на 
разливы Нила». Этот процесс с течением времени повторяется через определенный интервал времени, в то 
время как его истинные причины остаются скрытыми. Приведенная в статье метафора свидетельствует о взаи-
мосвязи между прошлыми и современными теориями об экономических кризисах, которые обогащают возмож-
ности лаборатории экономической науки по преодоленю кризисов. Речь идет о дальнейшем «онаучивании» 
экономической теории. 

 
Ключевые слова: кризис, перепроизводство, покупательная способность, свободная конкуренция, накопление капитала, 

злоупотребление кредитом, капиталистическая организация, равновесие, антикризисные меры, 
денежное обращение, стагнация производства, капитализация.  

ECONOMIC CRISES: HISTORICAL OUTLINE OF THEORIES 

LIANA KARLEN HARUTYUNYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Chair of General Economics, National Polytechnic University of Armenia 

Abstract 

“In the modern world, economic cycles are considered and/or viewed like the floods of the Nile wereviewed by 
ancient Egyptians. This phenomenon occurs from time to time, while its real cause-roots are still not explicit.” The 
outline provided in the article proves that earlier and current theories of economic crises are interrelated and give broad 
evidence that could enrich the studies on crisis response practices. And many things based on that evidence could be 
structured,formalized and incorporated into economic theory. 

 
Keywords: Crisis, overproduction, capacity to consume, free competition, capital stock, credit abuse, equilibrium, crisis response 

measures, money circulation, production stagnation. 
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ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՏԻՆԻ ՊԱՊՈՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ, 
Վանաձորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դասախոս 
ԱՆԻ ՍԵՐԳԵՅԻ ԲԵԿՉՅԱՆ 
Վանաձորի պետական համալսարան, կառավարում մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

Ստվերային տնտեսության ձևավորումը հայտնի է դեռևս տնտեսվարման առանձին փուլե-
րում, սակայն որպես առանձին ուսումնասիրության առարկա ի հայտ է եկել միայն 20-րդ դարի 
երկրորդ կեսին: Հատկապես 60-ական թվականներին հասարակությունն ուշադրություն հրա-
վիրեց չգրանցված և չհաշվարկվող զբաղվածության վրա՝ օբյեկտիվորեն նշելով, որ դրա միջոցով 
ստեղծված արդյունքը ոչ միայն չի գրանցվում, այլ նույնիսկ չի հարկվում: Ուստի պարզաբան-
ման համար նշենք, որ ստվերային տնտեսություն անվանվում է տնտեսության այն հատվածը, 
որում իրականացվող գործընթացները չեն գրանցվում և կանոնակարգվում համապատասխան 
պետական մարմինների կողմից: Այսինքն՝ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից կատարվող 
գործունեության կամ դրա ծավալի ինչ-որ մի մասի թաքցնումը կարող է պայմանավորված լինել 
մի քանի հանգամանքներով՝ 
x տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից հարկերից խուսափելու ձգտումը, 
x սահմանված նորմերին կամ չափանիշներին համապատասխանելու լիցենզիաների, արտո-

նագրերի, թույլտվությունների ձեռք բերման ծախսատարությունը, բարդությունը կամ անհնա-
րինությունը, 

x գործունեության անօրինական (կրիմինալ) բնույթը: 
Վերոնշյալ հարցադրումներով զբաղվող մի շարք տեսաբաններից և վերլուծաբաններից՝ 

Հանսը ստվերային տնտեսությունը բաժանում էր երկու խմբի՝ իրական կամ թաքցվող և քրեա-
կան կամ կրիմինալ: Ստվերային տնտեսությունը (դրա օրինական հատվածը) հանդիսանում է 
որպես պահուստ պետական բյուջե հարկային եկամուտների ավելացման համար, որին կարելի է 
հասնել հարկային վարչարարության և արդյունավետ վերահսկողության մեխանիզմների 
ներդրման արդյունքում: Միաժամանակ վերջիններին համահունչ, պետք է նշել այն իրողությունը, 
որ դրանց չափազանց մեծ ծավալները վկայում են պետական համակարգի անկատարության, 
միջավայրի թույլ կարգավորման կամ մեծ չափերի հասնող կոռուպցիայի մասին: Հետխորհրդա-
յին գրեթե բոլոր երկրներն ունեն ստվերային տնտեսության չափազանց բարձր մակարդակ, ինչը 
բնորոշ է անցումային տնտեսության վարման գործընթացին: 

Աղյուսակ 1 

Ստվերային տնտեսության ինտեգրալային մեթոդների դասակարգում 

Տեղեկատվության ստացման եղանակներ 
Վերլուծության օբյեկտ 

Ուղղակի Անուղղակի 

Զբաղվածության 
ոլորտներ 

Իտալական մեթոդ Ամերիկյան մեթոդ 

Ֆինանսավարկային 
ոլորտ 

Կազմակերպության 
աշխատողների 
հարցումներ 

1.Ծախսումների մեթոդ 
2.Փողային (դրամային) մեթոդ 
2.1.Կանխիկ փողի (դրամի) նկատմամբ պահանջարկի վերլուծություն 
2.1.1. Ֆեյգի մեթոդ 
2.1.2.Գուտմանի մեթոդ 
2.1.3.Թանզիի մեթոդ 
2.2.Փողային (դրամային) գործարքների ծավալի վերլուծություն (Ֆիշերի մեթոդ) 

Սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ոլորտների 
փոխադարձ կապեր 

 Էկոնոմետրիկ մեթոդ 
1.Թաքնված փոփոխականների մեթոդ 
2.Մեղմ մոդելավորման մեթոդ 
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Բավականին բարդ խնդիր է ստվերային տնտեսության ծավալների արժանահավատ գնա-
հատումը և այս ուղղությամբ հետազոտողների կողմից մշակվել և առաջ են քաշվել մեթոդներ, 
որոնք խմբավորած տեսքով ներկայացվել է աղյուսակ 1-ում:  

Ընդհանրապես ստվերային տնտեսության մակարդակը որոշելու համար կիրառվող մեթոդ-
ները բաժանվում են երկու խմբի՝ ուղղակի և անուղղակի մեթոդներ: 

Ուղղակի մեթոդների կամ, այլ կերպ ասած, միկրոմեթոդների դեպքում հիմնվում են հատուկ 
դիտարկումների, հարցումների և հետազոտությունների տվյալների վրա: 

Անուղղակի կամ մակրոմեթոդների դեպքում հիմք են ընդունում պաշտոնական վիճա-
կագրության, հարկային և ֆինանսական մարմինների հրապարակած տվյալները: 

Անուղղակի մեթոդներ 
1. Ազգային ծախսերի և եկամուտների վիճակագրության միջև անհամապատասխանություն: 

Այսինքն՝ համախառն ազգային արդյունքի (ՀԱԱ) եկամտային մասը պետք է հավասար լինի դրա 
ծախսային մասին, իսկ եթե դրանք հավասար չեն, ապա եկամուտների և ծախսերի միջև տար-
բերությունը կարելի է օգտագործել որպես մակարդակը, որն իր էությամբ կբնութագրի ստվե-
րային տնտեսության մեծացումը կամ փոքրացումը: 

2. Պաշտոնական և փաստացի աշխատուժերի միջև անհամապատասխանություն: 
Մեթոդը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ չգրանցված գործազուրկները հանդիսանում 

են ստվերային տնտեսության հիմնական աշխատուժը և այս դեպքում մակարդակը հաշվարկ-
վում է հետևյալ բանաձևով՝ 

ilo fsz
employment

fsz

U U
X

L U

�
 

�
   

որտեղ 

iloU -ն գործազուրկների թվաքանակն է ըստ զբաղվածության ծառայության հարցումների, 

fszU -ն պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թվաքանակն է, 

L–ը տնտեսապես ակտիվ ազգաբնակչության ընդհանուր թիվը: 
Այս մեթոդը կիրառման մեջ պարզ է, սակայն կապված աշխատանքային ռեսուրսների հետ 

գնահատում է ստվերային տնտեսության միայն մի մասը և ունի մի շարք այլ թերություններ: Այն 
հաշվի չի առնում «մոխրագույն» աշխատավարձերը՝ վճարված պաշտոնական աշխատանքի համար, 
ընկերության թաքցրած եկամուտները և այլն:  

Ըստ մեր կատարած հաշվարկների՝ 2008-2014 թթ. ՀՀ ստվերային տնտեսությունն ունի 
հետևյալ դինամիկան1 (գծապատկեր 1). 

Գծապատկեր 1 

Պաշտոնական և փաստացի աշխատուժերի միջև անհամապատասխանության միջոցով  
ստվերային տնտեսության ծավալների հաշվարկ 

 
                                                            
1  Տե՛ս ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, www.armstat.am 
ՀՀ վիճակագրական տեղեկագիր: 
2008-2013թթ. տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն: 
2014թ. աշխատուժի հետազոտություն: 
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3. Փողի պահանջարկի գնահատման մեթոդ:  
Մեթոդը ենթադրում է, որ ստվերային բոլոր գործարքները (կամ դրանց մեծ մասը) իրակա-

նացվում են կանխիկ փողով, իսկ հարկային գանձումները հանդիսանում են ստվերային տնտե-
սությունում հայտնվելու հիմնական պատճառը: Այստեղից հետևում է, որ M0 փողային զանգվածն 
ունի ուղղակի կախվածություն հարկային գանձումների մեծությունից (հարկային գանձումների 
չափերի ավելացմանը զուգահեռ մեծանում է ստվերային տնտեսությունը և ստվերում շրջանառ-
վող կանխիկ փողի ծավալը, որն էլ մեծացնում է M0-ն): Էկոնոմետրիկ մեթոդների միջոցով հնա-
րավոր է գնահատել M0-ի մի մասը, որը նկարագրում են հարկային գանձումները: Ստացված 
արդյունքն էլ կլինի կանխիկ փողի ծավալը, որը մասնակցում է ստվերային գործարքների հաշ-
վարկին: 

Փողի պահանջարկի հաշվարկման ռեգրեսիայի հիմնական բանաձևը առաջադրվել է Թանզիի 
կողմից1՝ 

 

2 t 0 1 t 2 t 3 t 4 t tln (C /M ) = β + β ln (1 + T W ) + β ln (W S /Y ) + β ln R + β ln (Y /N ) + u   

որտեղ՝ 
C/M2-ն կանխիկ փողի դեպոզիտային հաշիվների հարաբերակցությունն է (M0/M2), 
TW- ն կշռված միջին հարկային տոկոսադրույքն է, 
WS/Y-ն խնայողական դեպոզիտներից վճարված տոկոսն է, 
Y/N-ն բնակչության մեկ շնչին ընկնող ազգային եկամուտն է: 
Ենթադրվում է, որ E1>0;  E2>0;  E3<0;  E4>0: 
Ստվերային դրամական զանգվածի բաժինը որոշելու համար ստացված հավասարման մեջ 

զրոյի են հավասարեցվում այն տարրերը, որոնք խթանում են ստվերային տնտեսությունը: 
Դրանով իսկ հաշվարկվում է M0 դրամական զանգվածի բաժինը M2-ի մեջ, որը սպասարկում է 
պաշտոնական տնտեսությունը, և գտնվում է «մաքուր» դրամական զանգվածը: M2-ում M0 դրա-
մական զանգվածի մասնաբաժնից հանելով M2-ում գտնված M0 «մաքուր» դրամական զանգվածի 
մասնաբաժինը՝ գտնում են ստվերային շուկան սպասարկող կանխիկ փողի մասնաբաժինը M2 
դրամական զանգվածի մեջ: Օգտագործելով այս մակարդակը՝ հաշվարկվում է ստվերային տնտե-
սության չափը: 

Այս մեթոդն ունի ինչպես առավելություններ, այնպես էլ թերություններ: Առավելություննե-
րից նշենք, որ այն՝ 
x ընդգրկում է ստվերային տնտեսության կանխիկ հաշվարկների հետ կապված մասը, 
x այն թույլ է տալիս գնահատել տարբեր գործոնների ազդեցությունը ստվերային տնտեսու-

թյան չափերի վրա, 
x այն ոչ միայն չափում է ստվերային տնտեսության ժամանակագրական փոփոխությունները 

(դինամիկան), այլ նաև թույլ է տալիս որոշել այդ տնտեսության մեծությունը ժամանակի 
որոշակի պահին: 
Այս մեթոդն իրենց աշխատություններում քննադատել են Թոմասը, Ֆեյգը և Փոզոն: Նրանք 

նշում էին, որ ոչ ամբողջ ստվերային տնտեսությունն է իրականացնում կանխիկով գործարքներ, 
այլ գոյություն ունեն փոխանակային և անկանխիկ հաշվարկներ: Մեթոդի արդյունքները կախված 
են հիմնական հավասարման մեջ ընտրված գործոնների խմբից, որը լրացուցիչ անորոշություն է 
առաջացնում ստացված արդյունքներում: 

Այս մեթոդի շրջանակներում որոշ ենթադրություններ է արել նաև Գուտմանը, որոնք կենտ-
րոնացված են եղել շրջանառության մեջ գտնվող արտարժույթի և դեպոզիտների պահանջարկի 
հարաբերակցության շուրջ (C/D): 

Թանզիի և Գուտմանի մեթոդների հիման վրա Բագրատ Թունյանը2 հաշվարկել է ՀՀ ստվե-
                                                            
1  Տե՛ս Костин Андрей Владимирович. Моделирование, измерение и механизмы возникновения теневой экономики на 
примере Российской Федерации. Диссертация.  Новосибирск 2014,  
URL: http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/27234/Диссертация_Костин_Андрей.pdf 

2  Տե՛ս Bagrat Tunyan. The shadow economy of Armenia: Size, Causes and Consequences. 2005,  
URL:  http://pdc.ceu.hu/archive/00002657/01/WP0502.pdf 
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րային տնտեսության ծավալը: Սակայն այս մեթոդով հաշվարկման արդյունքներում կան բավա-
կանին տարբերություններ, որն էլ ներկայացրել է Հրանտ Միքայելյանը1 (տե՛ս գծապատկեր 2): 

Գծապատկեր 2 

ՀՀ ստվերային տնտեսության ծավալները՝ հաշվարկված Թանզիի և Գուտմանի մեթոդներով 

 
 

4. Էլեկտրականության սպառման և Կաուֆման-Կալիբերդի մեթոդներ: 
Սա հայտնի և անցումային տնտեսություններում հաճախ կիրառվող էլեկտրասպառման մե-

թոդ է: Եթե փողային մեթոդը գնահատում է ստվերային տնտեսության չափը դրամական զանգվածի 
տեսանկյունից, ապա Կաուֆման-Կալիբերդի մեթոդը՝ արտադրության տեսանկյունից: Այս մե-
թոդի գլխավոր ենթադրությունը հիմնվում է էմպիրիկ հետազոտությունների վրա, երբ կարճա-
ժամկետ ժամանակահատվածում էլեկտրասպառման առաձգականությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
անընդհատ է և մոտավորապես հավասար է մեկի: Այս ենթադրության հիման վրա հաշվարկ-
վում է ՀՆԱ-ի դինամիկան ըստ էլեկտրասպառման դինամիկայի և համեմատվում է պաշտո-
նական վիճակագրության հետ: Էլեկտրականության սպառման աճի (արտահայտված տոկոսնե-
րով) և պաշտոնական ՀՆԱ-ի աճի (արտահայտված տոկոսներով) միջև շեղումն էլ հանդիսանում 
է ստվերային տնտեսության փոփոխության արդյունքը: 

Այս մեթոդը գնահատում է ստվերային տնտեսության բաժինն արտադրության, այլ ոչ թե 
սպառման տեսանկյունից: Թերությունն այն է, որ այն չի ֆիքսում «մոխրագույն» աշխատա-
վարձը, ստվերային ծառայությունները և քրեական տնտեսական գործունեությունը:  

5. Լասկոյի կամ տնային տնտեսությունների կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման մեթոդը:  
Լասկոն ենթադրում էր, որ ստվերային տնտեսության որոշակի մաս կապված է տնային 

տնտեսությունների կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման հետ: Նա գտնում էր, որ այն երկրնե-
րում, որտեղ ստվերային տնտեսության որոշակի մաս կապված է տնային տնտեսությունների 
կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման հետ, ապա ստվերային տնտեսության մնացած մասը, որը 
մենք չենք կարող չափել, նույնպես մեծ կլինի:  

Լասկոյի մեթոդը բնութագրվում է հետևյալ երկու հավասարումներով՝  
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որտեղ 
i -ն՝ երկրի համար՝ ընտրության մեջ,  

iE -ն՝ երկրում տնային տնտեսությունների կողմից էլեկտրականության սպառումը բնակչու-
թյան մեկ շնչի հաշվով՝ միլիոն տոննա նավթային համարժեքով, 

                                                            
1  Տե՛ս Hrant Mikaelyan. Caucasus analytical digest. No 75. 17 July 2015,  

URL:  https://www.academia.edu/14915579/Informal_Economy_of_Armenia_Reconsidered_2015_ 
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iС -ն՝ տնային տնտեսությունների իրական սպառումը՝ առանց հաշվի առնելու մեկ շնչին 
ընկնող էլեկտրականության ծախսը՝ արտահայտված ԱՄՆ դոլարով, 

iPR -ն՝ կենցաղային կարիքների համար էլեկտրաէներգիայի գինը՝ արտահայտված ԱՄՆ 
դոլարով, 

iG -ն՝ տարվա մեջ այն ամիսների քանակն է, երբ երկրում անհրաժեշտ է ջեռուցել բնակա-
րանները, 

iQ -ն՝ այլ էներգետիկ ռեսուրսների (էլեկտրականությունից բացի) բաժինն է էներգետիկ 
ռեսուրսների ընդհանուր քանակի մեջ, 

iH -ն՝ տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածում թողարկումն, ըստ բնակչության մեկ շնչի, 

iT -ն՝ տնօրինվող անձնական եկամտի, կորպորացիայի շահույթի և անուղղակի հարկերի 
գումարի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, 

iS -ն՝ սոցիալական ապահովության պետական ծախսերի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին 

iD -ն՝ 14 տարեկանից բարձր ծառայողների քանակը և տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության 
քանակը 100 տնտեսապես ակտիվների նկատմամբ: 

Ստվերային տնտեսության մեծության հաշվարկման համար մենք պետք է իմանանք յու-
րաքանչյուր երկրի ստվերային տնտեսությունում միավոր էլեկտրականությանը որքան ՀՆԱ է 
ձևավորվել: Քանզի այդ տվյալները անհայտ են, ուստի վերցվում է մեկ երկրում ստվերային 
տնտեսության հայտնի գնահատումների մեկի արդյունքը, և դրա օգնությամբ հաշվարկվում է 
ստվերային տնտեսության չափը բոլոր մյուս երկրներում: 

6. Բազմաբնույթ պատճառներով բազմաթիվ մակարդակների մեթոդ (MIMIC): 
Այս մեթոդը ենթադրում է, որ ստվերային տնտեսության չափը հանդիսանում է լատենտ 

փոփոխական՝ կախված մի կողմից՝ հետազոտվող մակարդակների որոշակի քանակից (որոնք 
ցույց են տալիս ստվերային տնտեսության ծավալի փոփոխությունները), և մյուս կողմից՝ հետա-
զոտվող պատճառական փոփոխականների խմբով, որոնք դիտարկվում են որպես թաքնված 
տնտեսական գործունեության առավել կարևոր որոշիչներ: Իմանալով այս մակարդակներն ու 
փոփոխականները՝ հնարավոր է էկոնոմետրիկ մեթոդների օգնությամբ գնահատել ստվերային 
տնտեսության չափը: Մակարդակների և փոփոխականների նպատակահարմար ընտրությունը 
թույլ է տալիս այս մեթոդով գնահատել ոչ միայն թաքնված, այլև քրեական ստվերային տնտեսու-
թյունը: MIMIC մոդելն իրենից ներկայացնում է մակարդակային փոփոխականների )1( upy  
վեկտորի և պատճառական փոփոխականների )1( uqx  վեկտորի հարաբերակցությունը: Նրանք 
միմյանց հետ կապված են  (սկալյար) անտեսանելի թաքնված փոփոխականով հետևյալ հավա-
սարումների միջոցով՝  

ttty HOK �  

ttt x [JK � '     
)1( uqJ  և )1( upO  ՝ գործակիցների վեկտորները 

Սխալների վեկտոր )1( uptH և սխալների սկալյար t[ ՝զրոյական միջիններ, դրանց վարիա-
ցիան փոխադարձ կոռելացված չեն: 

 

MIMIC մեթոդի սխեման 

Պատճառներ                      Ցուցիչներ  

                                        
    
                                                 
 
                                                 

 

Ստվերային տնտե-
սության զարգացման 

դինամիկան 
tK  

1tK �

1
tX

1
tX

1
tX

1
tY

2
tY

t
iY
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MIMIC մոդելը ներկայումս լավագույն մեթոդներից է. այն օգտագործում է բազմաթիվ գոր-
ծոններ, որոնք թույլ են տալիս տեսականորեն ընդգրկել ամբողջ ստվերային տնտեսությունը: 
Այս մոդելը հաճախ օգտագործվում է փողային մեթոդի հետ, որովհետև MIMIC մոդելը միայն 
գնահատում է ստվերային տնտեսության դինամիկան, իսկ փողային մեթոդը թույլ է տալիս 
ստանալ ստվերային տնտեսության չափի բացարձակ արժեքը: 

Այս մեթոդի թույլ կողմերը նշում է Շնայդերը1: Դրանք են՝ 
x ընտրության ծավալի փոփոխությունների հետ կապված ակնկալվող գործակիցների անկա-

յունություն,որը պայման է ներկայացնում ընտրության ծավալի վերաբերյալ, 
x հարկային դրույքաչափերից բացի բոլոր պատճառական փոփոխականների վերաբերյալ 

վստահելի տվյալների ստացման դժվարություն, 
x ստվերային տնտեսության ծավալների վրա «պատճառների» և «մակարդակների» ազդեցու-

թյան անորոշությունը: 
Գծապատկեր 3 

ՀՀ ստվերային տնտեսության ծավալները՝ հաշվարկված Շնայդերի կողմից 

 
 

Ամփոփելով ներկայացված մեթոդները՝ կարող ենք գալ այն հետևության, որ ստվերային 
տնտեսության հաշվարկման մեթոդների մեջ առավել մեծ տատանումներ (ժամանակային 
բնույթի տատանումներ, հաշվարկման արդյունքների տարբերություններ և այլն) գրանցվում են 
փողային մեթոդների կիրառման պարագայում, որը մեր կարծիքով ավելի փոքրացնում է այդ 
մեթոդների արժանահավատությունը:  

Ուղղակի և բազմագործոնային մեթոդների դեպքում, չնայած տարբեր գնահատականների, 
արձանագրվում է նույն դինամիկան, ինչը մեր կարծիքով, ավելի վստահելի է դարձնում այդ 
մեթոդները: 

                                                            
1  Տե՛ս The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? Friedrich Schneider. University of Linz. 

2007,  URL:  http://ftp.iza.org/dp6423.pdf 
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ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՏԻՆԻ ՊԱՊՈՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ,  
Վանաձորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դասախոս 
 

ԱՆԻ ՍԵՐԳԵՅԻ ԲԵԿՉՅԱՆ 
Վանաձորի պետական համալսարան, կառավարում մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Համառոտագիր 

Ստվերային տնտեսությունը կամ տնտեսության չգրանցված հատվածը առկա է բոլոր երկրներում: 
Դրա պատճառ կարող են հանդիսանալ ինչպես տնտեսվարող սուբյեկտների հարկերից խուսափելու 
ձգտումը, այնպես էլ իրականացվող տնտեսական գործունեությունը և երկրի օրենսդրական հակասու-
թյունները: Ուղղակի կապ գոյություն ունի ստվերային տնտեսության ծավալների և պետական ինստի-
տուտների կայացվածության աստիճանի միջև: Ստվերային տնտեսության օրինական կամ լեգալ մասը 
հանդիսանում է յուրօրինակ պահուստ (ռեզերվ), որի հաշվին հնարավոր է հարկային բեռի և ՀՆԱ-ի 
անփոփոխ պայմաններում ավելացնել պետության հարկային եկամուտները:  

Կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում ստվերային տնտեսության ծավալների արժանահավատ գնա-
հատումը: 

 

Բանալի բառեր. ստվերային տնտեսություն, թաքնված զբաղվածություն, Թանզիի մեթոդ, Գուտմանի մեթոդ, Շնայդերի 
մեթոդ, Ֆեյգի մեթոդ: 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ГРАЙР МАРТИНОВИЧ ПАПОЯН, к.э.н. 
начальник Управления финансового и социально-экономического развития областной администарции Лори  
преподаватель кафедры теории экономики Ванадзорского государственного университета  

АНИ СЕРГЕЕВНА БЕКЧЯН 
студентка 3-го курса по специальности «Управление» Ванадзорского государственного университета 

Аннотация 

Теневая экономика или незарегистрированный сектор экономики существует во всех странах мира. Причи-
ной этого могут быть как стремление хозяйствующих субъектов избежать уплаты налогов, так и осуществляе-
мая экономическая деятельность и противоречия в действующем законодательстве страны. Существует прямая 
связь также между объемом теневой экономики и степенью состоятельности государственных институтов. 
Законная или легальная теневая экономика является своеобразным резервом, за счет которого в неизменных 
условиях ВВП и налоговой нагрузки можно увеличить налоговые доходы государства..Самым важным вопро-
сом является точная оценка объема теневой экономики. 

 
Ключевые слова: теневая экономика, скрытая занятость, метод Танзи, метод Гутмана, метод Шнайдера, метод Фейга. 

ISSUES ON MEASURING THE SIZE OF THE SHADOW ECONOMY 

HRAYR MARTIN PAPOYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Lecturer, Chair of Theory of Economics, Vanadzor State University 
Head of Financial and Socioeconomic Development Department, Lori Marz, Republic of Armenia 

 

ANI SERGEY BEKCHYAN 
Junior Student, Management Major, Vanadzor State University 

Abstract 

The shadow economy or unregistered sector of the economy exists in all countries. The reason for that may be 
both the desire of businesses to avoid paying taxes, and economic activities and legislative loopholesand contradictions 
as well. There is a direct link between the size of the shadow economy and the quality of public institutions.  The legal 
part of the shadow economy is a kind of a special reserve on account of which increase in the tax revenue could be 
reported with GDP growth rates and tax burden remaining unchanged.The most crucial issue is measuring theexact size 
of the shadow economy. 

 

Keywords: Shadow economy, hidden employment, Tanzi method, Gutman method, Schneider method, Feige method. 
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ՌՈԲԵՐՏ ՆԵՐՍԵՍԻ ՍԱՐԻՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող, բաժնի վարչ 
 

ԻՐԻՆԱ ԿԱՐՈՅԻ ՆՈՒՐԻՋԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

ՄԱՏԹԵՈՍ ՄԱՄՈՒՐՅԱՆԻ «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ» 

XIX դարի հայ մտավոր պատմության նշանավոր անուններից է Մատթեոս Մամուրյանը։ 
Լայն է նրա մտքի ընդգրկումները իբրև գրող, բանասեր, պատմաբան, մանկավարժ։ Նաև որպես 
տնտեսագետ։ Հրապարակախոսական հոդվածներում նա բազմիցս անդրադարձել է հասարա-
կություն էվոլյուցիայի, հակասությունների, հարստության արտադրության և բաշխման, 
տնտեսական ազատության և այլ հարցերին։ Սույն ակնարկը նրա «Տնտեսագիտական ուղղու-
թյուն» մի հոդվածի մասին է, որը, լինելով տնտեսագիտական դպրոցների ուրվագիծ, ընդհանուր 
առմամբ ուրվագծում է նաև նրա հայեցությունը1։  

Մ.Մամուրյանը նկատում է, թե տնտեսական գիտության մեջ բացակայում է երևույթների 
միագիծ բացատրությունը։ Տարբեր երկրներում գործում են այս կամ այն սկզբունքի նկատմամբ 
տարբերակված մոտեցումներ։ Ելակետ ունենալով տեղական առանձնահատկությունների հան-
գամանքը, մի հարաբերության մեջ դատապարտում դրա վնասակարությունը, մի այլ դեպքում՝ 
ընդհակառակը։ Այդպիսին էր, օրինակ, ժամանակի առանցքային հարցերից մեկը՝ «ազատ փո-
խանակության», խնդիրը։ Մինչդեռ ազատ առևտրի «զորավոր պաշտպանները՝ Կոբդենն ու 
Բաստիան, Անգլիայի օրինակով ցույց էին տալիս դրա «անժխտելի առավելությունը», Ֆրանսիան, 
Ամերիկան «ազգային ներքին ճարտարությունները պաշտպանելու պատրվակով» մաքսապաշտ-
պանական միջոցառումներով կաշկանդում են միջազգային հարաբերությունները2։ 

Սա ընդամենը մի դրվագ է տնտեսագիտության պատմությունից։ Սակայն, ինչպես գիտու-
թյան մյուս բնագավառներում, այնպես էլ տնտեսագիտական օրենքի որոնումներն իրենց ըն-
թացքի, հարցադրումների իրար հակասող դրույթներով ընդարձակում են առարկայի հետա-
զոտական դաշտը։ 

Այդպիսին է գիտության ուղին. «Տնտեսագիտական սկզբանց իբրև ապացույցներ մեջ բերված 
իրողության դեմ ուրիշ հակառակ իրողություններ կը հանվին, ինքնահայտ ճշմարտություններ 
իբրև մոլորություններ կժխտվին, օրենքներ, որ, երբեմն, անուրանալի կթվային կկործանէն, ամեն 
բան՝ մեթոդ, սահման, վարդապետություն անդադար վեճի ներքո կ՝իյնան»3։ Տնտեսական 
գիտության ձևավորմանը նախորդել են որոշակի կռահումներ, դրույթներ, որոնք տնտեսական 
կյանքի զարգացման հետ ի վերջո վեր են ածվել մտածողության որոշակի համակարգի։ Ահա թե 
ինչպես է ուրվագծում Մամուրյանն այդ աստիճանները. Պլատոնի աշխատանքի բաժանման, 
դրամի և առևտրի դերի, Արիստոտելի՝ փողի որպես «ընդմիջական ապրանքի» վերաբերյալ դա-
տողությունները, միջին դարերում շահույթի թույլատրելի և անթույլատրելի սահմանների շուրջ 
վեճերը, ազնիվ մետաղները «պետության բարօրության» պայման դիտելու վերածննդի շրջանի 
հայեցությունը, որը ֆրանսիական մերկանտիլիզմի իր առանձնահատկություններով XVII դա-
րասկզբին իր արտահայտությունը գտավ Մոնկրետյենի «Քաղաքատնտեսության տրակտատ» 
աշխատության մեջ՝ սկզբնավորելով տնտեսական գիտության անվանումը, տնտեսական լիբե-
րալիզմի Գուրնեի գաղափարները, համաձայն որի պետությունը չպետք է միջամտի քաղաքացի-
ների արտադրական, առևտրական և ֆինանսական գործունեությանը՝ սկզբնավորելով «գործերն 
իրենց բնական ընթացքին թողնելու» բանաձևը, որը հայտնի է laisser fairs, laisser aller ար-
տահայտությամբ հասարակության տնտեսական բովանդակության մտակառույցները, որոնք, 

                                                            
1  Մատթեոս Մամուրյանի տնտեսագիտական հայացքների ընդհանուր բնութագիրը, տե՛ս Ն.Ռ.Թովմասյան, Հ.Հ.Թամ-
րազյան, Գ.Թ.Պապիկյան, «Հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության ուրվագծեր» մենագրությունը (Եր., 1988) 

2  Արևելյան մամուլ, 1898, №13, էջ 505-506։ 
3  Նույն տեղում, էջ 506։ 
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սակայն չէին հավակնում գիտության, սակայն նշանակալից մասով դարձան վերջինիս տեսա-
կան ելակետերը1։  

Եվ այս իմաստով է Մ.Մամուրյանի այն ընդհանրացումը, թե «Որքան ժամանակ որ տնտե-
սական երևույթներու դիտողությունը սահմաններու կամ մասնավոր տեսություններու մեջ ամ-
փոփված մնաց, թեև Պլատոնի մը և Արիստոտելի մը հանճարին բերմամբ ներշնչված, գիտություն 
ըսուած բանը չկար։ Այն ատեն միայն այդ երևույթները գիտական ձև մ՝առին երբ ընդհանուր 
սկզբունքի մը ներքին դասավորեցան և անփոփոխելի կանոններու շնորհիվ իրենց հետևանքն 
բացահայտուեցան»2։ Նա տնտեսական գիտության ձևավորումը կապում է Ֆ.Քենեի անվան հետ, 
արժեքավորելով նրա բնական իրավունքի մասին տեսությունը, որպես երկրի զարգացման պայ-
մանի. «Առաջին անգամ Քեսնեյ սկզբունք մ արտահայտեց որ կարծես թե տերութեանց տնտե-
սական վիճակին ամեն երևույթներուն կհամապատասխաներ։ Ինք՝ պատուական մարդ մը՝ 
ժառանգական իրավանց, դաշտերու մշակութեան հավատարիմ մնաց, իր ժամանակին բժշկու-
թեան և փիլիսոփայութեան համար մեծ էր եռանդն։ Ինչպես իրեն, նույնպես ուրիշներու համար, 
մարդս իր բնական վիճակին մեջ և իր անկապտելի իրավունքն կերպ մը հայտնություն մ՝եղավ։ 
Ուստի այս եզրակացութեան հասավ թե բնական ազատությունն ու երկրագործությունը 
Պետությանց բարօրութեան հիմնական սկզբունքն են։ Քիչ շատ ամուլ զբաղումներ երևցան իրեն 
ճարտարությունն և վաճառականությունն, և բնական իրավանց հավատարիմ, կարծես ապա-
ցուցանել թե մշակական արտադրությանց փոխանակության դեմ եղած արգելքն զանազան 
իրերու գիները կխանգարեն ի վնաս հանրային բարվոյն»3։ 

Ֆ.Քենեի առաջադրած գաղափարները իրենց հետևորդներն ու զարգացումներն են ստացել 
մի ամբողջ շարք մտածողների կողմից, որոնցից Մ.Մամուրյանն իր համակրանքն է արտա-
հայտում Մերսյե դե լա Ռիվերայի և Ա.Ռոբեր Թյուրգոյի նկատմամբ։ Մերսյեն իր ազատական 
գաղափարներով անձնական շահը դիտում էր տնտեսական գործունեության շարժիչ ուժը, 
որպես թե «Ազատությամբ քաջալերված անձնական շահն ամեն մասնավոր անհատի մղում 
կտա իր ծախած բաները կատարելագործելու և բազմապատկելու, և այսպես ուրիշ մարդոց փո-
խանակությամբ հայթայթելիք վայելումներու քանակությունը ստուարացնելու»4։ 

Ան Ռոբեր Ժակ Թյուրգոն դարձավ ֆիզիոկրատական մտքի ավարտողը։ Լինելով ավելի 
լայնատես և ազատ Ֆրանսուա Քենեի պահպանողական նկրտումներից, նա ֆիզիոկրատների 
ուսմունքն ավելի գիտականացրեց։ Մ.Մամուրյանը հենց այս իմաստով էլ հատկապես շեշտում 
էր նրա «Հարստության կազմության և բաշխման վրա խորհրդածություններ» աշխատությունը, 
որում խնդրին տվեց «վարդապետական ձև», հստակեցրեց հասարակության դասակարգային 
կառուցվածքը՝ արդյունաբերությունում և գյուղատնտեսությունում աշխատող վարձու բանվոր-
ներին միավորելով մեկ դասակարգի մեջ, արժեքավորում նրա ուսմունքում աշխատավարձը 
նվազելու միտումների, կապիտալի և խնայողության վերաբերյալ դիտողությունները։ 

Տնտեսական գիտության մեջ նոր շրջան է ենթադրում Ադամ Սմիթի «Ժողովուրդների 
հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրություն» աշխատությունը։ Նախորդ դպրոց-

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 506-507։ 
2  Նույն տեղում, էջ 507։ 
3  Նույն տեղում։ 
4  Նույն տեղում (Առիթի բերումով տեղին է վկայակոչել Ավգուստ Օնկենի մի պատմությունն այն մասին, որը գուցե և 
հորինված է նրա հակառակորդների կոմից, սակայն ստույգ է արտահայտում նրա հայեցությունը։ Եկատերինա 
Երկրորդը մերժում է իշխան Գոլիցինի՝ Մերսյե դե լա Ռիվերային որպես խորհրդատու վերցնելու առաջարկը։ Կայսրու-
հու և Մերսյեի միջև տեղի է ունենում հետևյալ երկխոսությունը։ Կայսրուհին դիմում է նրան, թե «Կարո՞ղ եք ինձ 
ցույց տալ պետության լավագույն կառավարման ուղիները», «Կա միայն մեկ ուղի, պատասխանում է Քենեի աշա-
կերտը, լինել արդարամիտ, այսինքն պահպանել կարգ ու կանոնը և ձգտել օրենքների կատարմանը»։ «Բայց ինչի 
վրա պետք է հիմնվի պետության օրենքները, «Միայն իրերի և մարդկանց բնության վրա»։ «Իհարկե, բայց եթե ուզում 
ես ժողովրդին օրենքներ տալ, ապա կանոնների ինչպիսի նախապատվություններով ղեկավարվել» «Կայսրուհի, 
օրենքների հրապարակումը խնդիր է, որն Արարիչը վերապահել է իրեն...»։ «Ըստ ձեզ ինչին է հանգում կառա-
վարման մասին գիտությունը»։ «Այն բանին, որպեսզի բացահայտվի և պարզվի այն օրենքները, որոնք Արարիչը 
ակնհայտորեն մարդուն ստեղծելով ներդրել է նրա բնության մեջ։ Մեծ դժբախտություն և կործանարար ձեռնարկում 
կլինի փորձել դուրս գալ այդ սահմաններից», «Ողորմած տեր, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ լսելու առիթ ունեցա, 
ցանկանում եմ ձեզ ամենայն լագը»։ Սա նրանց առաջին և վերջին հանդիպումն էր)։ (Տես՝ Авг.Онкен, История 
политической экономии до Адама Смита, С.Петербург, 1908» с. 427)։ 
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ների առաջադրույթների վերանայումներն ու վերլուծական խորացումները, ինչպես ասում է 
Մ.Մամուրյանը, «տնտեսական երևույթները քննելու համար» նրա «որքան պարզ նույնքան 
բարձր տեսակետի ընտրությունը» հեղինակը դարձրեց «տնտեսական գիտության ճշմարիտ 
հիմնադիրը»։ Եվ Մամուրյանը ուրվագծում է Սմիթի աշխատության բերած նորույթի հիմնական 
կետերը. «Ազգի մը տարեկան աշխատությունն այն նախնական դրամագլուխն է որով իր 
տարեկան սպառումներուն համար կենաց պիտանի առարկաները կհայթայթե, և այս առար-
կաները կամ աշխատության անմիջական արդյունք են միշտ, կամ սույն աշխատությամբ ուրիշ 
ազգերե գնված իրեր։ Ապա ջանաց ցույց տալ՝ թե իրերու արժեքն աշխատության շնորհիվ 
կգոյանա և թե մարդիկ՝ իրենց հատուկ ընդունակությանց համեմատ՝ այդ աշխատության 
բաժանմամբ կհարյուրապատկեն իրենց ոյժերը և հարստություններ կստեղծեն. Նա ցույց 
տուվավ ազատ շահամրցության (concurrence) մեծ առավելություններն՝ ոչ միայն երկրագոր-
ծության, այլ նաև վաճառականության և ճարտարության համար ևս։ Նա երևան հանեց վարկի և 
դրամատուններու ամենազոր ազդեցությունն»1։ 

Մամուրյանը հեղինակների հաջորդականության մեջ համառոտակի բնութագրություններ է 
տալիս դասական հեղինակներին, արտահայտելով այդ դպրոցի ընդհանուր համապատկերի 
բովանդակությունը. 
x Մալթուսը, թե «ինչ համերաշխություն կտիրե արտադրության և բնակչության մեջ», թե ինչ-

պես ստեղծել հավասարակշռության երկրաչափական առաջադիմությամբ աճող բնակ-
չության և թվաբանական առաջադիմությամբ աճող արտադրության միջև։ 

x Ռիկարդոն «ազատ շահամրցակցությունը» դիտում էր որպես տնտեսական կյանքի 
պահվածքի գերագույն սկզբունքը։ Նշելով, որ Ռիկարդոյի հայեցության մեջ աշխատավարձի 
կարգավորումը նույնպես ենթակա է ազատ շուկայական մրցակցությանը, Մամուրյանը 
վկայակոչում է նրա այն միտքը, թե «Աշխատության գինն որևէ արտադրության գնոյն պես 
կորոշվի. արտադրության ծախքեն կախումն ունի, և օրոգչեքի բնական սակն այնչափ է 
որչափ որ կարևոր է գործավորին ապրուստին համար, ինչպես նաև իր ծավալման՝ առանց 
հավելման ու նվազման»2։  

x Սեյը, Ռոսսին, Բաստիան կարծես կոչված էին ուղղելու «տնտեսագիտության վերջին 
թերությունները» և ամբողջացնելու նոր գիտությունը, համաձայն որի հասարակության 
բոլոր դասակարգերը «հանրային արտադրության հավասարապես օգտակար անդամներ» 
են, որոնց որպես արտադրության երեք գործոններին՝ աշխատանքին, կապիտալին և հողին 
համապատասխանում են եկամուտների երեք հիմնական ձևերը՝ աշխատավարձը, շա-
հույթը և ռենտան, պայմանավորելով այն սկզբունքը, որ ենթադրում է «շահերի ներդաշնա-
կություն»։ 

x Կոբդենը, Բրայթը և մանչեստերյան դպրոցի այլ ներկայացուցիչներ՝ ելակետ ունենալով 
ֆիզիոկրատների և դասական տնտեսագիտության գաղափարները, «ազատ աշխատության 
և շահամրցության օրենքին վերագրեցին բացարձակ ներգործություն մը», որպես 
ժողովուրդների «ճարտարական և առևտրական բարօրության անհրաժեշտ շարժառիթ»։ 
Եվ այսպես, վերը նշված դիտողություններն ուրվագծում են ոչ միայն առանձին տնտե-

սագետների հայացքները, այլև ներկայացնում են որպես մի միասնական ամբողջություն, որպես 
ազատամտական ուղղության դավանանքի ընդհանուր օրինաչափության դրսևորումներ, որոնք 
Մամուրյանն ամփոփում է հետևյալ տողերում. «Մարդ որքան ազատ լինի իր աշխատության 
մեջ, այնքան ավելի լավ կրնա արդյունավորել իր ոյժերն ու իր գոյության պիտանի իրերն ար-
տադրել։ Պետության մեջ որքան շահամրցությունն ազատ լինի, այնքան մեն մի անհատ կարող 
կլինի իր սեփական ընդունակությանց մղուն մը տալ, իր գտնված մասնավոր պարագաներե 
օգուտ քաղել, աժան գնով արտադրել և հանրային բարօրության գործակցիլ։ Վերջապես՝ 
պետությանց փոխանակություններն որքան ազատ լինին, ամեն մի ազգ իր հանճարին և հողին 

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 508։ 
2  Նույն տեղում, էջ 509։ 
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արտադրանքը կարող կլինի արգասավորել, և ուրիշ ազգերու բարելավության աջակցիլ իր 
ճարտարությամբ և վաճառականությամբ։ Փայլուն եզրակացություներ...»1։ 

Սակայն, մի բան է ազատական դպրոցի դոկտրինան, մի այլ բան տնտեսական կյանքի իրա-
կան ընթացքը, որը բնականաբար պիտի հանդիպադրվեր այլ մտայնության տնտեսագետների 
ռեակցիային, «որոնց այնքան ստույգ ու կատարյալ չերևաց առաջադիմության» վերը նշված 
«ապահովությունները» ինչպես կառավարության կողմից արտաքին առևտրի բացարձակ 
ազատությունը չընդունողների, այնպես էլ «մարդասեր երազողների կողմից»՝ պայմանավորելով 
նոր ուղղությունների ի հայտ գալը։ Այս ընդդիմախոսների շարքում առաջին գիծը հատկացվում 
է շվեյցարացի տնտեսագետ Սիմոնդ դը Սիսմոնդուն։ Մամուրյանը նկատում է, թե նա 
տնտեսական ու սոցիալական ներհակությունները կապում է շահամրցության հետ, որից ծագած 
«զեղծմունքը նշանակեց... օրոգչեքի նուազում, վաճառատեղէներու խռնումն, ոմանց գայթակղելի 
հարստացումն, այլոց նուվաստացուցիչ աղքատացումն»։ Այստեղից էլ որպես «նոր դպրոցի մը 
մեկնակետ», թե պետության կամ կառավարության կարևոր ֆունկցիաներից մեկը պիտի դառնա 
բաշխման հարաբերությունների կատարելագործումը և շտկելու եկամուտների և սպառման 
միջև հակասությունը։ 
x Պրուդոնը առարկում է Բաստիայի «շահերի ներդաշնակության» բանաձևումներին և «հեկե-

լեան տրամասութենե մղված» փնտրում «արժեքի լավագույն սահման մը»։ 
x Լուի Բլանը հակասություն է տեսնում Սմիթի արժեքի սահմանման մեջ . «ամեն արտադ-

րանք գործավոր դասակարգին աշխատութեամբը կկազմուի, մինչդեռ գործավորն՝ որ իբրև 
ապրանք կբերե վաճառատեղին իր աշխատությունն, ասոր գինը որոշելու ազատութենե 
զուրկ է։ ... առաջինն իր կենաց պիտոյից հարկեն ստիպված կգործե, երկրորդն իր հարստու-
թեանց մի աննշան մասը մեջ տեղ դնելով. Հարուստը ըստ հաճոյս զայն գործածելու ազատ է, 
չքավորն իր պիտոյից տերին։ Մինն իր կամքն յառաջ տանելու վիճակի մեջ է, մյուսն՝ այդ 
կամքին հպատակելու բռնադատված»։ Իրավացի է Մամուրյանը՝ Լուի Բլանը ոչ միայն չէր 
ընդունում ազատ մրցակցության դոկտրինան, այլև այն համարելով սոցիալական և 
տնտեսական արատների պատճառը, մի առիթով այն բնութագրել է որպես «ազատության 
ծաղրանկար»։  
Լուի Բլանի հայացքների բնութագրության առումով հաճախ զուգահեռներ է գծվում նրա և 
ուտոպիստ սոցիալիստների միջև՝ կապված «աշխատանքի կազմակերպման» ձևերի ինչ-ինչ 
ընդհանրությունների հետ։ Սակայն, Մամուրյանն ընդգծում է Լուի Բլանի Սիսմոնդու 
հայացքների հետ ունեցած շերտի մասին՝ կապված հարցերի լուծումը «կառավարության 
միջամտության մեջ» փնտրելու հետ։ Հայտնի է, որ Լուի Բլանի կարծիքով մրցակցության 
կործանարար հետևանքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է անհատականության 
սկզբունքից, որի վրա խարսխված է արդի տնտեսական կարգը, անցնել հակառակ սկզբուն-
քին։ Դրանք լինեին, այսպես ասած, հասարակական արհեստանոցներ, որոնցում կարող էին 
աշխատել բոլոր ցանկացողները, ստանալ աշխատանքի լրիվ արդյունքը, բացառությամբ 
արտադրության վրա կատարված ծախսերի։ Ուտոպիստ սոցիալիստները հասարակու-
թյանը կապում էին ասոցիացիայի գաղափարի հետ, բայց չէին կապում պետության օգնու-
թյան հետ, Լուի Բլանն ընդհակառակը, հենց պետության օգնության վրա է դնում շեշտը, 
որպես թե դրա իրագործմամբ «ազատության բնական իրավունքը աշխատութեան իրա-
վունքի կվերածե և պետական ընկերահաշտության հիմը կդնե»2։ Մամուրյանը Լուի Բլանի 
հայեցության ընդհանրությունը Սիսմոնդու հետ կապում է հասարակության նորոգության 
ծրագրում որպես նեցուկի «կառավարության միջամտության» կիրառության հետ։ 

x Ֆերդինանդ Լասսալին Մամուրյանը հատկացնում է Լուի Բլանի արծարծումների տիրույթը, 
որը պահանջում էր «պետության ավելի ազդեցիկ միջամտություն», խորը արմատներ 
թողնելով «ընկերահաշտական գաղափարների» վրա։ 

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 509-510։ 
2  Նույն տեղում, 1898, №14, էջ 540։ 
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x Կարլ Մարքսը՝ լինելով Թյուրգոյի, Սմիթի, Ռիկարդոյի հետևորդը, միաժամանակ «տնտե-
սագիտությունն ամբողջովին վերաշինելու հատկությունն ունի»։ Նա ներկայացնում է հա-
վելյալ արժեքի տեսությունը. Աշխատօրվա կառուցվածքը, անհրաժեշտ և հավելյալ աշխա-
տանքի միջև գոյություն ունեցող հակադրությունը, հարստության և աղքատության բևեռա-
ցումը, կապիտալի կուտակումը՝ վկայակոչելով Մարքսի այն խոսքերը, թե «Արդի դրամագլուխն 
վերաշխատութենե ծնած, իր բոլոր ձևերով կներկայացնե միայն ուրիշի աշխատութեան 
գրավումն, մեղմացած գերություն մ որ անհետի հին գերության պես։ Մեր ժամանակի ընկե-
րային և տնտեսական դժուարությունները պիտի լուծուին միայն, երբ դրամագլխի կազմու-
թեան կերպը ջնջուի։ Ուրիշի աշխատութեան գրավիչները ըստ կարգի պիտի գրավուին»1։ 

x Մամուրյանը վկայակոչում է նաև այլ անունները, որոնք, թերևս, չեն նպաստել տնտեսա-
գիտության գիտականացմանը, արժեքավորում է գերմանական պատմական դպրոցի ի 
հայտ գալը, որն ունեցել է էվոլյուցիայի երկու էտապներ՝ հին և նոր։ Հին պատմական 
դպրոցի երկու նշանավոր ներկայացուցիչները Կնիսը և Վիլհելմ Ռոշերը «ցույց տվեցին, որ 
արտադրության այլազան ձևերն և անոնց հաջորդական այլափոխություններն բացարձակ 
սկզբանց արդյունք չեն բնավ, այլ ժողովրդոց պատմական զարգացման հետևանքը»։ 
Երևույթների վերլուծության պատմության մեթոդին «հավատարիմ մնացին» նաև նոր 

պատմական դպրոցի ներկայացուցիչները կամ ինչպես անվանում «մոէղենի ընկերավարներ» 
(կաթեդեր սոցիալիստներ –Ռ.Ս.)։ Մամուրյանը նկատում է, որ այդ հեղինակները (Ա.Շեֆլե, 
Ա.Վագներ, Լ.Բրենտանո և ուրիշներ) պատմական հետազոտությունների ընդհանուր ուղղվա-
ծության հետ ունեին տարբեր հետաքրքրություններ։ Պատմական մեթոդին առավել հետևողա-
կան էին Շմոլերը և նրա աշակերտները, որոնք «ուսումնասիրեցին տնտեսական մեծ երևույթ-
ներն, անոնց ծագումն ու զարգացումը պատմության մեջ»՝ մշակելով որոշակի հայացք, թե «Ամեն 
ընկերային վիճակ, ամեն ժամանակամիջոց իրեն հատուկ արտադրության եղանակներն ունի»2։ 
Մամուրյանը վկայակոչում է բանվորական խնդրի վերաբերյալ Լ.Բրենտանոյի այն միտքը, թե 
մարդկութեան և քաղաքակրթութեան նպատակն է ամեն անհատի հայթայթել իր կարողու-
թյուններն ըստ կարգի կատարեալ զարգացման հասնելու միջոցները։ Տնտեսական գիտությունը 
վերստին առաջադրում է նույն հարցը, պատասխանը փնտրելով նախորդ ուսմունքներում, զու-
գահեռի վրա դնելով Քենեի աշխատանքի ազատության պահանջի հետ, որն այլ նպատակ չունի, 
քան «Ամեն անհատի տալ կարողությունները կատարելապես զարգացնելու միջոցը»։ Այսինքն՝ 
«Եթե աշխատութեան ազատութեան բերմամբ ոմանք հարուստ և այլք աղքատ կլինին, պատ-
ճառն այս է, որ ոմանք մտային բարձր և այլք ստորին կարողութեան տեր են. ամեն շինովի կազ-
մավորություն, ինչ պատճառ որ ունենայ, կրոնական, օրենսդրական, քաղաքական, իմաս-
տասիրական կամ պատմական, պարզապես կարգիլե մարդուս կարողութեանց ազատ զար-
գացումն»։ Այս տեսակետով Քենեի սկիզբն անտարակույս ավելի արդար և համապատասխան է 
քաղաքակրթութեան ոգույն քան թե վերանորոգման և վերակազմության ուրիշ որևէ երևակայելի 
խորհուրդներ3։ Իսկ դա եթե վերադառնանք Սիսմոնդու վարդապետությանը, կնշանակի «թույլ 
տալ, որ գործատերը շահագործի գործավորին, հարուստն՝ աղքատը և ամենքն ամենուն դեմ 
պայքար մղել»։ 

Եվ այսպես, Մ.Մամուրյանը ոգևորված չէր տնտեսագիտության ուղղության առաջընթացով, 
որը XIX դարեվերջին հայտնվել է գաղափարական դարձի ոլորապտույտում։ Հակված լինելով 
«բնական իրավունքի» տեսությանը, նա այլևայլ ուսմունքների հակասական ու իրարամերժ 
հանգույցներում տնտեսական գիտության առաքելության համար գծում է հոռետեսական հա-
յացք. «Այսպես՝ մեկ ու կես դարու հետազոտություններ և փորձառություններ, երբեմն շատ աղե-
տալի, մեզ ետև կտանին և կըհասցնեն քաղաքական տնտեսության նախնական վիճակին։ Եվ 
մի՞թե այդ գիտությունը դատապարտված է հավիտեան այս հոռի շրջանին մեջ դառնալու»4։ 

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 541-542։ 
2  Նույն տեղում, էջ 543։ 
3  Նույն տեղում, էջ 544։ 
4  Նույն տեղում, էջ 545։ 
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ՄԱՏԹԵՈՍ ՄԱՄՈՒՐՅԱՆԻ «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ» 

ՌՈԲԵՐՏ ՆԵՐՍԵՍԻ ՍԱՐԻՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող, բաժնի վարիչ 
ԻՐԻՆԱ ԿԱՐՈՅԻ ՆՈՒՐԻՋԱՆՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Հոդվածում քննության է ենթարկվում XIX դարի հայ հասարակական մտքի պատմության նշանավոր 
անուններից մեկի՝ գրող, բանասեր, պատմաբան, մանկավարժ Մատթեոս Մամուրյանի «Տնտեսագիտական 
ուղղությունը» աշխատությունը։ Մ.Մամուրյանի սույն ուսումնասիրությունը ընդհանուր պատկերացում է 
տալիս տնտեսագիտական տարբեր դպրոցների վերաբերյալ նրա հայացքների մասին։ Ցույց է տրվում, որ 
նա հանգում է մի հետևության, համաձայն որի XIX դարավերջին տնտեսական գիտությունը հայտնվել է 
գաղափարական դարձի ոլորապտույտում։ 

 

Բանալի բառեր. ազատ առևտուր, բնական իրավունք, դասական դպրոց, պատմական մեթոդ, հոռետեսական հայացք: 

 «НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» МАТТЕОСА МАМУРЯНА 
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младший научный сотрудник Института экономики им.М.Котаняна НАН РА 

Аннотация 

В статье рассматривается работа одного из видных представителей армянской общественной мысли XIX 
века - писателя, филолога, историка, педагога - Маттеоса Мамуряна «Направление экономической науки». 
Исследование Мамуряна дает общее представление о его взглядах относительно различных экономических 
школ.  В работе показывается, что Мамурян приходит к выводу, согласно которому экономическая наука конца 
XIX века оказалась в витке идеологического кризиса. 
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Abstract 

The article examines “The Economic Direction” Paper by MattheosMamurian, one of the prominent names in the 
history of Armenian social thought of the 19th century, writer, poet, historian, and teacher. The given research of 
MattheosMamurian provides a general view of his thought on various economic schools. The article shows that he 
comes to a conclusion, according to which the economic theory at the end of the 19th century was in the loop of 
ideological comeback. 
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Head of Department, Chief Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Վարդան Բաբկենի ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

Вар ан Ба кено ич БОСТАНДЖЯН, д.э.н., профессор 
Финансово-учетная кафедрa Ереванского государственного университета 

Vardan Babken BOSTANJYAN, Doctor of Sciences (Economics), Professor 
Chair of Finances and Accounting, Yerevan State University                 
 

Արարատ Եղիշեի ԶԱՔԱՐՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի վարիչ 

Арарат Е ише ич ЗАКАРЯН, д.э.н., профессор  
заведующий кафедрой маркетинга Армянского государственного экономического университета 

Ararat Yeghishe ZAKARYAN, Doctor of Sciences (Economics), Professor 
Head of Chair of Marketing, Armenian State University of Economics 
 

Աշոտ Աղասու ԹԱՎԱԴՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՊՏՀ խորհրդատու, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչ  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող 

Ашот А асие ич ТАВАДЯН, д.э.н., профессор 
консультант, заведующий кафедрой экономико-математических методов Армянского государственного экономического 
университета, главный научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Ashot Aghasi TAVADYAN, Doctor of Sciences (Economics), Professor  
Adviser, Head of Chair of Mathematical Methods in Economics, Armenian State University of Economics  
Chief Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Դավիթ Վլադիմիրի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող   

Да ит Вла имиро ич АРУТЮНЯН, д.э.н.  
старший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Davit Vladimir HARUTYUNYAN Doctor of Sciences (Economics) 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
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Տիգրան Վլադիմիրի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ 
«Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ» ՍՊԸ-ի աուդիտի ավագ մենեջեր 

Ти ран Вла имиро ич АРУТЮНЯН, д.э.н.,доцент  
старший менеджер по аудиту компании ООО «Дженерал Стандарт Консалтинг» 

Tigran Vladimir HARUTYUNYAN, Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor 
Audit  Senior Manager, “General Standard Consulting” LLC 
 

Սայադ Համբարձումի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, տ.գ.դ., դոցենտ  
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ԱՊՀ էկոնոմիկայի ամբիոն 

Сая  Ам арцумо ич ПЕТРОСЯН, д.э.н., доцент 
Кафедра экономики агропромышленного комплекса Национального аграрного университета Армении  

Sayad Hambardzum PETROSYAN, Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor 
Chair of Economics of Agri Industrial Complex, Armenian National Agrarian University 
 

Ռոբերտ Ներսեսի ՍԱՐԻՆՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող 

Ро ерт Нерсесо ич САРИНЯН, д.э.н., профессор 
зав.отделом, главный научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Robert Nerses SARINYAN, Doctor of Sciences (Economics) Professor, Chief Research Associate  
Head of Department, Chief Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of 
Armenia 
 

Թեկնածուներ  / Кандидаты / Candidate of Sciences, Ph.D. Degree Holders 
 

Կարապետ Հովհաննեսի ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի ասիստենտ 

Карапет О анесо ич АРАКЕЛЯН, к.э.н., 
ассистент кафедры маркетинга Армянского государственного экономического университета 

Karapet Hovhannes ARAKELYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Assistant Professor, Chair of Marketing, Armenian State University of Economics 
 

Կարինե Հովհաննեսի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱԱՀ «Ֆինանսներ և վարկ» ամբիոն 

Карине О анесо на АВЕТИСЯН, к.э.н доцент  
Кафедра финансов и кредита Национального аграрного университета Армении 

Karine Hovhannes AVETISYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Chair of Finance and Credit, Armenian National Agrarian University 
 

Էբա Արկադիի ԲԱԲԱՅԱՆ, աշխ.գ.թ., պրոֆեսոր 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 

Э а Арка ье на БАБАЯН, к. географ.н., профессор 
ведущий научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Eba Arkadi BABAYAN, Candidate of Sciences (Geography), Professor 
Leading Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Քրիստինե Յուրիի ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Кристина Юрье на БАГДАСАРЯН, к.э.н.  
старший научный сотрудник Института экономики им.М.Котаняна НАН РА  

Kristine Yuri BAGHDASARYAN, Ph.D. in Economics  
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 



  462

 

Աննա Աշոտի ԲԱՅԱԴՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն 

Анна Ашото на БАЯДЯН, к.э.н., доцент 
Кафедра управленческого учета и аудита, Армянского государственного экономического университета 

Anna Ashot BAYADYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Chair of Managerial Accounting and Auditing, Armenian State University of Economics 
 

Բելլա Վալերիի ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող   

Белла Валерье на ГАБРИЕЛЯН, к.э.н., доцент 
старший научный сотрудник Институт экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Bella Valeri GABRIELYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Հրաչիկ Գարսեվանի ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱՊՀ ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտոր 

Грачик Гарсе ано ич ГЕВОРКЯН, к.э.н., доцент  
Сектор горно-металлургической промышленности, экономики и управления природопользованием Национального 
политехнического университета Армении 

Hrachik Garsevan GEVORGYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Sector of Mining and Metallurgical Industry, Economics, and Natural Resource Management, National Polytechnic University of 
Armenia 
 

Արման Հակոբի ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Арман Акопо ич ДАНИЕЛЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Arman Hakob DANIELYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Արմինե Գրիգորիի ԶԱԽԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ.  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Армине Гри орье на ЗАХАРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Armine Grigori ZAKHARYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Ալվարդ Թևոսի ԶԱՏԻԿՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն, ավագ գիտաշխատող 

Ал ар  Те осо на ЗАТИКЯН, к.э.н. 
заместитель директора, старший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Alvard Tevos ZATIKYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Deputy Director, Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Նվարդ Կարենի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Н ар  Карено на ХАЧАТРЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Nvard Karen KHACHATRYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M.Kotanyan Institute of Economics National Academy of Sciences Republic of Armenia 
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Նարեկ Միյասնիկի ԿԵՍՈՅԱՆ, տ.գ.թ. դոցենտ 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն  

Нарек Мяснико ич КЕСОЯН, к.э.н,  доцент 
Кафедрa экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета 

Narek Miyasnik KESOYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Chair of Mathematical Methods in Economics, Armenian State University of Economics 
 

Եվգենյա Արտաշեսի ՀԱԿՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Е ения Арташесо на АКОПЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им.М.Котаняна НАН РА 

Yevgenya Artashes HAKOBYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Իրինա Գրիգորիի ՀԱԿՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

Ирина Грирорье на АКОПЯН, к.э.н.  
старший научный сотрудник Института экономики им.М.Котаняна НАН РА 

Irina Grigori HAKOBYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Եվգենյա Ռազմիկի ՀԱՅՐԻՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Արցախի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոն 

Е ения Размико на АЙРИЯН, к.э.н. доцент 
Кафедра финансового учета Арцахского государственного университета 

Yevgenya Razmik HAYRIYAN, Ph.D. in Economics, AssociateProfessor 
Chair of Finances and Accounting, Artsakh State University 
 

Գայանե Էրնիկի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող, բաժնի վարիչ 

Гаяне Эрнико на АРУТЮНЯН, к.э.н., доцент 
зав.отделом, научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Gayane Ernik HARUTYUNYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Head of Department, Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Լիանա Կառլենի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀԱՊՀ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն 

Лиана Карлено на АРУТЮНЯН, к.э.н.доцент  
Кафедра  общей экономики Национального политехнического университета Армении 

Liana Karlen HARUTYUNYAN, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor 
Chair of General Economics, National Polytechnic University of Armenia 
 

Լենա Մնացականի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

Лена Мнацакано на ОГАНИСЯН, к.э.н 
старший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Lena Mnatsakan HOVHANNISYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Ռուզաննա Յակովի ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 

ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոն 

Рузанна Яко ле на МАНГАСАРЯН, к.э.н, доцент  
Кафедра экономической теории и управления Арцахского государственного университета 

Ruzanna Yakov MANGASARYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Chair of Economic Theory and Management, Artsakh State University 
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Մերի Գագիկի ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Мери Га ико на МАНУЧАРЯН, к.э.н 
младший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Meri Gagik MANUCHARYAN, Ph.D. in Economics 
Junior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Հայկ Աշոտի ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

Айк Ашото ич МАРКОСЯН, к.э.н. 
старший научный сотрудник Института экономики НАН РА 

Hayk Ashot MAKROSYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Արմինե Գագիկի ՄԻՆԱՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Армине Га ико на МИНАСЯН, к.э.н. 
младший научный сотрудник Института эономики им. М.Котаняна НАН РА 

Armine Gagik MINASYAN, Ph.D. in Economics 
Junior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Սաթենիկ Հարությունի ՄԿՐՏՉՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀԱԱՀ  ֆինանսներ և վարկ ամբիոն 

Сатеник Арутюно на МКРТЧЯН, к.э.н., доцент 
Кафедра финансов и кредита  Национального аграрного университета Армении 

Satenik Harutyun MKRTCHYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Chair of Finance and Credit, Armenian National Agrarian University 
 

Սառա Աշոտի ՄԿՐՏՉՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտոր 

Сара Ашото на МКРТЧЯН, к.э.н, доцент 
Сектор горно-металлургической промышленности, экономики и управления природопользованием  Национального 
политехнического университета Армении Национального политехнического университета Армении 

Sara Ashot MKRTCHYAN, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Sector of Mining and Metallurgical Industry, Economics, and Natural Resource Management, National Polytechnic University of 
Armenia 
 

Հրայր Մարտինի ՊԱՊՈՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ,  
Վանաձորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դասախոս 

Грайр Мартино ич ПАПОЯН, к.э.н. 
начальник Управления финансового и социально-экономического развития областной администарции Лори  
преподаватель кафедры теории экономики Ванадзорского государственного университета 

Hrayr Martin PAPOYAN, Candidate of Sciences (Economics) 
Lecturer, Chair of Theory of Economics, Vanadzor State University 
Head of Financial and Socioeconomic Development Department, Lori Marz, Republic of Armenia 
 

Շողեր Պյոտրի ՊՈՂՈՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Шо ер Петро на ПОГОСЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Shogher Pyotr POGHOSYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
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Ամալյա Սարիբեկի ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ, տ.գ.թ., պրոֆեսոր 
Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոն 

Амаля Сари еко на САРИБЕКЯН, к.э.н., профессор 
Кафедра менеджмента и бизнеса Ереванского государственного университета 

Amalya  Saribek SARIBEKYAN, Ph.D. in Economics, Professor 
Chair of Management and Business, Yerevan State University 
 

Լիլիթ Նորայրի ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Лилит Норайро на САРГСЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Lilit Norayr SARGSYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Կարեն Սամվելի ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տ.գ.թ., դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

Карен Сам ело ич САРГСЯН, к.э.н., доцент  
старший научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Karen Samvel SARGSYAN, Ph.D., Associate Professor 
Senior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciencies, Republic of Armenia 
 

Արման Սպարտակի ՔԵՐՈԲՅԱՆ, տ.գ.թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Арман Спартако ич КЕРОБЯН, к.э.н. 
научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Arman Spartak KEROBYAN, Ph.D. in Economics 
Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Այլ հեղինակներ / Другие авторы/ Other Authors 
 

Լիանա Սամվելի ԱԶԱՏՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Лиана Сам ело на АЗАТЯН  

научный сотрудник Института экономики им.М. Котаняна НАН РА 

Liana Samvel AZATYAN 

Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Ռուզաննա Ստեփանի ԱԼՈՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող 

Рузанна Степано на АЛОЯН  

младший научный сотрудник Института экономики им.М. Котаняна НАН РА 

Ruzanna Stepan ALOYAN 

Junior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Վահագն Արթուրի ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Միքայել Քոթանյանի անվան  տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Ваа н Артуро ич АМИРХАНЯН   
аспирант Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Vahagn Artur AMIRKHANYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Արտակ Հովհաննեսի ԱՅԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Артак О анесо ич АЯНЯН 

аспирант Институт экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Artak Hovhannes AYANYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
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Նարեկ Հակոբի ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Нарек Акопо ич АНДРЕАСЯН 

аспирант Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Narek Hakob ANDRESAYAN 

Ph.D.Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Լիլիթ Մեսրոպի ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ասպիրանտ 

Лилит Месропо на АРАКЕЛЯН  

аспирант Национального аграрного университета Армении 

Lilit Mesrop ARAKELYAN 

Ph.D. Student, Armenian National Agrarian University 
 

Շուշան Սասունիկի ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կառավարում մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ուսանող 

Шушан Сасунико на АСАТРЯН  

студентка магистратуры Международного научно-образовательного центра НАН РА по специальности «Управление» 

Shushan Sasunik ASATRYAN 

Graduate Student, Management Major, International Scientific-Educational Center 
National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Սուսան Աբկարի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

ԱրՊՀ-ի տնտեսաճարտարագիտական ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս 

Сусанна А аро на АВЕТИСЯН 

преподаватель финансово-учетной кафедры экономико-инженерного факультета  
Арцахского государственного университета 

Susan Abkar AVETISYAN 

Lecturer, Chair of Finances and Accounting, Economic-Engineering Department,  Artsakh State University 
 

Դավիթ Ժիրայրի ԱՐԱԲՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի հայցորդ 

Да ит Жирайро ич АРАБЯН 
соискатель кафедры финансов и кредита Национального аграрного университета Армении 

Davit Zhirayr ARABYAN 

Ph.D.Student, Chair of Finance and Credit, Armenian National Agrarian University 
 

Անդրանիկ Հակոբի ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ 

Ан раник Акопо ич БАГДАСАРЯН 

аспирант Ереванского государственного университета 

Andranik Hakob BAGHDASARYAN 

Ph.D. Student, Yerevan State University 
 

Անի Սերգեյի ԲԵԿՉՅԱՆ 

Վանաձորի պետական համալսարան, կառավարում մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Ани Сер ее на БЕКЧЯН 

студентка 3-го курса по специальности «Управление» Ванадзорского государственного университета 

Ani Sergey BEKCHYAN 

Junior Student, Management Major, Vanadzor State University 
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Ազատ Սամվելի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ հայցորդ 

Азат Сам ело ич ГРИГОРЯН 

младший научный сотрудник Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 
соискатель Армянского государственного экономического университета 

Azat Samvel GRIGORYAN 

Junior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
Ph.D. Student, Armenian State University of Economics 
 

Գևորգ Հայկի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Շանխայի ֆինանսների և տնտեսագիտության համալսարանի ասպիրանտ 

Ге ор  Айко ич ГРИГОРЯН  

аспирант Шанхайского университета финансов и экономики 

Gevorg Hayk GRIGORYAN 

Ph.D. Student, Shanghai University of Finance and Economics 
 

Անահիտ Գագիկի ԴՐԱՄԲՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսաիգտության ինստիտուտի հայցորդ 

Анаит Га ико на ДРАМБЯН  
соискатель Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Anahit Gagik DRAMBYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Աիդա Գևորգի ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի ասիստենտ 

Аи а Ге орко на ЗАРГАРЯН  
ассистент кафедры финансов и кредита Национального аграрного университета Армении 

Aida Gevorg ZARGARYAN 

Assistant, Chair of Finance and Credit, Armenian National Agrarian University 
 

Քնարիկ Հրահատի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասպիրանտ 

Кнарик Гра ато на ХАЧАТРЯН 
аспирант кафедры управленческого учета и аудита Армянского государственного экономического университета 

Knarik Hrahat KHACHATRYAN 

Ph.D. Student,Chair of Managerial Accounting and Auditing, Armenian State University of Economics 
 

Բեատրիսա Կարպիսի ԿԵՈՎՏԵՐԵԼՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ 

Беатриса Карписо на КЕОВТЕРЕЛЯН 

соискатель Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Beatrisa Karpis KEOVTERELYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Շուշանիկ Միրզախանի ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ  

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող 

Шушаник Мирзахано на КОСТАНЯН  

научный сотрудни Института экономики им.М.Котаняна НАН РА 

Shushanik Mirzakhan KOSTANYAN 

Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
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Լիլիթ Գարիկի ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ասպիրանտ 

Лилит Гарико на АКОПЯН 

аспирант Армянского государственного экономического университета 

Lilit Garik HAKOBYAN 

Ph.D. Student, Armenian State University of Economics 
 

Աննա Վլադիմիրի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Анна Вла имиро на АРУТЮНЯН  
аспирант  Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Anna Vladimir HARUTYUNYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences of Armenia 
 

Հարություն Համազասպի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Арутюн Амазаспо ич АРУТЮНЯН  
аспирант Института экономики им. М. Котаняна НАН РА 

Harut Hamazasp HARUTYUNYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Մերի Արմենի ՂՈՒԲԱՍԱՐՅԱՆ,  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ՀՊՏՀ մագիստրանտ 

Мери Армено на ГУБАСАРЯН 
младший научный сотрудник Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 
магистрант Армянского государственного экономического университета 

Meri Armen GHUBASARYAN 

Junior Research Associate, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
Graduate Student, Armenian State University of Economics 
 

Գևորգ Էդիկի ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ 

Ге орк Э ико ич МИНАСЯН  

аспирант факультета экономики и управления Ереванского государственного университета 

Gevorg Edik MINASYAN 

Ph.D. Student, Faculty of Economics and Management, Yerevan State University 
 

Հայկ Սամվելի ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

Айк Сам ело ич МХИТАРЯН  
аспирант Института экономики им. М.Котаняна НАН РА 

Hayk Samvel MKHITARYAN 

Ph.D. Student, M. Kotanyan Institute of Economics, National Academy of Sciences, Republic of Armenia 
 

Արփինե Վալերիի ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ 

ՀԱՊՀ ԼՄ և ԲՏ և Կ սեկտորի դասախոս 

Арпине Вальере на МУСАЕЛЯН преподаватель сектора горно-металлургической промышленности, экономики и 
управления природопользованием  Национального политехнического университета Армении 

Arpine Valeri MUSAELYAN 

Lecturer, Sector of Mining and Metallurgical Industry, Economics, and Natural Resource Management, National Polytechnic 
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