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Բացման խոսք 
   

Հարգելի գործընկերներ: 

 
Հյուսիսային համալսարանը ողջունում է իր տանիքի տակ հա-

վաքված գիտաժողովի մասնակիցներին, որոնք քննարկման թիրախ 

են դարձնելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զար-

գացման առկա հիմնախնդիրների լուծումները Մեզ համար արդեն 

ավանդույթ է դարձել յուրաքանչյուր տարի  բարձր մակարդակով 

մասնագիտական քննարկումներ անցակացնել  հանրությանը հու-

զող մի շարք հարցերի շուրջ, ինչպիսին են մասնագիտական կրթու-

թյան որակը, համալսարանական ակադեմիական ազատություննե-

րը, թումանյանագիտության բացահայտումները և այլն: 

Այնուհանդերձ, այս գիտաժողովը առանձնանում է նրանով, որ 

քննարկումներ են ծավալվում Հայաստանի Հանրապետության 

տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրների շուրջ և հարցադ-

րումները հիմնականում ֆոկուսացվում են հենց դրանց լուծումների 

ուղղությամբ:  

 Մեր անկախ հանրապետության տնտեսական զարգացման հե-

տագիծը ցույց տվեց, որ կարողացանք հաջողությամբ հաղթահարել 

անցումային տնտեսության արգելքները և հաստատակամ գնում 

ենք կայուն տնտեսավարման ճանապարհով: Անգամ համաշխար-

հային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որը ցնցեց հզոր տնտե-

սությամբ երկրների բանկային համակարգը, խոշոր հարված հասց-

րեց արևմտյան պետությունների տնտեսական վերելքին, փաստո-
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րեն համեմատաբար առավել մեղմ հետևանքներով դրսևորվեց Հա-

յաստանի Հանրապետությունում: Ճգնաժամի ալիքը հասավ նաև 

մեզ, բայց կարողացանք այնուհանդերձ պահպանել կայուն բանկա-

յին համակարգ, կառավարվող գնաճ, վճարահաշվարկային գործա-

ռույթներ և ի վերջո, գլոբալ իմաստով, հաղթահարեցինք մի շարք 

տնտեսական սպառնալիքներ, որոնցից չկարողացան խուսափել 

շատ ու շատ երկրներ: Այս փաստը ևս մեկ անգամ վկայում է այն 

մասին, որ մենք զարգացման ճիշտ ուղու վրա ենք և կերտում ենք 

կայուն տնտեսական համակարգ: 

Սակայն, դրա հետ մեկտեղ տեղին է նաև նշել, որ տնտեսական 

ոլորտում անելիքները դեռևս շատ են: Աշխատունակ բնակչության 

շրջանում էական տեսակարար կշիռ է կազմում գործազրկությունը, 

երկրում բարձր է նաև աղքատության մակարդակը, չեն նվազում սո-

ցիալ-տնտեսական դրդապատճառներով  արտագաղթի տեմպերը, 

մեր հանրապետությանը չի հաջողվում մրցակցային դիրքեր գրավել 

միջազգային շուկաներում` արտահանվող արտադրատեսակների 

գծով: Ավելին,  դեռևս թույլ է գիտության և արտադրության կապը, ո-

րը խոչընդոտում է գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորմանը: Իսկ 

այսօր, մրցակցային են համարվում այն երկրները, որոնք ոչ թե հա-

րուստ հումքահանքային պաշարներ ունեն, այլ ձևավորում են 

մարդկային հզոր կապիտալ և այդ ներուժը օգտագործում` ի 

նպաստ տնտեսության զարգացման:  

Գիտաժողովի ծրագիրը և նրանում ընդգրկված զեկույցները 

վկայում են այն մասին, որ քննարկման թիրախ են դառնալու վերը 

նշված հիմնախնդիրները, որոնց լուծման ուղիների առաջադրում-

ները անշուշտ մեծ հետաքրքրություն կառաջացնեն տնտեսագետ 

հետազոտողների և գործարարների շրջանում և իրենց ազդեցու-

թյունը կունենան մեր հանրապետության տնտեսական վերելքի  ա-

ջակցման գիտագործնական ընթացքին: 

Հաջողություն եմ մաղթում գիտաժողովի մասնակիցներին, 

ակնկալելով արդյունավետ քննարկումներ և աշխատանքային բեղմ-

նավոր  արդյունքներ: 

 

Հյուսիսային համալսարանի 

ռեկտոր`  Բ.Մ. Մակիչյան 
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Անդրեասյան Հ.Հ. 

Հայաստանի ազգային  ագրարային համալսարանի 

ասպիրանտ 

andreasyan44@yandex.ru 

 

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐՈՒՄ 
 

Բանալի բառեր. ֆինանսական ռիսկեր, ֆինանսական վարձակա-

լություն, ռիսկերի կառավարում, Բազելյան սկզբունքներ 

 

Լիզինգային գործարքների ֆինանսական ռիսկերի գնահատման 

տեսամեթոդաբանական վերլուծությունների և կիրառական հիմ-

նախնդիրների ուսումնասիրությունների հիման վրա կարելի է եզ-

րակացնել, որ լիզինգային գործարքների էվոլյուցիան և ներկայիս 

դրսևորման առանձնահատկությունները նոր խնդիրներ են առա-

ջացնում ֆինանսական վարձակալության ռիսկերի կառավարման 

ոլորտում, ինչպիսիք են. 

Առաջին, լիզինգի կազմակերպման տարաբնույթ և բազմա-

ֆունկցիոնալ մեխանիզմների միաժամանակյա գործածումը ֆինան-

սական շուկայում, որը ենթադրում է յուրաքանչյուր վարձակալութ-

յան պայմանագրին ռիսկերի կառավարման առանձնահատուկ մո-

տեցման ցուցաբերում` ելնելով վարձակալման սխեմայի պայմա-

նագրային յուրահատուկ պայմաններից և լիզինգի ձևից: 

Երկրորդ, անցումը ուղղակի մասնակիցներով լիզինգի կազմա-

կերպումից անուղղակի սուբյեկտներով վարձակալության, որով 

անհրաժեշտություն է ծագում կառավարելու ոչ միայն պայմանագրի 

անմիջական մասնակիցների գործունեությունը, այլև մշտադիտար-

կելու միջնորդավորող օղակների ֆինանսական գործունեությունը, 

որպեսզի վերջիններիս գործունեության խաթարումը չանդրադառ-

նա բուն  վարձակալության կողմերի ներդաշնակ փոխհարաբերութ-

յունների ձախողման վրա: 

Երրորդ, կորպորատիվ կառավարման հիմունքներով լայնամսշ-

տաբ և խոշորածավալ լիզինգային ծրագրերի կազմակերպումը, երբ 

վարձակալության գործունեությունից ձևավորվող ֆինանսական 

արդյունքներով հաշվետու են լինում  բաժնետերերի լայն շրջանա-
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կին, դրանով իսկ առավել խստապահանջ լինելով ռիսկերի կառա-

վարման գործընթացին:   

Չորրորդ, ֆինանսական շուկայում լիզինգային կազմակեր-

պությունների մրցունակության ապահովումը, երբ վարձակալական 

ծառայությունների մատուցման որակի և մրցունակ գնի սահմանու-

մը ուղեկցվում են երկարաժամկետ ֆինանսական ներդումային 

ռիսկերի արդյունավետ կառավարմամբ:    

ՀՀ-ում ֆինանսական վարձակալության խթանման լրացուցիչ   

տնտեսաիրավական միջոցներ կարող են հանդիսանալ. 

- «Լիզինգի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, այն միաժամանակ 

հարմոնիզացնելով ֆինանսական վարձակալությանը առնչվող ՀՀ-

ում գործող տնտեսաիրավական ակտերի պահանջներին, որով նոր 

երաշխիքներ կձևավորվեն ֆինանսական վարձակալության օ-

րենսդրական նորմերի կարգավորման ոլորտում,1  

- վարձակալության  մոտիվացիոն գործառույթների ակտիվա-

ցումը, մասնավորապես բարելավելով վարձակալի կողմից  ակտի-

վի գնման, վարձավճարների փոխանցման, լիզինգի օբյեկտի տնօ-

րինման. շահագործման և մոդեռնացման գործառույթները, կիրառե-

լով նաև արագացված ամորտիզացիա`նպաստավոր բիզնես միջա-

վայր ստեղծելով լիզինգային գործարքների համար,   

- վարձակալության ոչ միայն ուղղակի, այլև անուղղակի մաս-

նակիցների միջև ռիսկային կորուստների  վերաբաշխման իրակա-

նացումը այնպես, որ լիզինգի ձախողումից կորուստների փոխհա-

տուցման ընդհանուր պատասխանատվության դաշտ ստեղծվի և 

դրանով իսկ` վարձակալի կողմից ռիսկային կորուստների փոխհա-

տուցման պատասխանատվության բեռի որոշակի բաժնեմաս փո-

խանցվի լիզինգի մյուս մասնակիցներին: 

Ռիսկերի կառավարման գործառույթները, ի տարբերություն 

համընդհանուր բիզնես միջավայրի, ֆինանսական վարձակալական 

հարաբերություններում ընդունում են առավել լայն շրջանակ: 

Նախ, այստեղ որոշիչ դերակատարում ունեն դրամական ներ-

հոսքերի և արտահոսքերի մշտադիտարկումները վարձակալության 

                                                 
1 Балаян Б.Т. Армения: Рынок лизинговых услуг // Вестник Санкт-Петер-
бургского  Государственного Университета. Серия 13. – 2012, стр. 138-145 
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պայմանագրի ողջ ընթացքում, որով ոչ միայն հնարավորինս կառա-

վարվում է լիզինգառուի ստանձնած պարտավորությունների կա-

տարման ընթացքը, այլև` երկարաժամկետ կտրվածքով ֆինանսա-

կան շուկայում ձևավորվող վնասաբեր սպառնալիքներից շրջանց-

ման, կամ առնվազն մեղման ուղիները: 

Բացի այդ լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարումը, 

որպես կանոն, իրականացվում է կորպորատիվ սկզբունքով, հնա-

րավոր վնասների փոխհատուցման բաժնեմասերը բաշխելով պայ-

մանագրի կողմերի վրա, ընդ որում, այստեղ ընդգրկելով ոչ միայն 

գործարքի մասնակիցներին, այլև աուտսորսինգի սուբյեկտներին: 

Ի վերջո, լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարման 

արդյունքների վերահսկողությունը ընդգրկվում է ոչ միայն վարկա-

յին կազմակերպությունների ներկառավարչական գործառույթների 

շրջանակում, այլև իրականացվում է  ՀՀ Կենտրոնական բանկի կող-

մից սահմանված նորմատիվային գործակիցներով և վարկարժա-

նության գնահատման գործիքակազմով ու ենթաօրենսդրական ակ-

տերով: Ֆինանսական վարձակալության մեկնարկի պահի և ակըն-

կալվող արդյունքների ստացման ժամկետների միջև երկարատև 

ժամանակահատվածի առկայությունը նախատեսում է ըստ ձևա-

վորման ժամանակաընթացքի ակնկալվող ներդրումների արդյունք-

ների վերագնահատման և դրանով իսկ` պայմանգրային դրույթների 

պարբերաբար վերանայման  ռիսկերի կառավարում:  

Բազել III համաձայնագիրը ֆինանսական միջավայրի կայու-

նությանն ուղղված մի շարք նորամուծություններ է առաջարկում, ո-

րը պետք է  որոշակիորեն արտացոլվի լիզինգային գործարքների 

ռիսկերի կառավարման հայեցակարգում: Դրանցից է  ռիսկերից 

հնարավոր վնասների փոխհատուցման ֆինանսական պաշարների 

ստեղծման օրենսդրական կարգավորումը, ներմուծելով բուֆերային 

կապիտալի ձևավորման և դրա հաշվին հնարավոր հետագա կո-

րուստների փոխհատուցման գաղափարը:2 

Բացի այդ, կարևորվում է ռիսկերի կառավարման մակարդակ-

ների առաջնահերթությունների հիերարխիայի  ստեղծումը,  երբ 

                                                 
2 Гидулян А., Организационная структура риск менеджмента, Управление 
финансовыми рисками, 2009, #3 (19), стр. 170-179 
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հնարավոր կորուստների փոխհատուցման գործընթացին միանշա-

նակ մոտեցում չի ցուցաբերվում, այլ  տրվում են ռիսկային վնասնե-

րի մեղման փուլային լուծումներ: Եվ վերջապես, առաջնահերթ է 

համարվում ռիսկերի կառավարման գործիքակազմի կանոնակար-

գումը` երկարաժամկետ և կարճաժամկետ կտրվածքով, երբ սահ-

մանված կապիտալի բավարաության և լեվերեջի ցուցանիշները ժա-

մանակագրական կտրվածքով կարգավորոում են տեղաբաշխված 

միջոցներին առնչվող ռիսկային գործոններին հակազդման պա-

հուստների ստեղծումը` ֆինանսական կառույցների սեփական մի-

ջոցների հաշվին: 

 Որպես կանոն, բանկային գործունեության ռիսկերի գնահատ-

ման կանոնակարգային ոլորտում ինտեգրացված մոտեցում է ցու-

ցաբերվում, երբ համախմբվում են ռիսկային գործոնների ազդե-

ցության չափերը: Մեր կարծիքով, նմանատիպ մոտեցում պետք է 

ցուցաբերվի լիզինգային գործարքների ռիսկերի գնահատման ոլոր-

տում, սակայն հաշվի առնելով մի շարք առանձնահատկություններ: 

Առաջին, լիզինգային գործարքների մասով կապիտալի համար-

ժեքության նորմատիվը նպատակահարմար է հաշվի չառնել, վար-

ձատրման դեբիտորական պարտքերի ռիսկերի կշիռները սահմա-

նելով 0%, որով վարկային կազմակերպություններին հնարավո-

րություն կտրվի մեղմելու ֆինանսական վարձակալության գծով 

սահմանափակումները և ակտիվացնելու լիզինգը: 

 Երկրորդ, լիզինգի ակտիվացմանը զուգընթաց, հնարավոր ռիս-

կային կորուստների փոխհատուցման նպատակով, եկամուտների 

հավելաճի հաշվին վարձակալության գործարքների մասով վարկա-

յին կազմակերպություններում լրացուցիչ մեծացնել կապիտալի 

պահուստավորման մասնաբաժինը,  որը համահունչ է Բազելյան 

գործընթացին: 

Երրորդ, լիզինգի վարկավորման նորմատիվային բեռի թեթևա-

ցումը, որը արդարացվում է վարձակալության պայմանագրի կող-

մերի միջև ֆինանսական ռիսկերի վերաբաշխումով, անհրաժեշտ է 

զուգորդել “ակնթարթային” իրացվելիության ռիսկի գնահատման 

մեթոդաբանության կիրառմամբ, դրանով հակակշիռ ստեղծելով 

լիզինգի գծով դեբիտորական պարտքերի և վարկային կազմակեր-

պության վճարունակության միջև` մեղմելով վարձատրման ֆինան-

սական ռիսկերը:      
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Լիզինգային գործարքներում առաջարկվում է իրացվելիության 

գնահատմանը ցուցաբերել ոչ միայն ստատիկ մոտեցում, կիրառե-

լով ֆինանսական գործակիցներ, այլև դինամիկ գործընթաց, շարու-

նակաբար գնահատելով վարձակալական պայմանագրերի կատար-

ման ֆինանսական կայունության պաշարը, որը կլրացնի ՀՀ Կենտ-

րոնական բանկի կողմից սահմանված իրացվելության նորմատիվ-

ները: 

Մյուս կողմից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև իրացվելիութ-

յան վատթարացման արտաքին գործոնները, որոնք առնչվում են 

վարկային կազմակերպությունների գործունեությանը և ձևավորում 

են լիզինգային գործարքների ֆինանսական ռիսկեր, ինչպիսիք են 

լիզինգային պորտֆելում մեկ ճյուղին առնչվող գործարքների հա-

մակենտրոնացման բարձր աստիճանը, միջբանկային վարկավոր-

ման ճգնաժամը, վարձակալի ֆինանսական կայունության վատթա-

րացումը, լիզիգային գործարքների կարճաժամկետ և երկարաժամ-

կետ ֆինանսավորման աղբյուրների դիսբալանսը: Սակայն, բոլոր 

դեպքերում, իրացվելիության ֆինանսական ռիսկերի թե արտաքին, 

և թե ներքին գործոնների ազդեցությունը ամփոփվում է լիզինգային 

գործարքների դրամական հոսքերում, որը առաջարկում են չափել 

ֆինանսական կայունության պաշարների գնահատման ճանապար-

հով:    

Վարձակալական հարաբերություններում ձևավորվող ապահա-

վագրական վճարների մեծությունը անհրաժեշտ է ձևավորել ոչ 

միայն վարձակալի մոտ, ֆորս մաժորային իրադարձությունների, 

բիզնես պլանի խափանումից ռիսկերի ապահովագրական որոշակի 

բաժնեմաս փոխանցելով վարձատուին և վարձակալության տրվող 

ակտիվի արտադրողին (մատակարարին):3 ՀՀ-ում վարձակալութ-

յան կարևորագույն կողմ հանդիսացող ակտիվի մատակարարը 

ընդհանրապես չի կրում լիզինգի ապահովագրության բեռ և ֆորս-

մաժորային իրավիճակներում ռիսկային կորուստների պատասխա-

նատվության երաշխավոր չէ: Ուստի, անհրաժեշտ է վարձակալութ-

յան մասնակիցների միջև ապահովագրական բեռի  վերաբաշխում 

այնպես, որ լիզինգի ձախողումից կորուստների փոխհատուցման 

ընդհանուր պատասխանատվության դաշտ ստեղծվի «ակտիվի մա-

                                                 
3 Бутенина Н.В., Лизинг в Великобритании, Лизинг ревю, 2000, #3/4,  стр.26-32 
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տակարար-վարձակալ-վարձատու-բանկ» շղթայում, և դրանով իսկ` 

վարձակալի կողմից ռիսկային կորուստների փոխհատուցման պա-

տասխանատվության բեռի բաժնեմաս փոխանցվի լիզինգի մյուս 

մասնակիցներին: Բացի այդ, վարձատուն հնարավորություն կստա-

նա բարեփոխված  ապահովագրական պոլիսներով ստեղծելու լի-

զինգի ապահովագրման լիարժեք ծածկույթ, քանի որ ապահովագ-

րավճարների բեռը հիմնականում չի ձևավորվի վարձակալի մոտ և 

երաշխիքների սահմանման առումով լիզինգը երկուստեք կդառնա 

շահավետ: 

Լիզինգը գործառույթները լինելով ռիսկային և երկարաժամկետ, 

իրենց կարգավորումը պետք է ստանան նաև հեջավորման հարա-

բերություններում:4  Հեջավորման  փոխհարաբերությունները վար-

ձակալության ոլորտում ձևավորվում են ակտիվի իրական արժեքի 

ճանաչման և ապագա դրամական հոսքերի գնահատման պարագա-

յում: Լիզինգային պարտավորությունների հեջավորումը հնարավո-

րություն է ընձեռնում վարձատուին և վարձակալին ապահովագրե-

լու ակտիվի վերագնահատման ռիսկային տատանումներից, իսկ 

հեջի հաշվառման կազմակերպումը ֆինանսական հաշվետվութ-

յունների օգտագործողներին տեղեկատվություն է տրամադրում 

ֆյուչերսային գործարքների արդյունավետության մասին, որն էլ իր 

հերթին կանխարգելում է ֆինանսական ռիսկերով պայմանավոր-

ված վնասների ձևավորումը:5 

 Ֆինանսական ռիսկերի  կառավարման համակարգում կարե-

վորվում է հաշվետվական տեղեկատվության ապահովումը, որը 

հիմք է հանդիսանում լիզինգային գործարքների գծով արդյունավետ 

կառավարչական որոշումների կայացման համար: Այս առումով, 

նպատակահարմար է համարում վարկային կազմակերպություննե-

րում ՀՀ Կենտրոնական բանկին ներկայացվող  կանոնակարգային 

հաշվետվություններին զուգընթաց` ներդնել ռիսկերի ներկառա-

վարչական հաշվետվությունների համակարգ: 

                                                 
4 Балаян Б.Т. Проблемы конвергенции финансовой отчетности лизинговых 
операций в  Республике Армения// Известия аграрной науки, 2011,  том 9, #4,  
стр. 133-135 
5 Горголова Е.В., Риски лизинговых компаний в инновационных проектов, 
Ярославский педагогический вестник, #1 том 1, (Гуманитарные науки), 2011, 
стр. 78-79 
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Is analyzed leasing development trends in Armenian financial market 
and call attention to main obstacles for activating renting transactions. 
Particularly, is suggested Armenian legislation improvements concerning to 
leasing activity regulation in several fields, such us assets buying process in 
post contract period from leasers, profit tax exemption for leasing business, 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Ключевые слова:  финансовые риски, финансовая аренда, риск ме-

неджмент, принципы Базельских соглашений 
 

Анализированы тенденции развития лизинга в финансовом рынке 
РА и выявлены основные существующие барьеры активизации аренд-
ных операций. В частности, предложены пути совершенствования нор-
мaтивной базы регулирования лизинговой деятельности в таких облас-
тях, какими являются приобретение актива со стороны лизингополуча-
теля после окончания контракта, налоговые привилегии, распределение 
обязательств по покрытию рисков и убытков между участниками 
контракта аренды.   
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ՏՆԱՅԻՆ   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Բանալի բառեր. ընտանիքի տնտեսական հարաբերություններ, ան-

ուղղակի ծախսեր, պահանջարկի և առաջարկի ներդաշնակեցում, այլ-

ընտրանքային ծախսեր  

 

Ցանկացած հասարակարգում ընտանիքը միշտ էլ համարվել 

է ապրանքների և ծառայությունների արտադրությանև սպառ-

ման հիմնական օղակը: Բացի այդ, ընտանիքում է ձևավորվում 

տնտեսության զարգացման կարևորագույն շարժիչ ուժը` մարդ-

կային կապիտալը: Չնայած այն հանգամանքի, որ ընտանիքը 

հանդես է գալիս որպես հիմնաքար, որի վրա կառուցվում է հա-

սարակության տնտեսաիրավական համակարգը, դեռևս տնային 

տնտեսությունների գործունեության տնտեսական վարքագիծը, 

առավել ևս`տնտեսաիրավական հարաբերությունների կարգա-

վորման դաշտը խորությամբ չի ուսումնասիրվում մասնագիտա-

կան գրականության մեջ:  

Տնային տնտեսությունները հանդես են գալիս որպես միկ-

րոտնտեսական համակարգի սուբյեկտներ, և այս առումով հատ-

կանշական է ընտանիքի դիտարկումը որպես յուրահատուկ «ֆիր-

մայի», որտեղ իրականացվում են ծախսեր, ձևավորվում են եկա-

մուտներ, կատարվում է հասարակական բարիքների սպառում, 

կարգավորվում են ապրանքագույքային, աշխատանքային իրա-

վական հարաբերություններ: Ժամանակակից տնտեսագիտական 

միտքը տնային տնտեսություններին դիտարկում է ոչ միայն որ-

պես սպառման օղակի, այլև որպես շուկայական հարաբերութ-

յուններում գործող տնտեսական միավորի, կազմված մեկ կամ մի 

քանի անդամներից, որոնք տնտեսավարման  որոշումներ են կա-

յացնում, ձգտում են իրենց պահանջմունքների առավելապես բա-

վարարմանը և ձևավորում են մարդկային կապիտալ: 
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Ընտանիքի վրա ներազդեցություն են գործում տնտեսական և 

բարոյական նորմերը, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում 

տնային տնտեսությունների գործունեությունը կարգավորող ի-

րավական հարաբերությունների վրա: Ամուսնությունը դիտարկ-

վում է որպես անհրաժեշտ իրավական պայմանագիր տղամար-

դու և կնոջ միջև: Յուրաքանչյուր կողմը ընտանիքի շրջանակում 

ուղղակի կամ անուղղակիորեն որոշակի պարտականություն է 

ստանձնում, ունենալով կոնկրետ իրավունքների շրջանակ: Ի-

րավունքների ամրակցումը ընտանիքի անդամներին կարևոր-

վում է, քանի որ ոչ միշտ են ընտանեկան որոշումները կայաց-

վում փոխադարձ խոստումների կամ պայմանավորվածություն-

ների հիման վրա: Բարոյական նորմերից բացի, իրավունքների և 

պարտականությունների առկայությունն է որոշակիորեն կար-

գավորում ընտանիքի անդամների վարքագիծը: 

Ամուսնության գործընթացի կարգավորումը կարելի է հա-

մեմատել ցանկացած կազմակերպության կանոնադրության գոր-

ծունեության հետ: Երկու դեպքում էլ, խաղի կանոնները կարող 

են լինել ինչպես սահմանափակ, այնպես էլ ճկուն: Հնարավոր է, 

որ անգամ զույգերի ժամադրությունների կամ նշանադրության 

ժամանակահատվածը հենց նրա համար է, որ ձևավորվեն «ա-

մուսնության պայմանագրային դրույթները», որոնք էլ հետագա-

յում  պետք է դրվեն նրանց հետագա կյանքի հիմքում (երեխանե-

րի թվաքանակը, կենցաղային պարտականությունների բաշխու-

մը, որոշումների կայացումը անհատական կամ ընտանիքի ան-

դամների համատեղ մասնակցությամբ): Կարելի էր կարծել, թե 

ընտանիքում ամեն ինչ կախված է սիրուց, սակայն պատասխա-

նատվության առկայությունը և ընտանեկան  իրավունքները էա-

կան դեր են խաղում ամուսնական կյանքում և կանխարգելում 

են ամուսնալուծությունը` համատեղ կյանքում ձևավորվող ան-

համաձայնությունների ժամանակ: 

Դատարանի դերը ամուսնալուծության գործընթացում էա-

կան է և հանդես է գալիս տնտեսական հետևանքներով: Դատա-

րանի միջնորդությունը երաշխավորում է ամուսնուն և կնոջը 

կարգավորելու համատեղ գույքի բաշխման գործընթացը, լուծում 

է սեփականության իրավունքի հիմնահարցեր: Այս նկատառու-



 21

մով, համատեղ կյանքում ամուսինները ընտանեկան ակտիվնե-

րում շահագրգռված են ներդնելու իրենց ժամանակն ու ռեսուրս-

ները այնպես, որ նյութական բազայի վրա ձևավորվեն հստակ ի-

րավահարաբերություններ: Եվ եթե վերանում ենք փոխադարձ 

սիրո  զգացմունքայնությունից, որը ամուսնության հիմքն է, ա-

պա տնային տնտեսությունը հաճախ դիտարկվում է նաև որպես 

ներդրումային ծրագիր, որից մի քանի տարի անց տնտեսական 

հատույց է սպասվում (ընտանիքի անդամների ընդլայնում, նյու-

թական ակտիվների աճ):    

Ամուսնության մեջ գտնվող մարդկանց վարքագիծը, որպես 

կանոն, ռացիոնալ է գնահատվում: Ընտրելով իր զույգին, տղամար-

դը կամ կինը ընտանիքում առավելագույնի է հասցնում իր գործու-

նեության օգտակարությունը: Ամուսնության նախաշեմին յուրա-

քանչյուր անհատ կամա թե ակամա կանգնում է հետևյալ երկու 

հարցադրումների առջև. ինչպիսի՞ն կլինեն «ամուսնության օգուտ-

ները» համեմատած ամուրի կյանքի հետ, իր զուգընկերոջը ընտրե-

լիս որքա՞ն հաստատակամություն պետք է ունենա ամուսնության 

շեմին հայտնված անձը, հաշվի առնելով այդ օգուտները:6 

Համաձայն մարքիստական տեսության, տնային տնտեսու-

թյան ծախսերը ուղղակիորեն ներկայանում են որպես ապրանք-

ների, ծառայությունների սպառմանն ուղղված ռեսուրսներ: 

Նման ծախսերը կարող են արտադրական բնույթ կրել, ինչպես օ-

րինակ սննդի պատրաստումը, հագուստի կարումը,  կացարանի 

նորոգումը, և կարող են իրականացվել շրջանառության ոլոր-

տում, սպառման առարկաներ գնելիս կամ ծառայություններ 

ստանալիս: Սակայն, տնտեսագիտական գրականության մեջ 

կարծիք է հայտնվում, որ ուղղակի ծախսերից բացի, տնային 

տնտեսություններում ձևավորվում են անուղղակի ծախքեր, ո-

րոնք հանդիսանում են ընտանեկան իրավահարաբերություննե-

րի արդյունք, և ոչ միշտ է, որ ենթարկվում են արժանահավատ 

չափման և գնահատման:  

                                                 
6 Ն. Խաչատրյան, Տնտեսական իրավունք, մենագրություն, «Էդիթ Պրինտ», 
Եր, 2011 թ., Էջ 115-116 
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Ընտանեկան հարաբերությունները դիտարկելիս վերլուծ-

վում են նաև ամուսնության ծախքերը: Այստեղ ամենակարևորը 

անկախության արժեքն է: Մարդիկ երբեք չեն կարողանում լիար-

ժեք ազատորեն անել այն, ինչ ցանկանում են, քանի որ հաշվի են 

նստում ընտանիքի մյուս անդամների հետ: Ընտանիքում, առա-

վելապես առանցքային որոշումները կայացվում են կոլեկտիվ և 

դեմոկրատական սկզբունքով: Ընտանիքի անդամները, որոշա-

կիորեն կորցնելով իրենց անկախությունը, գիտակցում են, որ հե-

տագայում էլ պատրաստ են որոշակի ծախքեր իրականացնելու: 

Այսպես, ամուսնացած տղամարդու համար նոր մեքենա գնելու 

ցանկությունը առավել «թանկ է», քան ամուրի տղամարդու հա-

մար, քանի որ առաջինը իր ցանկության իրականացումը պետք է 

համաձայնեցնի կնոջ հետ, որը կարող է երկար ժամանակ պա-

հանջել: Եթե ամուսինն ու կինը ունենային միևնույն նախասի-

րությունները, որը կյանքում հաճախ չի պատահում, ապա 

նրանց որոշումների կայացման ծախքերը  կլինեին նույնը, ինչ 

ամուրի անձանց մոտ: 

Նման ծախքերի կրճատման նպատակով ընտանեկան զույ-

գերը հաճախ որոշումներ են կայացնում վարչական սկզբուն-

քով` միակողմանիորեն: Այսպես, մեկին տրվում է իրավունք 

կազմակերպելու ընտանեկան ամենօրյա կերակուրը, առանց ըն-

տանիքի մնացած անդամների հետ խորհրդակցելու: Մյուսին 

նույն ձևով իրավունք է տրված կենցաղային գնումներ կատարե-

լու: Դրանով իսկ, յուրաքանչյուր կողմին իրավունք է վերապահ-

վում որոշումներ կայացնելու, առանց մյուս կողմի համաձայ-

նության, որն էլ, որպես կանոն, ընտանեկան իրավահարաբե-

րություններում հանգեցնում է որոշումների կայացման ծախքերի 

կրճատման: Ընտանիքի ներսում որոշումների  կայացման իրա-

վունքների բաշխումը տնային տնտեսությունների գործունեու-

թյունը դարձնում է առավել արդյունավետ:7 

Ընտանիքի անդամները հավասարապես են օգտվում տնա-

յին տնտեսության ընդհանուր օգտագործման գույքից, հանդիսա-

                                                 
7 Экономическая теория, под ред. проф. В.И.Видянина, Г.П. Журавлевой, 
Российская  экономическая академия”, М., 2000 г., стр. 298-299 
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նում են ապրանքների և ծառայությունների սպառման լիիրավ 

անդամներ: Սակայն, ոչ միշտ է, որ բոլոր անդամները միահա-

մուռ համաձայն են այս կամ այն ապրանքի ձեռքբերման գծով, 

կամ նրանց ճաշակն ու ցանկությունները սպառման գծով հա-

մընկնում են: Այսպես, կոնկրետ մակնիշի ավտոմեքենա ձեռքբե-

րելիս ընտանիքի ոչ բոլոր անդամների ճաշակն է բավարարվում 

(իսկ նմանօրինակ դեպքերը բազմաթիվ են), որն էլ անձերի մոտ 

ձևավորում է սեփական նախապատվությանը համապատաս-

խան բավարար քանակով և որակով ապրանքների կամ ծառա-

յությունների չսպառման ծախքեր: 

Նման ծախքերի առկայությունը հիմնականում պայմանա-

վորված է ընտանիքի անդամների միջև կոմպրոմիսային հարա-

բերությունների առկայությամբ: Ավտոմեքենայի, ընդհանուր օգ-

տագործման այլ ապրանքների, տարաբնույթ հեռուստահաղոր-

դումների միասնական սպառումը, որոշակի ընկերների հետ հա-

մընդհանուր շփումը կնոջ և տղամարդուն լիարժեք ցանկությու-

նը չէ, այլ ընտանեկան նորմալ հարաբերություններին կատա-

րած երկուստեք զիջողական դիրքն է, որը հանգեցնում է անկա-

խության զիջման լրացուցիչ ծախքերի: 

Քանի որ  ընտանիքում, որպես կանոն, որոշումները դեմոկրա-

տական սկզբունքով են իրականացվում, ընտանիքի անդամները 

ունեն ոչ միայն ձայնի իրավունք, այլև ընտանեկան ընդհանուր 

բյուջեում իրենց եկամուտների բաժնեմասի ներդրման պարտա-

վորվածություն: Ստացվում է այնպես, որ եկամուտ ստացող յու-

րաքնչյուր անձ յուրօրինակ ձևով «հարկվում է» տնային տնտեսու-

թյան կողմից: Ընտանեկան բյուջեի ձևավորման նման բաժնեմաս-

նակցությունը ոչ միայն կարող է իր չափաբաժիններով դուր չգալ 

յուրաքանչյուր անձին, այլև չհամնընկնել ընտանեկան ծրագրերի 

իրականացման սեփական ցանկություններին, դրանով իսկ առա-

ջացնելով անդամների մոտ պոտենցիալ ծախքեր: 

Միաժամանակ հարկ է նշել նաև, որ ընտանեկան հարաբե-

րությունները ուղեկցվում են ոչ միայն լրացուցիչ ծախքերով, 

այլև ամուսնական անուղղակի օգուտներով: Նախ, ամուսինները 

հնարավորություն են ունենում իրենց համատեղ կյանքում ձեռք-

բերելու արժեքներ, որը չէր ստացվի ամուրի կարգավիճակում: 
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Դրանց են վերաբերում երեխաների ծնունդը, ընտանիքի պատ-

շաճ վարքագծից ձևավորվող հարգանքն ու հասարակական հա-

մակրանքը:  

Բացի այդ, ներկայանալով որպես մի քանի անդամներից 

բաղկացած տնային տնտեսություն, ընտանիքում արտադրու-

թյան և սպառման գործընթացը առավել արդյունավետ է կազմա-

կերպվում, քան առանձին անհատների մոտ: Ընտանիքում օգ-

տագործվող շատ իրեր և առարկաներ հանրային արժեքներ են 

ներկայացնում և սպառման են ուղղվում նաև ընտանիքից դուրս 

գտնվող անձանց համար (արվեստի գործեր, դեկորատիվ առար-

կաներ և այլն), կրճատելով վերջիններիս մոտ նմանօրինակ պա-

հանջմունքների բավարարման ծախսերը: Տնային տնտեսու-

թյուններում բարձրանում է աշխատանքի արդյունավետությունը 

մասնագիտացման խորացման պարագայում, երբ ընտանիքի 

անդամներից մեկը զբաղվում է կերակուրի պատրաստմամբ, 

մյուսը` բնակարանի հարդարմամբ ու ընթացիկ նորոգմամբ, եր-

րորդը` տնամերձ այգու մշակմամբ և այլն: 

Մյուս կողմից, եթե ընտանիքում որոշում է կայացվում աշխա-

տանքի բաշխում կատարելու, ապա մասնագիտացման անհրա-

ժեշտությունից բացի, ծախսերի խնայման նկատառումով հնարա-

վորինս տնային տնտեսության աշխատանքներին զոհաբերվում է 

դրսում ծախսվող համեմատաբար էժան աշխատաժամանակը: 

Այսպես, եթե կնոջ աշխատավարձը էականորեն գերազանցում է ա-

մուսնու աշխատավարձին, ապա վերջինս ստիպված իր վրա է 

վերցնում կենցաղային լրացուցիչ պարտականություններ (գնում-

ներ, երեխաների ուսման վերահսկողություն, նախաճաշի պատ-

րաստում և այլն), որոնք ավանդաբար կնոջ գործառույթների շրջա-

նակում են գտնվում, սակայն կատարվում են ամուսնու կողմից, ըն-

տանեկան բյուջեն բարելավելու նպատակով:8 

 

 

 

                                                 
8 Ճուղուրյան Ա., Խաչատրյան Ն., Մասնագիտական կրթության տնտեսա-
գիտություն, Եր., «Էդիտ Պրինտ», 2010 թ., էջ 94-98 
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 ÁÝï³Ý»Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ                          ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ  
 »Ï³ÙáõïÝ»ñ                             +          û·áõïÝ»ñ     
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                  îÝï»ë³Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· 
 
                                                 
 ÁÝï³Ý»Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ                          ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ý-  
 Í³Ëë»ñ                                    +          ù³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

¶Í³å³ïÏ»ñ 1  ÀÝï³ÝÇùÇ ïÝï»ë³Çñ³í³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ï³կßéáõÙÁ9 

 

Հետևաբար, տնային տնտեսության արդյունավետ վարումը 

ձևավորում է ընտանեկան յուրահատուկ իրավահարաբերություն-

ներ, որոնց շնորհիվ մի կողմից կրճատվում են ամուսնական գոր-

                                                 
9 Կազմված է հեղինակի կողմից: 
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ծընթացի անուղղակի ծախքերը, մյուս կողմից ավելանում անուղ-

ղակի օգուտները: Ամուր ընտանիքի գոյատևման նախապայման-

ներից է ոչ միայն սիրո և ընտանիքի անդամների միջև փոխադարձ 

համաձայնության առկայությունը, այլև տնային տնտեսություննե-

րի ուղղակի, անուղղակի ծախքերի, ինչպես նաև օգուտների միջև 

օպտիմալ հարաբերակցության սահմանումը:10  

Տնտեսաիրավական հարաբերությունների կարգավորման 

դաշտը ընտանիքում հանդես է գալիս մի շարք առանձնահատ-

կություններով: 

Առաջին, ընտանիքի անդամները  միմյանց նկատմամբ կատա-

րելով «կոմպրոմիսային զոհաբերություններ», համատեղ կյանքի 

ընթացքում կրում են անուղղակի ծախքեր` որոնք տնտեսագիտա-

կան չափման և արժևորման դժվար են ենթարկվում: 

Երկրորդ, տնային տնտեսությունների անուղղակի ծախքերի և 

օգուտների համամասնական ձևավորումը կարգավորվում են ըն-

տանեկան իրավունքի նորմերով (համատեղ գույքի տնօրինման ի-

րավունք, երեխաների խնամակալություն և այլն), որը կարևոր նա-

խապայման է հանդիսանում ամուր ընտանիքի ձևավորման գոր-

ծընթացում: 

Երրորդ, ընտանիքի դերը շուկայական հարաբերությունների 

իրավական կարգավորման համակարգում ազդեցիկ է և միաժա-

մանակ որոշիչ է երկրի տնտեսական զարգացման գործընթացում, 

քանի որ ներդաշնակ իրավահարաբերություններով կարգավորվող 

տնային տնտեսությունների գործունեությունը մակրոտնտեսական 

կայունություն է ապահովում: 

                                                 
10 Быков А.Г., Предпринимательское право: проблемы формирования и 
развития, Вестник МГУ, серия #11 (Право), 1993, #6, стр. 4-16 
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Householders entities activity is a special field of research in market   

economy relation framework. In article is discussed peculiarities of 

economic relations in families. Particularly, is mentioned necessity of 
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macro economy level of country.  
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Деятельность домашних хозяйств - специфическая сфера в иссле-

дованиях рыночной экономики. В статье обсуждаются особенности 

экономических отношений в семьях. В частности, обосновываются не 

только измерения прямых и косвенных расходов, но и альтерна-

тивные финансовые ресурсы развития семьи, что играет важную роль 

в процессе анализа формирования человеческого капитала на макро-

экономическом уровне страны. 
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ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
 

Բանալի բառեր - ագրոապահովագրություն, ռիսկ, ապահովագրա-

վճար, սուբսիդավորման միջազգային փորձ 
 

    ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական աջակցությու-

նը բնութագրվում է ոչ միայն բյուջետային ֆինանսավորման բա-

ցարձակ մեծությամբ, այլև դրա կառուցվածքով և հատկացումնե-

րի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշներով: Այս 

տեսանկյունից, որպես գյուղատնտեսության պետական աջակ-

ցության գերակա ուղղություն, անհրաժեշտ է ներդնել գյուղա-

տնտեսական ապրանք՝ արտադրողների և պետության համաֆի-

նանսավորումով, այսինքն սուբսիդավորումով՝ ապահովագրա-

կան համակարգ: Փորձենք որոշակի հիմնավորում տալ այս տե-

սակետին:  

   Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսության արդյու-

նաբերականացումը թելադրում են մթնոլորտային երևույթներով 

պայմանավորված ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ: 

Դրանք դրսևորվում են երկու հիմնական ուղղություններով: 

Առաջինը՝ ռիսկերի կանխարգելման և հետևանքների մեղմաց-

ման ենթակառուցվածքային համակարգի զարգացումն է, իսկ 

երկրորդը՝ արդիական ապահովագրական մոդելների լայնա-

մասշտաբ կիրառումը: Գործնականում առավել բարձր արդյունք 
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է ապահովում վերոհիշյալ ուղղություների խելամիտ համատե-

ղումը:  

  Հայաստանի ագրարային ոլորտում, եթե բնական ռիսկերի 

կանխարգելման և հետևանքների մեղմացման առումով որոշակի 

քայլեր կատարվում է (ոռոգման համակարգերի զարգացում, հա-

կահեղեղային միջոցառումներ, ցրտադիմացկուն, երաշտադի-

մացկուն, հիվանդություների և վնասատուների դեմ առավել 

կենսունակ սորտերի և ցեղերի շրջանացում, հակակարկտային 

տեղակայանքների կիրառում և այլն), ապա գյուղատնտեսության 

ապահովագրումը դեևս իսպառ բացակայում է: Իրականությունն 

այն է, որ ագրարային ոլորտի բարձր ռիսկայնությունը, համա-

պատասխան նորմատիվային հիմքերի և մեթոդաբանության բա-

ցակայությունը, արգելակում է այս կարևոր գործիքի կիրառումը: 

Իհարկե, ոչ առանց հիմքի, տիրապետող է այն կարծիքը, որ գյու-

ղատնտեսության ոլորտը, հատկապես բուսաբուծության ճյուղը, 

ապահովագրական ընկերությունների համար բիզնեսի առումով 

հետաքրքրություն չի ներկայացնում՝ բնական գործոններից ծայ-

րահեղ կախվածության և բարձր ռիսկայնության պատճառով: 

Այս կարծիքը տիրապետող է ոչ միայն Հայաստանում: Ագրոա-

պահովագրության համաշխարհային պրակտիկան ցույց է տա-

լիս, որ նման հիմնախնդիր առկա է բազմաթիվ երկրներում: Այն-

պես որ, անգամ ագրարային ոլորտի ռիսկերի կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման,  ապահովագրական շուկա-

յի ընդլայնման, ապահովագրության նոր մեթոդների ներդրման և 

օրենսդրական հիմքերի կատարելագործման պայմաններում՝ 

ագրոապահովագրությունը մնում է հիմնախնդիր և դանդաղ է 

ծավալվում:  

  Դեռևս լուրջ բանավեճի թեմա է գյուղատնտեսության պար-

տադիր ապահովագրությունը, միանշանակ չեն պետական սուբ-

սիդավորումով ագրոապահովագրության վերաբերյալ մոտե-

ցումները, առկա են տարակարծություններ ապահովագրության 

օբյեկտների ընտրության, ապահովգրավճարների չափերի, կո-

րուստների գնահատման և փոխհատուցման  հարցերում: Հատ-

կապես վիճահարույց է պետական աջակցությամբ ագրոապա-
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հովագրության նպատակահարմարության հարցը: 11 Կարծիք 

կա, որ ապահովագրության սուբսիդավորումը ձեռնատու է 

միայն ապահովագրական ընկերություններին, իսկ գյուղացիա-

կան տնտեսությունների համար առավել շահեկան է տարերա-

յին աղետների հետևանքների վերացման նպատակով միանվագ 

ուղղակի աջակցությունը:12 Առավել ազատական թևի ներկայա-

ցուցիչներն ընդհանրապես ընդդիմանում են մասնավոր հատ-

վածին պետական աջակցության, առավել ևս՝ սուբսիդավորու-

մով ագրոապահովագրության ծրագրերին: Նման մոտեցման 

հիմնական փաստարկն այն է, որ շուկայական տնտեսության 

պայմաններում ապրանքային արտադրության բոլոր մասնա-

կիցներն ունեն տնտեսական ինքնուրույնություն և պատասխա-

նատվություն են կրում իրենց արտադրական գործունեության 

արդյունքների համար: Միաժամանակ, հատկապես անցումային 

տնտեսություն ունեցող երկրներում, մասնավոր գործարարութ-

յան պետական հովանավորչությունը, մասնավորապես՝ պետա-

կան բյուջեից սուբսիդիաների հատկացումը, առաջացնում է 

գործադիր իշխանության կառույցների կողմից այդ միջոցների մի 

մասի յուրացում, ոչ արդյունավետ տեղաբաշխում և այլ կոռուպ-

ցիոն ռիսկեր: Բացի դրանից, պետական աջակցության որոշակի 

սահմանափակումներ է պարտադրվում նաև Համաշխարհային 

առևտրի կազմակերպության (ՀԱԿ) անդամ երկրներին, որը թե-

լադրված է համաշխարհայի առևտրի կանոնակարգման շահե-

րով: Այդուհանդերձ, երկրի տնտեսական և պարենային անվը-

տանգության, գյուղատնտեսության սոցիալական կարևորութ-

յան, գյուղական բնակչության աղքատության հաղթահարման և 

միգրացիոն գործընթացների կառավարման,  բնակլիմայական 

                                                 
11 Агрострахование как кормушка, 
http://www.rosbalt.ru/business/2012/12/10/1069164.html 
12Агрофинансирование и агрострахование: повышение  эффективности,   
http://svetich.info/publikacii/aktualnoe-intervyu/agrofinansirovanie-i-
agrostrahovanie-cel.html 
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գործոններից արտադրության արդյունքների բարձր կախվա-

ծության նկատառումներով, աշխարհի բազմաթիվ երկրներում 

տարբեր խողովակներով պետական աջակցություն է ցուցաբեր-

վում գյուղատնտեսությանը: Վերջինս դրսևորվում է գյուղատն-

տեսական ապրանք արտադրողներին բյուջետային սուբսիդիա-

ներ տրամադրելու, արտադրանքի վաճառքի երաշխավորված 

գներ սահմանելու, վարկերի տոկոսադրույքը սուբսիդավորելու, 

բույսերի պաշտպանության, անասնաբուժասանիտարական, հո-

ղաբարելավման կենտրոնացված միջոցառումներ իրականացնե-

լու, գյուղի սոցիալական ենթակառուցվածքները զարգացումը 

ֆինանսավորելու, հարկային արտոնություններ սահմանելու և 

այլ ձևերով: Արտադրական ռիսկերի կառավարման նպատակով, 

հատկապես վերջին տասնամյակներին, աշխարհի շատ երկրներ 

կարևոր տեղ են հատկացնում նաև պետական սուբսիդավորու-

մով ագրոապահովագրության ներդրմանը: Այս համակարգը   

տարեց-տարի ընդլայնվում ու կատարելագործվում է, միաժա-

մանակ, տարբեր երկրներում առկա են այդ համակարգի կիրառ-

ման առանձնահատկություններ, որոնց ուսումնասիրությունը 

հնարավորություն է ընձեռում գտնել Հայաստանի համար առա-

վել ընդունելի տարբերակներ: Ահավասիկ, աղյուսակ 1-ում ներ-

կայացված երկրների տվյալները ցույց են տալիս, որ պետական 

սուբսիդավորումով ագրոապահովագրությունը համեմատաբար 

նոր միջոցառում է և անգամ աշխարհի զարգացած երկրներում 

այն գտնվում է կայացման և արդիականացման փուլում: Գյու-

ղատնտեսության պետական աջակցության և գյուղատնտեսա-

կան ռիսկերի կառավարման այս կարևոր գործիքը առաջինը կի-

րառվել է ԱՄՆ-ում՝ դեռևս անցյալ դարի 90-ական թվականնե-

րից:  
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Աղյուսակ 1 

 

Պետական սուբսիդավորումով ագրոապահովագրությունը  

աշխարհի մի քանի երկրներում (2010թ.)13 

 
Երկրները Ագրոապա- 

հովագրու-

թյան 

ներդրման 

սկիզբը 

Ագրոապա- 

ովագրության 

շուկայի ծավա-

լը, մլն. դոլար 

Սուբսի-

դավորում

մլն. 

դոլար 

Ապահովագրված 

տարածքների 

ընդգրկվածութ-

յունը սուբսիդա-

վորման ծրագ-

րում, % 

ԱՄՆ 1990-ական 12000 6000 90 

Չինաս-

տան 

2003 3000 1500 15 

Իտալիա 2003 380 190 10 

Ռոուսաս-

տան 

2012 312 187.5 17-19 

Հնդկաս-

տան 

2002 135 67.5 14 

Թուրքիա 2006 300 150 8 

 

  ԱՄՆ-ում ագրոապահովագրության սուբսիդավորումը ի-

րականացնում է Ռիսկերի կառավարման գործակալությունը 

(RMA): Ապահովագրական արտադրանքները մշակում է գործա-

կալությունը, բայց ապահովագրական ծառայությունները մա-

տուցում են հավատարմագրված ապահովագրական կազմակեր-

պությունները: Ապահովագրողներն աշխատում են գործակա-

լության կողմից սահմանած ապահովագրական դրույքներով: 

Պետության կողմից սուբսիդավորվող ապահովագրավճարի 

հատվածը կախված է կորուստները ծածկելու տոկոսից: Որպես 

կանոն, կորստի առավելագույն՝ 70% հատուցմանը  համապա-

տասխանում է 50, իսկ 60%-ին՝ 30% սուբսիդավորում: Ներկա-

յումս ապահովագրված են գյուղատնտեսական ապրանք ար-

                                                 
13 http://www.agroinsurance.com/ru/pratice/?pid=11473#sthash.xTK1WqeQ.dpuf 
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տադրողների ավելի քան 50 %-ը և ցանքատարածությունների 

մոտ 70%-ը:   

  Թուրքիայում պետական աջակցությամբ ագրոապահո-

վագրման համակարգը կիրառվում է 2006 թ-ից: Այդ գործու-

նեությունը իրականացվում է TARSIM /Subsidised agricultural 

insurance in Turkey/ գործակալության միջոցով: Մինչև 2012թ. 6 

տարվա ընթացքում այս կառույցին հաջողվել է ընտրել և վերա-

վորակավորել գյուղատնտեսության ապահովագրության նոր 

համակարգի 1700 մասնագետ: Թուրքիայում այս համակարգով 

ապահովագրվում է 36 անուն մշակաբույս: Հիմնական մշակա-

բույսերն են՝ հացահատիկը, խաղողը, լոլիկը, ծիրանը և 

ձիթապտուղը: TARSIM-ի դիտորդական խորհրդի կազմում 

ընդգրկված են գյուղատնտեսության նախարարության, գանձա-

պետարանի և ապահովագրական կազմակերպությունների ներ-

կայացուցիչները: Ինչպես ապահովագրավճարները, այնպես էլ 

սուբսիդիայի գումարները վճարվում են TARSIM-ին: Վերջինս ի-

րականացնում է նաև այդ գումարների վերաապահովագրումը: 

Վեց տարվա ընթացքում ցանքատարածությունների ապահո-

վագրումը 1 տոկոսից հասել է 8,2 տոկոսի, իսկ ապահովագրութ-

յան միջոցները 27 մլն եվրոյից՝ 200 մլն եվրոյի:14 

 Ավստրիայի ագրոապահովագրության մոդելը նման է Թուր-

քիային: Այստեղ նույնպես ապահովագրողները ստեղծել են ա-

ռանձին ապահովագրական միավորում`  Ավստրիական ապա-

հովագրական գրադ կազմակերպությունը (Die Österreichische 

Hagelversicherung), զբաղվում է միայն ագրոապահովագրման 

հարցերով և որևէ այլ ապահովագրական ծառայություն չի իրա-

կանացնում: Պարտադիր ագրոապահովագրության բացակա-

յության պայմաններում, այս կառույցը կարողացել է ընդգրկել 

շուկայի 85 %-ը: 

  Իսրայելում գործում է ագրոապահովագրման պարտադիր 

համակարգ և ագրոարտադրությունը 100%-ով ապահովագրված 

է: Այդ նպատակով 1967 թ. հիմնադրվել է Կլիմայական ռիսկերի 

                                                 
14 Subsidised agricultural insurance in Turkey; Bulent Bora, General Manager of 
TARSIM. Turkey / 54 / 2010, p. 12-17   
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կառավարման պետական կոմիտե (KANAT): Այս կազմակեր-

պությունը կենտրոնացված կարգով իրականացնում է ագրոա-

պահովագրության բոլոր ծրագրերը: Ապահովագրավճարների 

մոտ կեսը սուբսիդավորվում է պետության կողմից: Այդ գումարը 

հատկացվում է հետևյալ համամասնությամբ՝ այգեգործություն 

42%, բանջարաբուծություն՝ 30%, անասնաբուծություն՝ 20% և 

դաշտային մշակաբույսերին՝8%: Հավաքված ապահովագրա-

վճարը 2012թ. կազմել է 280 մլն ԱՄՆ դոլար:15 

  Չինաստանում պետական սուբսիդավորումով ագրոապա-

հովագրությունն իրականացում է Ագրոապահովագրողների ազ-

գային միությունը (ԱԱՄ): Թեև այս ծրագիրն սկսվել է 2003 թ., 

բայց զարգացման տեմպերը բավականին բարձր են և 2013թ. ագ-

րոապահովագրման շուկայի ծավալը հասել է 5 մլն դոլարի, իսկ 

վճարումները 3,4 մլն դոլարի, որը ԱՄՆ-ից հետո երկրորդ ցու-

ցանիշն է: Ի դեպ, մինչև 2007թ. պիլոտային ծրագրի կարգավիճա-

կով մի քանի նահանգներում  ապահովագրվում էր խիստ սահ-

մանափակ թվով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքը, 

2008թ. ծրագրում ներառվեցին նաև գյուղատնտեսական կենդա-

նիները, իսկ 2012թ-ից ծրագիրն ընդգրկեց ավելի մեծ թվով մշա-

կաբույսեր և իրականացվում է ամբողջ երկրում: Ըստ Չինաստա-

նի ԱԱՄ-ի տվյալների, 2013թ-ին ապահովագրվել է 73 մլն հա, ո-

րը կազմում է գյուղատնտեսական հողատեսքերի 45%-ը: Ագ-

րոապահովագրական շուկայի միջին տարեկան աճը կազմել է 

23%:16 

  Կարելի է շարունակել այն երկրների ցանկը, որտեղ հաջո-

ղությամբ ներդրվում է պետական սուբսիդավորումով ագրոա-

պահովագրության համակարգը, սակայն սահմանափակվենք 

նշված երկրներով և Հայաստանի պայմաններում այն կիրառելու 

առումով  կատարենք մի քանի ընդհանրացումներ:  

1.  ՀՀ մարզերն ունեն որոշակի բնակլիմայական առանձնա-

հատկություններ և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի մթնոլոր-

                                                 
15 http://www.kanat.co.il/templates/kanat/images/KANAT2012.pdf 
16 Успех Китая в агростраховании основан на правильной стратегии 
субсидирования http://prodmagazin.ru/2014/03/13/ 
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տային վնասակար երևույթների տեսքով առավել  յուրահատուկ 

են որոշակի ռիսկեր: Միանգամայն պարզ է, որ բոլոր ռիսկերից 

միաժամանակյա ապահովագրումը դեռևս իրատեսական և արդ-

յունավետ չէ: Հետևաբար անհրաժեշտ է ռիսկերի և բյուջետային 

հնարավորությունների գնահատման, ինչպես նաև ապահովա-

դիրների ցանկությունների ուսումնասիրության հիման վրա կա-

տարել տարածքների և ռիսկերի ընտրություն:  

2. Գյուղատնտեսության ապահովագրության կարևորությու-

նը և դժվարությունները գնահատելով, անհրաժեշտ է ներդնել 

այնպիսի ապահովագրական համակարգ, որը հավասարապես 

արտահայտի, թե ապահովադիրի և, թե ապահովագրողի շահե-

րը: Այսինքն, հանուն գյուղացիական տնտեսությունների ռիսկե-

րի չեզոքացման, ապահովագրական ընկերությունները չեն ավե-

լացնելու իրենց ռիսկերը, ուստի դրանք հավասարակշռելու խե-

լամիտ տարբերակը պետական սուբսիդավորումով ագրոապա-

հովագրական համակարգի ներդրումն է:  

3. Պետությունը իր վրա վերցնելով ապահովագրավճարների 

մի մասը, լուծում է տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական 

կարևոր խնդիր, որոնք խաչաձևվում են երկրի պարենային 

անվտանգության և ագրոբիզնեսի կայացման միջոցով՝ գյուղա-

կան բնակչության բարեկեցության բարձրացման հանգուցային 

կետում: 

4. Համակարգի ներդրման սկզբնական փուլում բյուջեի ծան-

րաբեռնվածությունը մեղմելու անհրաժեշտությունից ելնելով, ա-

ռաջարկում ենք ապահովագրել առավել ռիսկային տարածքների 

առավել բարձրարժեք մշակաբույսերը: Դիցուք, առաջարկվում է 

առաջնահերթ կերպով իրականացնել ՀՀ Արարատի, Արմավիրի 

և Արագածոտնի մարզի նախալեռնային (ծովի մակարդակից 

մինչև 1200 մ բարձրության) և Վայոց ձորի մարզի ցածրադիր  

համայնքների խաղողի և պտղի այգետարածքների ուշ գարնա-

նային ցրտահարության և մինչև բերքահավաքը կարկտահա-

րության ռիսկերը: Հաջորդ փուլում նպատակահարմար է ապա-

հովագրական ծրագրում ներառել նաև բանջարանոցային մշա-

կաբույսերի մինչև ծաղկումը ընկած ժամանակահատվածի ծախ-
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սերը և ծաղկումից մինչև բերքահավաքը ընկած ժամանակա-

հատվածի ցրտահարության և կարկտահարության ռիսկերը: 

5. Համակարգի ծավալման հետագա փուլերում պետք է ըստ 

կարևորության ներառել մնացած մարզերի գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերը, իսկ անասունների հաշվառման և համարակալ-

ման ծրագիրը իրականացնելուց հետո նաև՝ անասունների ա-

պահովագրումը: Այն կարծիքը, որ ցածր ռիսկայնությունը թույլ է 

տալիս անհապաղ սկսել գյուղատնտեսական կենդանիների ա-

պահովագրությունը, մեր կարծիքով հիմնավորված չէ և կարող է 

հերթական անգամ վարկաբեկել պետական աջակցությամբ ագ-

րոապահովագրության կարևոր գաղափարը: 

6. Վերոհիշյալ գործընթացը պահանջում է պետական սուբ-

սիդավորումով ագրոապահովագրության օրենսդրական, նոր-

մատիվային և ֆինանսաբյուջետային հիմքերի ձևավորում: Կար-

ծում ենք, որ շահագրգիռ մոտեցում ցուցաբերելու պարագայում 

մինչև 2014թ. հոկտեմբերի սկիզբը հնարավոր է Ազգային ժողով 

ներկայացնել և ընդունել «Պետական աջակցությամբ ագրոապա-

հովագրության զարգացման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքը: Դրա հետ մեկտեղ 2015-2018 թթ. Միջնաժամ-

կետ ծախսային ծրագրում և 2015թ. ՀՀ բյուջեի նախագծում ներա-

ռել պետական սուբսիդավորումով ագրոապահովագրության 

ծրագիրը և բյուջետային հատկացումների նախահաշիվը: Իհար-

կե, այս համակարգի ներդրումը պահանջում է նաև նորմատի-

վային ակտերի ամբողջական փաթեթի ընդունում, որի աշխա-

տանքները ՀՀ կառավարությունը  պետք է իրականացնի, համա-

գործակցելով շահագրգիռ ապահովագրական կազմակերպութ-

յունների հետ: Մեր նախնական հաշվարկներով 3-րդ կետում 

նշված օբյեկտներում, ապահովագրավճարների 50/50 բաշխման 

պայմաններում, պետության կողմից հատկացվող սուբսիդիայի 

տարեկան գումարը կարող է կազմել 7-8 մլրդ դրամ, որը բյուջեի 

խելամիտ վերաբաշխման պայմաններում միանգամայն հնարա-

վոր աջակցություն է: 

Իհարկե, բացի ագրոապահովագրության համակարգից, եր-

կրի պարենային անվտանգության շահերը պահանջում են կիրա-
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ռել ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման այլ միջոցա-

ռումներ, որոնք նույնպես պահանջում են որոշակի պետական ա-

ջակցություն:  
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Сельскому хозяйству, как основе продовольственной безопас-

ности страны, важной составляющей регионального развития и 

основной отрасли занятости сельского населения во многих странах 

оказывается государственная поддержка. Однако, не всегда бюджет-

ные средства выделяются для решения наиболее актуальных и прио-

ритетных проблем. В данной статье в результате изучения междуна-

родного опыта предлагается принятие соответствующих норматив-

ных актов и рассматриваются вопросы реализации пилотной про-

граммы внедрения субсидированного агрострахования. 
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Many countries approve state support to agriculture as food security 

basis for a country, important component of regional development and 

main sphere of activities of rural population. There are some cases that 

State budget support is not allocated to solving urgent and priority issues. 

The articles presents Agro insurance as such an issue and examines 

international experience by suggesting adopt due legal acts to implement 

agro insurance pilot projects with State support in regions with high level 

of risk.  
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CONTEMPORARY ISSUES OF ECONOMICS POST 
GRADUATE STUDIES 
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Post graduate education Salzburg principles             
  
The scope of postgraduate professional education issues is more than 

that of Bachelor’s or Master’s programs, which is caused by a number of 

circumstances. First, post-University education is a relatively new filed in 

our Republic. As early as two decades ago it was not functioning and 

postgraduate one was operating instead.  However, in fact, it could not be 

considered as education, as it was mainly directed to a student’s research 

activities where educational component (2-3 qualification examinations) 

did not have a significant stake in a student’s academic load. Educational 

component has a major role in the postgraduate educational system, 

according to which a postgraduate student should accumulate about 40% 

of academic credits not from research but from education sector.  

In addition, a postgraduate student used to previously study in a 

teacher-centered system having an academic supervisor and being mostly 

overwhelmed by preparation and defense of thesis mostly implementing 

local activities. However, postgraduate educational system, which is also 

called doctoral studies in Western countries, does not imply just localized 

frame of a postgraduate student’s activities. Here, the major players are 

regularly organized workshops, debate clubs, which imply a team work, 

especially when team working practice and joint postgraduate activities 

are also included in the curriculum of doctoral studies (see figure 1).  
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And, finally, postgraduate educational system also requires active 

collaboration of the University research departments and employers, 

when postgraduate students strive to commercialize their scientific 

elaborations and improve Universities’ financial stability.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Student Workload Comparing  in Doctorial Between  
Aspirantura Study Systems17 

 

In this regard, Salzburg principles have not lost their relevance. They 

are as follows:18 
1. The core component of doctoral training is the advancement of 

knowledge through original research. At the same time it is recognized that 
doctoral training must increasingly meet the needs of an employment market 
that is wider than academia.  

2. Embedding in institutional strategies and policies: Universities as 
institutions need to assume responsibility for ensuring that the doctoral 
programs and research training they offer are designed to meet new 
challenges and include appropriate professional career development 
opportunities.  

3. The importance of diversity: The rich diversity of doctoral programs 
in Europe – including joint doctorates – is a strength which has to be 
underpinned by quality and sound practice.  

                                                 
17 Composed  by authors 
18 Salzburg Principles, 3-5 February 2005, meeting date 
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4. Doctoral candidates as early stage researchers:  should be recognized 
as professionals – with commensurate rights – who make a key contribution 
to the creation of new knowledge.  

5. The crucial role of supervision and assessment: In respect of 
individual doctoral candidates, arrangements for supervision and assessment 
should be based on transparent contractual framework of shared 
responsibilities between doctoral candidates, supervisors and the institution 
(and where appropriate including other partners).  

6. Achieving critical mass:  Doctoral programs should seek to achieve 
critical mass and should draw on different types of innovative practice being 
introduced in universities across Europe, bearing in mind that different 
solutions may be appropriate to different contexts and in particular across 
larger and smaller European countries. These range from graduate schools in 
major universities to international, national and regional collaboration 
between universities.  

7. Duration: doctoral programs should operate within an appropriate 
time duration (three to four years full-time as a rule).   

8. The promotion of innovative structures: To meet the challenge of 
interdisciplinary training and the development of transferable skills.  

9. Increasing mobility: Doctoral programs should seek to offer 
geographical as well as interdisciplinary and intersectoral mobility and 
international collaboration within an integrated framework of cooperation 
between universities and other partners.  

10.  Ensuring appropriate funding: the development of quality doctoral 
programs and the successful completion by doctoral candidates requires 
appropriate and sustainable funding.  

Economic postgraduate studies in our Republic has been considered not 
as education but as reasearch activities. After the admission a postgraduate 
student had to pass three or four qualification exams, one of which had 
traditionally been a professional examination. They also had to be engaged 
in pedagogical activities. The center of gravity of postgraduate education 

was always inclined to Economics, as a result of which a number of articles 
have been published and thesis was written by a postgraduate student. 
Nevertheless, the scope of academic freedom in post graduating study is 
larger (see figure 2), then in previous levels of professional education, as an 
masters and bachelors. 
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Figure 2.  The Specific Tools in Post Graduating Study  
Organizational System19 

 
 
In this regard, postgraduate economic studies in our Republic has a great 

problem, as  Bergen communiqué proposed a three-degree system adding 
Doctorate to Bachelor's and Master's programs.  Moreover, at the third stage 
the participants are considered both as students and researchers, the normal 
educational load was 3 years.  Doctorate level qualifications should fully 
comply with European Higher Education Area  (EHEA ) qualifications 
framework.  

Therefore, postgraduate economic academic programs/ implemented in 
our Universities/ currently need to be seriously reformed.   For this purpose 
new educational blocks typical of researcher's training should be proposed, 
such technologies should be introduced as participation in scientific 
conferences, organization of debate clubs, active pedagogical activities.  

In addition, the rules for applying to researcher's academic degree 
should be clearified. Postgraduate admission exams, which, frankly 
speaking, do not have anything in common with a certain profession, should 
be replaced with necessary minimum academic credits accumulated by a 
researcher at previous educational levels.  

It is also necessary to simplify the process of thesis defence completing 
a researcher's academic program, and degree awarding process, the 

                                                 
19 Composed  by authors 
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centralized regulation of which by RA Higher Attestaion Commission, now 
becomes ineffective.20 Actually postgraduate education sphere should be 
seriously reformed  through making corrections in the list of economic 
professions, academic programs, making them in concord with EHEA 
standards.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Ключевые слова: Болонский процесс, студенто – ориентированное 

обучение, докторантура, зальцбургские принципы поствузовского образо-
вания 
 
        Болонский процесс внес свои коррективы на третьем уровне 
профессионального образования. Ныне аспирантура постепенно пред-
ставляется не как сугубо научно - исследовательский процесс, но и как 
обучение, требующее накопление академических кредитов. В статье, 
рассматриваются проблемы трансформации аспирантуры в докто-
рантуру, тем самим, обосновывая применение студенто – ориенти-
рованных методов обучения экономистов и необходимость гармо-
низации образовательных услуг по стандартам Болонского процесса.   

 

                                                 
20 Erichyan S. Tshuguryan A., Academic Freedoom and SelfGoverence Issues.  
  monography (in Armenian), «Edt Print»,  Yerevan, 2009, page 97 
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Հյուսիսային համալսարնի միջազգային կապերի բաժնի պետ 

Ճուղուրյան Ա. Գ                      
Հյուսիսային համալսարանի պրոֆ., տ.գ.դ.   

  

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ 
 

Բանալի բառեր. Բոլոնիայի գործընթաց, ուսանողակենտրոն ուսուցում, 

դոկտորանտուրա, հետբուհական կրթության Զալցբուրգյան սկզբունքներ 

 
Բոլոնիայի գործընթացը իր ճշգրտումները մտցրեց մասնա-

գիտական կրթության երրորդ մակարդակում: Ներկայումս, աս-

պիրանտուրան աստիճանաբար դիտարկվում է ոչ թե զուտ գի-

տահետազոտական գործընթաց, այլ նաև որպես կրթություն, որը 

պահանջում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակում: Հոդվա-

ծում քննարկվում են ասպիրանտուրայից դոկտորանտուրային 

անցման կազմակերպչական  հիմնախնդիրները, հիմնավորելով 

տնտեսագիտական կրթական համակարգում ուսանողակենտ-

րոն ուսուցման մեթոդները և Բոլոնիայի գործընթացին համա-

հունչ կրթական ծառայությունների մատուցումը: 
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Խաչատրյան Ն.Ն. 
ԵՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ. 
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Աբեսաձև Ն. Ս. 
Թբիլիսիի պետական համալսարան, տ.գ.թ. 
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ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ 

 
Բանալի բառեր. Բոլոնիայի գործընթաց, ակադեմիական կրեդիտներ, 

կրթական ծախսերի օպտիմալացում, ուսանողական շարժունություն 
 

Կրթական բարեփոխումների ընթացքը պայմանավորված է 

աշխատուժի շուկայում, ինչպես նաև համալսարանական միջա-

վայրում տեղի ունեցող հարաշարժ փոփոխություններով: Ներկա-

յումս ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ բարձրագույն կրթությամբ 

շրջանավարտների մասնագիտական հմտություններն ու կարո-

ղությունները արագորեն «հնանում են» և չեն բավարարում գոր-

ծատուների պահանջներին: Համալսարանական ավանդական 

կրթությունը, որն առնվազն չորս տարով է իրականացվում, 

խնդիր ունի ժամանակին արձագանքելու գիտելիքահենք տնտե-

սության առաջընթացի պահանջների բավարարմանը: Հետևա-

բար, ավանդաբար «էլիտար» համարվող համալսարանական 

կրթությունը զարգացած երկրներում հետզհետե ընդգրկում է 

ակադեմիական ճկուն համակարգեր, մեծացնելով կրթական 

ծառայությունների գրավչության աստիճանը, հնարավորություն 

ստեղծելով անհատի մեջ զարգացնելու ինչպես կարիերայի 

ձևավորման ուղիների բազմազանություն, այնպես էլ մրցակցային 

աշխատաշուկայում արագ կողմնորոշվելու և վերապատրաստ-

վելու ունակություն: Այդ ամենն իրականացվում է շարունակա-

կան կրթության համակարգի կիրարկման պայմաններում:21  

                                                 
21 Եվրոպական համալսարանների ընկերակցության պաշտոնական կայք  
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area, դիտվել է 01,03,2014 
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Եվրոպայում առկա համալսարանական մշակույթը հուշում 

է, որ բարձրագույն կրթությունը վաղուց դադարել է «էլիտար» 

լինելուց:  Արևմուտքում հասարակական ձեռքբերում է համար-

վում ոչ միայն որակյալ համալսարաններ ունենալը, այլև թրեյ-

նինգ կենտրոնների, վերապատրաստման դպրոցների լայն ցան-

ցի օգնությամբ մասնագիտական կրթության մասսայականա-

ցումը: Եվ պատահական չէ, որ վերջին տասնամյակում իր զար-

գացումն ապրող Բոլոնիայի գործընթացի մի շարք փաստա-

թղթերում խնդիր է դրվում, որ բուհերը իրենց ավանդական 

ուսումնական ծրագրերի վերամշակման ընթացքում առաջնայ-

նություն տան շարունակական կրթության, և այս հիմնահարցը 

համարեն հաստատությունների ռազմավարական զարգացման 

կենտրոնական, էական տարրերից մեկը: Սակայն անգամ հա-

մալսարանական հարուստ ավանդույթներ ունեցող եվրոպական 

երկրներում համակարգված շարունակական կրթությունը 

դժվարությունների է հանդիպում:  

Շարունակական կրթության համակարգային կիրառման հիմ-

նական խոչընդոտը տարբեր ուսումնական հաստատությունների 

միջև փոխվստահության պակասն է` որակյալ ակադեմիական 

կրեդիտների կուտակման և փոխանցման գործընթացում: Շարու-

նակական կրթությունը հիմնականում երկու առաքելություն ունի: 

Առաջին, երբ վերապատրաստում է անհատին աշխատաշուկայի 

կողմից առաջադրվող նոր պահանջներին համապատասխան 

(երբեմն այն համարում են նաև «մեծահասակների կրթություն») և 

երկրորդ, որը ոչ պակաս կարևոր է, նպաստում է մասնագիտական 

կրթության հաջորդականության գործընթացին: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ առավել արդյունավետ է գործում 

շարունակական կրթության առաջին առաքելությունը, երբ մաս-

նագետը մասնակցում է կարճաժամկետ որակավորման դասըն-

թացների (թրեյնինգների): Գործատուները այս դեպքում նույն-

պես շահագրգիռ են առավել կարճատև և էժանագին ծրագրերի 

արդյունքում որակավորված աշխատուժ ունենալու: 22 Դրան հա-

                                                 
22 Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and  
Assessment (2013),  http://dx.doi.org/10.1787/9789264190658-en,  դիտվել է   
05.03,2014  
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կառակ, դեռևս դանդաղում է շարունակական կրթության ներ-

դրումը` կրթության հաջորդականությունն ապահովող և բարձ-

րագույն մասնագիտություն ստացող ուսանողի անհատական 

հետագիծը ձևավորող իր գործառույթներով: Պատճառը նախոր-

դող կրթության համակարգում կուտակված կրեդիտների փոխ-

ճանաչումն է և կրթական հաստատությունների միջև փոխ-

վստահության բացակայությունը: Շարունակական կրթության 

համակարգը, մասնագետների պատրաստման հաջորդականու-

թյան փուլերով, ներկայացված է գծապատկեր 1-ում: 

 
                          Հանրակրթություն 

                       

               2                        1  

                      

   միջին                  3             համալսա-            5        հետբուհական 

  մասնագի-                          րաններ                           վերապատ- 

  տական                                                                        րաստում 

  (քոլեջներ)                                                                                 

                                                     4                                         6 

                                  կրեդիտների կուտակում 

                    բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ 

                   
Գծապատկեր 1. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման 

«երթուղիները» շարունակական  կրթության համակարգում23 

 

  ՀՀ-ում շարունակական կրթությունը, որպես մասնագետի 

որակավորման գործառույթ, կիրառվում է հիմնականում 1-ին և 

4-րդ «երթուղով», երբ հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտը 

ընդունվում է համալսարան, սովորելու ընթացքում կուտակում 

ակադեմիական կրեդիտներ, ստանում բակալավրի և այնուհե-

տև` մագիստրոսի կրթական աստիճան: Փաստորեն, կրթական 

փուլերի նման հաջորդականությունը չի ենթադրում ուսումնա-

ռության ընթացքում կուտակված կրեդիտների փոխանցում և 

փոխճանաչում: Նման իրավիճակում որոշակիորեն խաթարվում 

                                                 
23 Կազմված է հեղինակի կողմից: 
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է անհատի ուսումնառության ակադեմիական ճկունությունը, 

քանի որ յուրաքանչյուր համալսարան յուրովի «մեկուսանալով» 

կրեդիտների կուտակման գործընթացում` ճանաչում է միայն 

«սեփական կրթական ծառայությունների» արդյունքը:24  

ՀՀ-ում գործող համալսարանները նույնիսկ դժվարությամբ են 

ընդունում նախորդ կրթության, այսինքն մասնագիտական քո-

լեջների արդյունքները, երբ միջին մասնագիտությամբ շրջանա-

վարտը, դիմելով բուհ դառնում է համալսարանի ուսանող (գծա-

պատկեր 1-ի 2-րդ և 3-րդ «երթուղիները»): Նման իրավիճակը խիստ 

մտահոգիչ է, քանի որ այն չի նպաստում ուսանողների շարժու-

նությանը, կարիերայի ձևավորման ուղիների բազմազանությանը, 

ուսումնական հաստատությունների փոխհամագործակցությանը, 

կրթական շուկայում բուհերի մրցունակության բարձրացմանը:  

Ի վերջո, ինչպիսի՞ն կլինեն շարունակական կրթական հա-

մակարգի ներդրման հետևանքները:  

Առաջին. ՀՀ բուհերը հիմնականում կրթական ծրագրեր են 

իրականացնում, երբեմն հետին պլան թողնելով գիտահետազո-

տական գործունեությունը: Ուստի անհրաժեշտություն է առա-

ջանում այլընտրանքային կրթական համակարգերից կուտակ-

ված ակադեմիական կրեդիտների ստացման ճանապարհով 

փոքր-ինչ «բեռնաթափել» բուհերի կողմից մատուցվող ուսում-

նական ծառայությունները` դրանք փոխարինելով գիտահետա-

զոտական աշխատանքներով: 

Երկրորդ. շարունակական կրթության շրջանակներում հա-

մալսարանների և այլ ուսումնական հաստատությունների գործ-

ընկերային հարաբերությունները ձևավորում են կրթության 

որակի ապահովման մշակույթ: Ուսումնական հաստատու-

թյունների միջև «շրջանառվող ակադեմիական կրեդիտները» 

կազմավորվում են կրթական պետական չափորոշիչների հեն-

քով, և այդ գործընթացը փոխադարձաբար վերահսկվում է շա-

րունակական կրթության շղթայի յուրաքանչյուր օղակի կողմից: 

                                                 
24 Երիցյան Ս, Ճուղուրյան Ա., Ակադեմիական ազատություններ, «Էդիտ 
Պրինտ», Եր., 2009 թ., էջ 64 
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  Երրորդ. շարունակական կրթության շնորհիվ մեծանում է 

բուհերի գրավչության աստիճանը ուսանողության համար: 

Ակադեմիական գործընթացը դառնում է առավել ճկուն, ուսանող-

ներին հնարավորություն է ընձեռվում որոշակի չափաբաժնով 

անհատական մոտեցում ցուցաբերելու ուսում-նական պլանների 

ձևավորման գործընթացում` համակցելով համալսարանական և 

արտահամալսարանական կրթությունը, պլանավորելու նախա-

ձեռնվող ուսումնառության ժամանակահատվածը:  

  Եվ, վերջապես, շարունակական կրթության իրականացման 

ճանապարհով իջնում է ուսումնական ծառայությունների մա-

տուցման ինքնարժեքը, և կրճատվում է համալսարանական ուս-

ման տևողությունը: Կրթական ծառայությունների մատուցումը 

համալսարաններում առավել թանկ է նստում հասարակության 

վրա, ուստի համակարգված շարունակական կրթության ներ-

դրման արդյունքում կատարվում է ուսումնական գործընթաց-

ների ծախսատարության կրճատում` ի հաշիվ այլընտրանքային 

ուսումնառության ընդլայնման:   
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Վերջին երկու տասնամյակներում փոխվել են ՀՀ տնտեսու-

թյան ճյուղերի զարգացման ու ձևավորման աշխարհագրական 

նախադրյալները: Դրանք պայմանավորված են որակյալ և էժան 

աշխատուժով, հզոր սփյուռքի առկայությամբ, միջազգային շու-

կայում տեղեկատվական և նանոտեխնոլոգիաների մեծ պահան-

ջարկով, ոլորտի զարգացման պետական աջակցությամբ, տնտե-

սության կառուցվածքային փոփոխություններով: Առկա է տնտե-

սության նորագույն ճյուղերի գերկենտրոնացում, ռեգիոնալ 

անհամաչափ զարգացում: 

XX դարի երկրորդ կեսում տեղի ունեցած գիտատեխնի-

կական հեղափոխությունն (ԳՏՀ) արմատական, որակական հե-

ղաշրջում կատարեց արտադրողական ուժերի ճյուղային և տա-

րածքային կառուցվածքում: Ըստ այդմ, տնտեսության ճյուղային 

կառուցվածքում ոչ միայն ի հայտ եկան նորագույն ճյուղեր, այլև 

արմատապես վերարժևորվեցին վերջիններիս աշխարհագրա-

կան տեղաբաշխման նախադրյալները: 

Քննարկելով Հայաստանում տնտեսության նորագույն ճյու-

ղերի զարգացման աշխարհագրական ժամանակակից նախա-

դրյալները, պետք է փաստել, որ Հայաստանը տարածաշրջա-

նում միշտ զբաղեցրել է առաջատար դիրք բարձր տեխնոլոգիա-

ների հետազոտության, մշակումների և արտադրության ոլոր-

տում: 

Քանի որ ոլորտի զարգացման աշխարհագրական գլխավոր 

նախադրյալը`պահանջարկն էր որակյալ աշխատուժի նկատ-

մամբ, ապա նրա աշխարհագրական տեղաբաշխումն աչքի էր 

ընկնում գերկենտրոնացվածությամբ: 

Հիմնականում առանձնանում էր Երևանի արդյունաբերա-

կան հանգույցը` Աշտարակ, Աբովյան արդյունաբերական կետե-

րով և մասամբ նաև` Գյումրին25: 

                                                 
25 Ոլորտի առաջատարներից էին Երևանի «Տրանզիստոր» կիսահաղոր-
դիչների գիտաարտադրական գործարանը, միկրոէլոկտրոնիկայի, գիտա-
հետազտության և տեխնոլոգիաների ինստիտուտը, Կապի միջոցների գի-
տահետազոտական ինստիտուտը «Մարս» Ինտեգրալ միկրոսխեմաների և 
էլոկտրոնիկայի գործարանը, Աբովյանի «Սիրիուս» ռադիոէլեկտրոնային 
բաղադրիչներ արտադրող, Աշտարակի կիսահաղորդիչների և էլեկտրոնի-
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Անկախությունից հետո ոլորտի ճյուղային կառուցվածքում 

նկատվեցին փոփոխություններ, որը պայմանավորված էր ոլոր-

տի զարգացման աշխարհագրական նախադրյալների վերար-

ժևորմամբ: Մասնավորապես`նախկինում ոլորտի մասնագի-

տացման վրա ազդող գլխավոր գործոնը ԽՍՀՄ միասնական 

շուկայի պահանջներն էին, որի հսկայական ռազմաարդյունաբե-

րական համալիրի պահանջով Հայաստանում իրականացվում 

էր խոշորածավալ արտադրական և գիտահետազոտական աշ-

խատանքներ: 

Միասնական շուկայի և նախկին արտադրատնտեսական 

կապերի քայքայումը, ինչպես նաև անհատական օգտագործման 

համակարգիչների (PC) դարաշրջանի սկիզբը պատճառ հանդի-

սացան, որ ոլորտի մասնագիտացման աշխարհագրական նա-

խադրյալները վերափոխվեն: Վերջիններիցս առաջնային նշա-

նակություն ձեռք բերեց ժամանակակից շուկայական պահան-

ջարկը, որի արդյունքում ոլորտի ուղղվածությունը փոխվեց 

դեպի ծրագրային ապահովման մշակում, արտապատվիրում և 

ՏՏ ծառայություններ: 

Ըստ` «Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտ, հետազոտության արդյունքներ» ամփոփ աշխատության, 

1991-2013 թվականների ընթացքում ծրագրային ապահովման և 

ծառայությունների սեգմենտն արձանագրել է լուրջ աճի տեմ-

պեր` ապահովելով 27% տարեկան աճ26: 

Նման բարձր տնտեսական աճի համար առկա աշխարհա-

գրական նախադրյալները կարելի է խմբավորել ներքոհիշյալ 

կետերում` 

                                                                                                         
կայի արտադրման և Գյումրու միկրոէլեկտրական սարքավորումների գոր-
ծարանները: Տե´ս Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ, 
հետազոտության արդյունքեր,-Ե.,2011,էջ 8-9 
 
26 Տե´ս, Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ, հետազո-

տության արդյունքներ, -Ե., 2011, էջ26 
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1. Որակյալ և էժան աշխատուժի առկայություն: Մասնագետ-

ների դիտարկմամբ, այսօր Հայաստանում առկա է համաշխար-

հային չափանիշներին համապատասխանող գիտահետազոտա-

կան հզոր ներուժ, որի ապահովման գործում մեծ է տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների և հարակից այլ մասնագիտացումներով 

ԲՈՒՀ-ական հիմնարար ծրագրերի դերը: Միաժամանակ, պետք է 

փաստել, որ առկա սոցիալ-տնտեսական պայմանների պատճա-

ռով մեր որակյալ աշխատուժը համեմատության մեջ բավականին 

էժան է: Հետևաբար, այս գործոնը լուրջ հիմք է հանդիսանում 

արտասահմանյան կապիտալի ներհոսքի համար: 

2. Հյուսիսային Ամերիկայում և Եվրոպայում հզոր և ոլոր-

տում հաջողակ սփյուռքի առկայություն: Սփյուռքը կարևորա-

գույն դերակատարություն է ունեցել անկախ Հայաստանում  

ծրագրավորման ոլորտի կայացման գործում և փաստորեն 

հանդիսացել է այն հիմնական գործոնը, որի շնորհիվ Հայաս-

տանում բավականին վաղ շրջանում հիմնվեցին արտասահ-

մանյան բազմաթիվ ընկերություններ: Ապագայում այս գործոնը 

նույնպես կարող է ոլորտի զարգացման համար լուրջ խթան 

հանդիսանալ: 

3. Միջազգային շուկայում ընդգրկուն պահանջարկ: Այս 

ոլորտը հանդիսանում է համաշխարհային հասարակության 

զարգացման հիմնական ուղղորդիչներից մեկը: Համաշխարհա-

յին տնտեսության զարգացման համատեքստում ոլորտի արտա-

դրանքի նկատմամբ պահանջարկն ըստ էության անընդհատ է և 

շարունակաբար աճելու է: 

4. Ոլորտի զարգացման պետական աջակցություն: Ոլորտը 

հայտարարվել է ՀՀ տնտեսության զարգացման ռազմավարա-

կան ուղղություններից մեկը և դիտարկվում է տնտեսության 

դիվերսիֆիկացման գլխավոր ուղղությունը: Պետության կողմից 

անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ապահովումն 

ապագայում դառնալու է ոլորտի ինտենսիվ զարգացման համար 

կարևոր նախապայման: 
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Այսպիսով, ՀՀ տնտեսության ժամանակակից կառուցված-

քում, նորագույն ճյուղերի ոլորտը հիմնականում ներկայացված է 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հանդիսանում է և 

ապագայում շարունակելու է հանդիսանալ ՀՀ տնտեսության 

զարգացման կարևորագույն և դինամիկ զարգացող ուղղություն-

ներից մեկը, ինչի շնորհիվ հնարավոր է ապահովել նաև տնտե-

սության դիվերսիֆիկացման խիստ կարևոր խնդրի լուծումը: 

Սակայն, պետք է նկատել մեկ կարևոր հանգամանք ևս. ոլորտի 

զարգացման աշխարհագրական առանձնահատկությունների 

պատճառով այն աչքի է ընկնում գերկենտրոնացվածությամբ: 

Հետևաբար, հանրապետությունում հասարակական կապիտալի 

գերկենտրոնացվածության ֆոնին այն կարող է խորացնել տա-

րածքային խիստ անհամաչափ զարգացման միտումները: Այս 

տեսանկյունից, անհրաժեշտություն է դառնում ոլորտի ապա-

կենտրոնացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, որը 

կարող է արտահայտվել ոլորտի համար ազատ տնտեսական 

գոտիների և տեխնոպարկերի ձևավորմամբ: Նկատենք նաև, որ 

այս ուղղությամբ քայլեր արդեն ձեռնարկվում են` Դիլիջանի 

ֆինանսական կենտրոնի, Գյումրիում գործող, Վանաձորում և 

Ստեփանակերտում նախատեսվող տեխնոպարկերի շնորհիվ: 

ՀՀ տնտեսության նորագույն ճյուղերի ձևավորման համար 

կան բարենպաստ աշխարհագրական գործոններ` ազգաբնակ-

չության գիտակրթական ներուժի համեմատական բարձր մա-

կարդակը, ինչպես նաև տարածքային, բնական պաշարների և 

տրանսպորտային ուղիների սահմանափակումները: ՀՀ-ն ունի 

օբյեկտիվ մի շարք էական մրցակցային սահմանափակումներ, 

այդ թվում, օրինակ` նավահանգիստների բացակայությունը, 

փակ սահմանները հարևան չորս երկրներից երկուսի հետ, բար-

ձր տրանսպորտային ծախսերը: 

2000թ. ՀՀ կառավարությունը տեղեկատվական և հեռահա-

ղորդակցության ոլորտը հայտարարեց երկրի տնտեսության 
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զարգացման ռազմավարական ուղղություն և մշակեց դրա գերա-

կա զարգացման ծրագրեր27: 

Առաջատար տեխնոլոգիաների բնագավառում ՀՀ-ում ար-

դյունավետորեն իրականացվում են հետազոտություններ նա-

նոգիտության և նանոտեխնոլոգիաների, կենսատեխնոլոգիա-

ների, լազերային տեխնոլոգիաների ուղղությամբ: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում պարզ է դարձել, որ 

տեղեկատվական կապի և հաշվողական համակարգերի օրեցօր 

աճող պահանջները` նրանց հիշողության ծավալի, ազդանշան-

ների վերամշակման և հաղորդման արագության մեծացման 

ուղղությամբ, կարելի է բավարարել միայն նանոգիտության և 

նանոտեխնոլոգիաների օգնությամբ: Նանոկառույցները միան-

գամայն ակտիվորեն ուսումնասիրվում են գիտության և տեխ-

նիկայի տարբեր բնագավառներում: Ձևավորվել են այնպիսի 

ուղղություններ, ինչպիսիք են նանոէլեկտրոնիկան, նանոօպտի-

կան և նանոքիմիան: Ժամանակակից կիրառական ֆիզիկայի 

ամենակարևոր խնդիրներից մեկը տեսանելի և ինֆրակարմիր 

տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների տեղադրումն է 

նանոչափական բնագավառներում: 

Առաջատար տեխնոլոգիաների մեջ իրենց զարգացման տեմ-

պերով, ինչպես նաև տնտեսության և հասարակության վրա ու-

նեցած ազդեցությունով առանձնանում են տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները: Այդ ոլորտն իրենից ներկայացնում է տեղե-

կատվություն հավաքող, ձևավորող, տարածող և օգտագործող 

սուբյեկտների, տեղեկատվության և տեղեկատվական ենթահա-

մակարգերի ամբողջություն: 

Հատկանշական է համագործակցությունը «Մայքրոսոֆթ», 

«Դ-Լինկ», «Նեյշնլ Ինսթրումենթս», «Սինոփսիս», «Մեն-թոր Գրա-

ֆիքս», «Նոկիա», «Ինթել», «Սիսկո», «ԱյԲիԷմ», «ՋիԷֆԱյ» և այլ 

առաջատար անդրազգային ընկերությունների հետ:Ուշագրավ 

                                                 
27 http://Armsoul.com/index.php?topic=925.0 
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ձեռքբերում է համարվում նաև այն,որ հայկական «Արմթաբը» սկսել 

է պլանշետներ արտադրել Armtab Techno-logies ընկերությունում: 
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После независимости РА в структуре новейших отраслей эконо-

мики замечены изменения,которые связаны с развитием в сфере пе-

реоценки географических предпосылок. Для формирования и раз-

вития новейших отраслей экономики в статье анализируются сферы 

передовых технологий, где сбываются исследования по направле-

ниям нанонауки, нанотехнологий, биотехнологий, лазерных тех-

нологий. Для формирования новейших отраслей экономики РА 

существенное значение имеют благоприятные географические фак-

торы: сравнительно высокий уровень научно-образовательного по-

тенциала населения, а также ограничения территориальных, при-

родных ресурсов и транспортных путей. Эта сфера имеет также госу-

дарственную поддержку развития,благодаря чему объявлен один из 

стратегических путей развития экономики РА. 
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 Բանալի բառեր.  համադրումներ իրական հիմքով, գնողունակու-

թյան համարժեքություն, գների մակարդակի ինդեքս, փաստացի սպա-

ռողական ծախսեր  

 

       Հայաստանի և Վրաստանի տնտեսական վիճակների համե-

մատությունը, լինի դա կենցաղային, թե գիտագործնական մա-

կարդակում, առանձնահատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող  

հարց է: Այդուհանդերձ, այն հազվադեպ է մեկնաբանվում փաս-

տական նյութի պատշաճ վերլուծությամբ՝ առավել հաճախ մա-

տուցվելով պարզունակ, առօրեական դատողությունների շրջա-

նակում: Իսկ այս դեպքում գրեթե անխուսափելի են հիմնավորա-
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պես չփաստարկված, ոչ իրատեսական մտահանգումները, քանի 

որ տնտեսական իրողությունների դրսևորման ձևերն ու դրանց 

էությունը որպես կանոն միմյանց հետ չեն համընկնում: 

Վերջին տարիներին Համաշխարհային Բանկը միջազգային 

փորձագետների ներգրավմամբ իրականացրել է Վրաստան-Հա-

յաստան երկկողմ համադրումների լայնածավալ ծրագիր28, որի 

արդյունքում դուրս են բերվել բազմապիսի համադրելի ցուցա-

նիշներ, ինչը հարուստ էմպիրիկ նյութ է հիմնավոր վերլուծու-

թյունների, մեկնաբանությունների ու եզրահանգումների համար: 

Հասկանալի է, որ միջազգային համադրումների ժամանակակից 

մեթոդաբանության29 կիրառմամբ ստացված արդյունքները, ո-

րոնք անշուշտ ունեն հավաստիության բարձր աստիճան, ոչ 

միշտ են համընկնում բնակչության լայն շերտերի շրջանում ար-

մատացած պատկերացումների հետ:   

Տարբեր երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշների հա-

մեմատության ժամանակ անհրաժեշտ է գնահատել այդ երկրնե-

րում ձևավորված գների մակարդակներն այնպես, որ նրանց 

ՀՆԱ-ները և հիմնական ծախսերի բաղադրիչները համադրվեն 

«իրական հիմքով»: Սա պարզապես նշանակում է, որ համեմատ-

վում են երկու երկրներում սպառված ապրանքների ու ծառա-

յությունների փաստացի ծավալները: Ինչպես որ միմյանց հա-

ջորդող տարիների համար չեզոքացվում են գների փոփոխու-

թյունները երկրի իրական ՀՆԱ-ի աճը հաշվարկելիս, ճիշտ այդ-

պես էլ պետք է չեզոքացվեն երկրների միջև գոյություն ունեցող 

գների տարբերությունները ժամանակի տվյալ պահին՝ նրանց ի-

րական ՀՆԱ-ների համեմատություն իրականացնելիս: 

 

                                                 
28 Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս http://siteresources. 
worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP_ 2011.html կայքէջը: 
29 Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities, 2012 
edition, Eurostat and OECD, Luxembourg 2012. 



 59

Աղյուսակ 130. 

Ինչպես են ԳՈՒՀ-երն օգտագործվում իրական  

ծախսերն ստանալու համար 

 Անվանական ծախսեր 

Հա-
յաս-
տան 

Վը-
րաս-
տան 

Ծախսերի հա-
մակցություններ 

Գների համակ-
ցություն (գնո-
ղունակության 
համարժեքու-

թյուն) 

Իրական 
ծախսերի 
համակցու-
թյուններ 

Մլն 
դրամ 

Մլն 
լարի 

ARM=1 GEO=1 AMD=1 GEL=1 
ARM=
100 

GEO
=100 

 

(1) (2) 
(3) = 
(2)/(1) 

(4) = 
(1)/(2) 

(5) (6) 

(7)= 
[(3)/ 
(5)] x 
100 

(8) = 
[(4)/ 
(6)] x 
100 

Սննդա-
մթերք 

1,738, 
749 5,632 

0,003239 308,73 

0,004518 221,34 

71,7 139,5 

Ոչ ալկո-
հոլային 
խմիչք-
ներ 91,926 359 

0,003905 256,06 

0,004808 207,99 

81,2 123,1 

Ալկո-
հոլային 
խմիչք-
ներ 123, 14 618 

0,004987 200,51 

0, 005723 174,73 

87,1 114,8 

 

Այդ նպատակով հաշվարկվում է «տարածական» գների ին-

դեքս հետևյալ տրամաբանությամբ. Վրաստանում, որևէ ապրան-

քային խմբի, ասենք՝ հացամթերքի գները հարաբերվում են Հա-

յաստանում խմբի նույն ապրանքների գներին, ընդ որում՝ յուրա-

քանչյուր գին ներկայացվում է սեփական երկրի արժույթով` հա-

մապատասխանաբար` լարիով կամ դրամով: Այս միջերկրային 

                                                 
30 Հոդվածում բերված աղյուսակների կազմման, երկու երկրների ՀՆԱ-ների 
ու դրանց ծախսային բաղադրիչների համադրման արդյունքների 
ներկայացման համար հիմք է հանդիսացել Համաշխարհային Բանկի 
փորձագետների պատրաստած «Վրաստանի և Հայաստանի իրական ՀՆԱ-
ների համեմատություն» զեկույցը 2011թ. վիճակագրական տվյալների 
հիման վրա, ՀՀ ԱՎԾ, 2013. www.armstat.am: 
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գնային համակցությունները կամ անհատական գնողունակու-

թյան համարժեքություններն (ԳՈՒՀ) այնուհետև միջինացվում են: 

Նախ՝ դրանք միջինացվում են միասեռ ապրանքային խմբերի 

շրջանակում` հիմնական ապրանքային խմբերի գծով ԳՈՒՀ-ը 

ստանալու համար: Այնուհետև միջինացվում են` օգտագործելով 

համախառն ՀՆԱ-ի մեջ ոչ միայն հացամթերքի, այլև՝ բոլոր այլ 

հիմնական ապրանքախմբերի ծախսերի մասնաբաժինները: Արդ-

յունքում ստացվում է միջերկրային գների ընդհանուր ինդեքս: 

Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր ապրանքա-

խմբի գծով ԳՈՒՀ-երն ինչպես են օգտագործվում այդ երկրի արժ-

ույթով  արտահայտված անվանական ծախսերը «արժենվազեց-

նելու» և իրական ծախսերը դուրս բերելու համար: Աղյուսակի (1) 

և (2) սյունակներում բերված են Հայաստանի և Վրաստանի 

ազգային հաշիվներով առանձնացված երեք ապրանքախմբի գ-

ծով կատարված փաստացի սպառողական ծախսերը: (3) և (4) սյ-

ունակները   ցույց են տալիս երկրներում ծախսերի հարաբերակ-

ցությունը միմյանց նկատմամբ: Ընդ որում, բերվում է ծախսերի 

երկու համակցություն, քանի որ որպես բազիսային  երկիր  մի 

դեպքում կարող է ընդունվել Հայաստանը (ARM=1), իսկ մյուս 

դեպքում` Վրաստանը (GEO=1): Նկատենք, որ համաթվերից յու-

րաքանչյուրը մյուսի հակադարձ մեծությունն է, այսինքն՝ (GEO=-

1)-ը կարող է ստացվել որպես 1/(ARM=1): (5) և (6) սյունակներն 

արդեն  ցույց կտան գնային համակցությունները կամ ԳՈՒՀ-երը: 

Դրանք ևս կարելի է ներկայացնել երկու եղանակով` կամ հայ-

կական, կամ վրացական արժույթի հիմքով. մեկը կլինի մյուսի 

հակադարձ մեծությունը: 

Վերջին երկու սյունակները ցույց են տալիս իրական ծախ-

սերի համակցությունները, որոնք ստացվում են (1) և (2) սյունակ-

ների անվանական ծախսերի համակցությունները բաժանելով 

(5) և (6) սյունակների ԳՈՒՀ-երի վրա: Իրական ծախսերի հա-

մակցությունները նույնպես երկու խմբի են բաժանվում՝ կախվա-

ծ այն բանից, թե որ երկիրն է ընտրվում որպես բազիսային եր-

կիր: (7) սյունակը ցույց է տալիս, որ երբ օրինակ` Հայաստանում 

սննդամթերքի գծով իրական ծախսերը հավասար են 100.0-ի, 
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Վրաստանում դրանք կկազմեն ընդամենը 72.0: (8) սյունակը 

ցույց է տալիս, որ երբ Վրաստանում այդ նույն ծախսերը հավա-

սար են 100.0-ի, ապա Հայաստանում դրանք կկազմեն 138.9: Այլ 

կերպ ասած` Հայաստանում սննդամթերքի վրա իրական ծախ-

սերը կայուն կերպով ավելի մեծ են, քան Վրաստանում: Նույն 

եզրակացությունը ճիշտ է նաև աղյուսակ 1-ում ներկայացված 

երկու մյուս ապրանքային խմբերի համար: Այստեղ խոսքը գնում 

է համախառն իրական ծախսերի մասին, որոնք իհարկե կարելի 

է արտահայտել նաև մեկ շնչի հաշվով` բաժանելով յուրաքանչ-

յուր երկրի բնակչության թվի վրա:  

 

Աղյուսակ 2.  

Ինչպես հաշվարկել գների մակարդակի ինդեքսը (ԳՄԻ) 

 
Գնողունակության 

համարժեքություն 

(ԳՈՒՀ) 

 

Փոխարժեք 

Գների 

մակարդակի ին-

դեքս (ԳՄԻ) 

AMD=1 GEL=1 AMD=1 GEL=1 
ARM= 

100 

GEO= 

100 

 

(1)  (2) (3) (4) 
(5)= 

(1)/(3) 

(6)= 

(2)/(4) 

Սննդամթերք 0,004518 221,34 0,004526 220,932 99,8 100,2 

Ոչ ալկոհոլա-

յին խմիչքներ 0,004808 207,99 0,004526 220,932 106,2 94,1 

Ալկոհոլային  

խմիչքներ 0,005723 174,73 0,004526 220,932 126,4 79,1 

 

Գնային համակցությունները կամ ԳՈՒՀ-երը ազգային 

գների հարաբերակցություններն են` արտահայտված վրաց-

ական լարիով և հայկական դրամով: Հետևաբար ԳՈՒՀ-ը «նման» 

չէ ժամանակային գների ինդեքսներին, օրինակ՝ սպառողական 

գների ինդեքսին, որը հաշվարկվում է որպես միևնույն արժույ-

թով արտահայտված գների հարաբերակցություն և բազիսային 

տարվա համար սովորաբար հավասար է 100-ի: ԳՈՒՀ-երն ավե-

լի հստակ պատկերացնելու և կիրառելու նպատակով անհրա-
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ժեշտ է դրանք «նորմալացնել»՝ բաժանելով լարիի կամ դրամի 

փոխարժեքի վրա և բազմապատկել 100-ով: Կստացվեն գների 

մակարդակներում առկա տարբերությունները ներկայացնող 

համաթվեր, որոնց անվանում են “գների մակարդակի ինդեքսն-

եր” (ԳՄԻ): Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է, թե ինչպես կարելի է 

հաշվարկել ԳՄԻ-ները Աղյուսակ 1-ում բերված երեք ապրան-

քախմբի համար: 

Աղյուսակ 2-ի (1) և (2) սյունակները ԳՈՒՀ-երն են`վերցված 

աղյուսակ 1-ից: (3) և (4) սյունակներում բերված են փոխարժեք-

ները, համապատասխանաբար` լարիների քանակը, որ կարելի է 

գնել մեկ դրամով և դրամների քանակը, որ կարելի է գնել մեկ լա-

րիով: (5) և (6) սյունակներում ներկայացված են ԳՄԻ-ները երեք 

ապրանքախմբի համար, համապատասխանաբար՝ Հայաստա-

նում և Վրաստանում. վերջիններս  ԳՈՒՀ-երն են՝ բաժանած փո-

խարժեքի վրա և բազմապատկած 100-ով:  

Ինչպես վկայում են համադրման արդյունքում ստացված 

տվյալները, սննդամթերքը երկու երկրներում էլ ունի գների միև-

նույն մակարդակը, սակայն ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային 

խմիչքների գների մակարդակն ավելի բարձր է Վրաստանում:  

Վրաստանի և Հայաստանի ՀՆԱ-ների ծախսային հիմնա-

կան բաղադրիչների երկկողմ համադրման արդյունքների հիման 

վրա ստացված մի շարք հետաքրքրաշարժ փաստեր ներկայաց-

վում են ստորև31.  

       Վրաստանում սննդամթերքի գծով իրական ծախսերն ավելի 

քան երկու անգամ փոքր են, քան Հայաստանում: Սննդամթերք 

ասելով հասկացվում է խանութներից ձեռք բերված անմշակ կամ 

պատրաստի սննդամթերքը: Վրաստանաբնակներն ավելի քիչ են 

ծախսում սննդամթերքի վրա, բայց ավելի շատ են սպառում ռես-

տորանային ճաշատեսակներ: Վրաստանում հյուրանոցների և 

ռեստորանների գծով ծախսերը (մասնավորապես`ռեստորանա-

յին ծախսերը) կրկնակի անգամ ավելին են, քան Հայաստանում:  

                                                 
31 Աղբյուրները՝ Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, ՀՀ ԱՎԾ, 
Երևան, 2013, Վրաստանի և Հայաստանի իրական ՀՆԱ-ների համեմա-
տություն, ՀՀ ԱՎԾ, 2013. www.armstat.am: 
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       Հայաստանում խմիչքների (թե՛ ալկոհոլային, թե՛ ոչ ալկոհո-

լային) վրա ծախսերն էապես ավելի մեծ են, քան Վրաստանում: 

Օրինակ, եթե Վրաստանի համաթիվն ընդունենք = 100-ի, ապա 

Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող ծավալային ցուցանիշը ոչ 

ալկոհոլային խմիչքների գծով կկազմի 182.3: Ինչպես և սննդա-

մթերքի դեպքում` վրաստանաբնակները հայաստանաբնակնրի 

համեմատ ամեն տեսակի խմիչքներ ավելի շատ սպառում են 

ռեստորաններում և բարերում:  

      Վրաստանաբնակները շուրջ 80 տոկոսով ավելի շատ ծխա-

խոտ են սպառում, քան հայաստանաբնակները: Եթե Հայաս-

տանում համաթիվն ընդունենք 100, ապա Վրաստանում մեկ շնչ-

ի հաշվով այն կկազմի 183.2: Եվ դա այն դեպքում, երբ Վրաստա-

նում ծխախոտի գները 12 տոկոսով ավելի բարձր են:  

        Վրաստանում էապես ավելի մեծ են ծախսերը կացարանի 

կահավորման, սարքավորումների և վերանորոգման ծառայու-

թյունների, տրանսպորտի և հանգստի ու մշակույթի գծով, քան 

Հայաստանում, մինչդեռ Հայաստանում Վրաստանի համեմատ 

ավելի մեծ է հագուստեղենի, կոշկեղենի և կապի ծառայությու-

նների սպառումը: 

       Վրաստանում թե՛ առողջապահական և թե՛ կրթական ծառա-

յությունների սպառումն ավելի մեծ է, քան Հայաստանում: Եթե 

Հայաստանի համաթիվն ընդունենք 100, ապա Վրաստանում մեկ 

շնչի հաշվով համաթվերը կկազմեն համապատասխանաբար 

115.1 և 108.8: 

Ընդհանուր առմամբ երկու երկրներում գների մակարդակնե-

րը գրեթե նույնն են, իսկ ԳՄԻ-երը մեկը մյուսից տարբերվում են 

մեծ մասամբ մինչև 10 տոկոսի չափով: Հիմնական բացառություն-

ներն են. 

 Հայաստանում Վրաստանի համեմատ գների մակար-

դակն ավելի քան 10 տոկոսով ցածր է կաթնամթերքի, պա-

նրի ու ձվի, ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի և կրթական 

ծառայությունների գծով: Վրաստանում Հայաստանի համե-

մատ գների մակարդակն ավելի քան 10 տոկոսով ցածր է բ-
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ուսական ու կենդանական յուղի, կապի ծառայությունների 

և մեքենասարքավորումների գծով:  

 Վրաստանում փաստացի կոլեկտիվ սպառման գների 

մակարդակը 10 տոկոսով ավելի բարձր է: Սա ներառում է 

կառավարության ծախսերը ընդհանուր հանրային ծառայու-

թյունների, երկրի պաշտպանության, հասարակական կար-

գուկանոնի և անվտանգության, տնտեսական ոլորտի, շրջա-

կա միջավայրի պաշտպանության, բնակարանային շինա-

րարության և համայնքների կառուցապատման համար: 

Վրաստանում գների մակարդակն ավելի բարձր է, որ-

ովհետև գործունեության նշված ոլորտների պետական 

աշխատողներն ավելի բարձր են վարձատրվում, քան նրանց 

հայ գործընկերները: 

Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառողական 

ծախսերի գծով մեկ շնչին ընկնող ծավալային ինդեքսները ցույց 

են տալիս, որ Հայաստանի տնային տնտեսությունները շուրջ 23 

տոկոսով ավելի են ծախսում, քան Վրաստանինը: Մյուս կողմից, 

կառավարության անհատական սպառողական ծախսերը Հա-

յաստանում որոշ չափով ավելի ցածր են, քան Վրաստանում. եթե 

Վրաստանում մեկ շնչին ընկնող ծավալի ինդեքսը = է 100-ի, 

ապա Հայաստանում` 84.0-ի: Այլ կերպ ասած, Վրաստանում 

տնային տնտեսությունները Հայաստանի համեմատ ավելի քիչ 

են ծախսում ապրանքների և ծառայությունների վրա, բայց 

նրանք ստանում են ավելի շատ անհատական ծառայություններ, 

ինչպիսիք են` պետական առողջապահական, կրթական, ռե-

կրեացիոն և մշակութային ծառայությունները: 
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Improvement of methodology of intercountry macroeconomic 

comparisons – an actual problem of modern statistics and financial 

accounting. The comparative analysis of the main macroeconomic 

indicators of Georgia and Armenia shows that now GNP indicator per 

capita in Georgia is on the same level with a similar indicator of Armenia. 

Overall price level in both countries  is identical though there are some 

distinctions in a section of separate commodity groups. 
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пательной способности, индекс уровня цен, фактические потребитель-
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Совершенствование методологии межстрановых макроэкономи-

ческих сопоставлений – актуальная задача современной статистики и 

финансового учета. Сравнительный анализ основных макроэкономи-

ческих показателей Грузии и Армении показывает, что в настоящее 

время показатель ВНП на душу населения в Грузии сравнился с 

аналогичным показателем Армении. Общий уровень цен в обеих 

странах одинакова, хотя имеются некоторые различия в разрезе 

отдельных товарных групп.  
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԵԿԱՆԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
  

Բանալի բառեր.  մարդկային կապիտալի սահմանումներ, մարդ-

կային կապիտալում ներդրումներ, մարդկային կապիտալի բաղադրիչ-

ներ  
 

Ժամանակակից տնտեսագիտությունը երկրի տնտեսական ա-

ռաջընթացը պայմանավորում է մարդկային կապիտալի /human 

capital/ զարգացմամբ: Հետարդյունաբերական հասարակության մեջ 

գլխավոր արտադրողական ուժը դառնում է մարդը, ուստի տնտե-

սական աճի ավանդական գործոնները` կապիտալի կուտակումը, 

բնակչության թվաքանակի աճը, ԳՏԱ-ը և աշխատանքի արտադրո-

ղականությունը պետք է դիտարկել նոր ձևով: 

Մարդկային կապիտալի, որպես արտադրության գործոնի ա-

ռանձնացումը կարևորվում է այն առումով, որ այն երկրներին տա-

լիս է լրացուցիչ համեմամտական առավելություններ, և երկրորդ, 

արտադրության մյուս գործոնների համեմատությամբ ունի  ավելի 

բարձր արտադրողականություն: Մարդկային կապիտալի գաղա-

փարը խոր արմատներ ունի տնտեսագիտական մտքի պատմության 

մեջ /Ու Պետի, Ա. Սմիթ, Ա. Մարշալ/:   Վերջինս  իր «Սկզբունքնե-

րում» արդեն  բավականին մանրակրկտորեն նշում է այն գործոննե-

րը, որոնք հետագայում պիտի դառնան մարդկային  կապիտալի 

բաղկացուցիչները: Մասնավորապես, նա ազգային հարստության 

աճը կապում է  գիտելիքների և կազմակերպման հետ,  մեծ նշանա-

կություն վերագրելով նաև բնակչության կրթությանը, առողջությա-

նը  և ուժին: Սակայն որպես տնտեսագիտական մտքի առանձին 

վերլուծական բաժին` մարդկային կապիտալի տեսությունը ձևա-

վորվել է 20-րդ դարի 50-60-ական թվականներին: Այս տեսության 

առաջարկման վաստակը պատկանում է ամերիկյան հայտնի 

տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Թ. Շուլցին, իսկ բա-

զային տեսական մոդելը  մշակվել է Նոբելյան մրցանակի դափնե-



 67

կիր Գ. Բեկկերի «Մարդկային կապիտալ» գրքում /1964թ/: Որպես 

ամբողջական հայեցակարգ` մարդկային կապիտալի հիմնախդիր-

ները հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնում են մարդկային 

կապիտալում ներդրումներին և նրանց արդյունավետության գնա-

հատմանը: Մարդկային կապիտալի տեսության ներկայացուցիչնե-

րի բազմաթիվ բնորոշումները հանգում են նրան, որ մարդիկ, իրենք 

իրենց մեջ ներդրումներ կատարելու միջոցով  մեծացնում են իրենց 

արտադրողական և սպառողական ունակությունները` զգալիորեն 

փոփոխելով եկամուտների կառուցվածքը: Հետևաբար, մարդկային 

կապիտալն իրենից ներկայացնում է  ոչ թե բնածին ունակություննե-

րը, այլ մարդու կուտակած հատկությունները, որոնք կարող են 

ձևավորվել յուրաքանչյուր անհատի կենսագործունեության ընթաց-

քում:  Բնածին հատկություններն, այս դեպքում, հանդես են գալիս 

միայն որպես մարդկային կապիտալի արդյունավետ ձևավորմանը 

նպաստող գործոններ: 32 
Ռուսաստանի ռազմավարական զարգացման խնդիրներով 

զբաղվող մի խումբ գիտնականներ, Լ.Ի Աբալկինի գլխավորությամբ, 

մարդկային կապիտալը բնորոշում են  որպես  բնածին ընդունա-

կությունների, ընդհանուր և մասնագիտական կրթության, ձեռք բեր-

ված մասնագիտական փորձի, ստեղծագործական պոտենցիալի, 

բարոյահոգեբանական և ֆիզիկական առողջության, գործունեութ-

յան մոտիվների հանրագումար, որոնք ապահովում են եկամուտ բե-

րելու  հնարավորություն:33 Այստեղից ելնելով, կարելի է պնդել, որ 

մարդկային կապիտալը ձևավորող  գործունեության հիմնական ո-

լորտներն են գիտակրթական համակարգը, առողջապահությունը, 

անմիջականորեն կյանքի և կենցաղի պայմաններ ձևավորող ոլորտ-

ները:  

Մարդկային կապիտալը կարելի է նաև բնորոշել որպես առող-

ջության, գիտելիքների, ընդունակությունների, մշակույթի, փորձի 

կուտակված պաշար, որը նպատակաուղղված է ապրանքների և 

ծառայությունների արտադրությանը, մարդու, ձեռնարկության, հա-

սարակության եկամուտների ավելացմանը:  

                                                 
32 Thurow L. Inwestment in Human Capital. Belmont, 1970, p.116-117. 
33 Стратегический ответ Росии На вызовы нового века /под ред. Л.И.Абалки-
на. М.: Изд-во «Экзамен».  2004,с. 21-22. 
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Մարդու` որպես կապիտալային արժեքի հիմնախնդիրը  տեսա-

կան  մի շարք հետազոտություններում քննարկվում է զուտ դրա բա-

ղադրիչների վերլուծության մակարդակով, ընդ որում արևմտյան 

տնտեսագետները հայտնում են միմյանցից տարբեր կարծիքներ: Գ. 

Բեքերը կարևորում է կրթության կապիտալը, որի մեջ մտնում են 

ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքները, առողջության կապի-

տալը,  մասնագիտական պատրաստվածության կապիտալը, որը 

ներառում է որակավորումը, հմտությունը, արտադրական փորձը, 

միգրացիայի կապիտալը, տնտեսապես նշանակալից տեղեկա-

տվության տիրապետումը, տնտեսական գործունեության մոտիվա-

ցիան:34 
Լ.Թուրուն մարդկային կապիտալի բնութագրման համար կա-

րևորում է հարգանքը քաղաքական և սոցիալական կայունության 

նկատմամբ և պնդում, որ քաղաքական և սոցիալական կայունութ-

յունը հնարավորություն է տալիս անհատի բազմակողմանի զար-

գացման համար ձևավորել առավել ընդունելի և բարենպաստ միջա-

վայր:35 Այլ հեղինակներ մարդկային կապիտալի զարգացման հա-

մար կարևորում են ակտիվությունը, պատասխանատվությունը, աշ-

խատանքային կարգապահությունը, ընդհանուր կրթական և 

մշակույթի մակարդակը:36 Մեր կարծիքով, մարդկային կապիտալը 

ձևավորվում է նշված բոլոր բաղադրիչների հիման վրա, բազիսայի-

նը, սակայն, նրանց մեջ հանդիսանում է մարդու առողջությունը և 

կենսական ակտիվությունը, որոնք  էլ նախապայման են ստեղծում 

մյուս բոլոր բաղադրիչների զարգացման համար: 

Մարդկային կապիտալի համասեռությունը կապիտալի մյուս 

տեսակներին, իհարկե, որոշ հարցերում վիճելի է:  Որպես այս կա-

պիտալների միջև տարբերության ապացույց, նախ և առաջ, բերվում 

է այն փաստը, թե ժամանակակից  հասարակության մեջ,  ի տարբե-

րություն սարքավորման կամ արժեթղթերի փաթեթի,  մարդը չի կա-

րող առք ու վաճառքի առարկա լինել: Եվ որպես հետևանք, շուկա-

յում սահմանվում է մարդկային կապիտալի միայն «վարձակալման» 

գինը` որպես աշխատավարձի մեծություն: Իսկ սա լրջորեն բար-

                                                 
34 Becker  G.S.Human Capital: Theoretical. Empirical Analysis, N. Y. 1964, p. 16 
35 Thurow L. Investment in Human Capital. Belmont, 1970. p.104. 
36 Марценкович В. И., Соболева И.В.Экономика человека.М., 1995, с. 14. 
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դացնում է վերլուծությունը:  Ի հակադրություն վերը նշվածի` սպոր-

տի բնագավառում կատարվում է լավագույն մարզիկների կապի-

տալի «վարձակալում»` մարզիկին տրվող աշխատավարձի ձևով,  և, 

միևնույն ժամանակ, նույն կապիտալի «առք ու վաճառքի» գործարք, 

որն իրականացվում է մարզական ակումբների միջև /մարզիկի հա-

մար տրանսֆերային գնի վճարում/: Թերևս այս երևույթը բավակա-

նին նման է մարդկային կապիտալի լիզինգին` որպես մարզիկի 

մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների վարձակալության: Մյուս 

կողմից մարզիկի սպորտային նվաճումները ինտելեկտուալ կամ 

մտավոր սեփականություն են հանդիսանում/Շահսուվարյան/:  

Բովանդակային առումով մարդկային կապիտալը ներառում է 

առողջության, գիտելիքների, հմտությունների, ունակությունների 

պաշար, որոնք կապիտալացվում  են որոշակի պայմաններում: 

Ա.Ն.Դոբրինինը և Ս.Ա. Դյատլովը, վերլուծելով մարդկային կապի-

տալի բովանդակությունը և կուտակման պայմանները, ընդհան-

րացրել են. «Մարդկային կապիտալը ներդրումների արդյունքում 

ձևավորված և մարդու կողմից կուտակված առողջության, գիտելիք-

ների, հմտությունների, ունակությունների, մոտիվացիայի որոշակի 

պաշար է, որը նպատակահարմար կերպով  օգտագործվում է հա-

սարակական վերարտադրության այս կամ այն ոլորտում, նպաս-

տում աշխատանքի արտադրողականության և  արտադրության ա-

ճին, դրանով իսկ ազդելով սեփական եկամուտների աճին»:37 Այս 

բնորոշմանը, թերևս, պետք է ավելացնել, որ մարդկային կապիտալի 

կիրառումը ավելացնում է ոչ միայն աշխատողի վաստակը, այլև 

ձեռնարկության և պետության եկամուտները: 

Պետք է նշել, սակայն, որ մարդկային կապիտալում ներդրումնե-

րի հետազոտությունները, ընդհանուր առմամբ, կատարվել են միա-

կողմանի`  հիմնական ուշադրությունը սևեռելով կրթությանն ու նա-

խապատրաստմանը արտադությանը, շատ քիչ ուշադրություն դարձ-

նելով մարդկային կապիտալում, թերևս, առաջնային` առողջության 

պահպանման ներդրումներին: ՄԱԿ-ի  տնտեսական հարցերով դե-

պարտամենտը  մարդկային կապիտալի վրա կատարվող ներդրում-

ները բնորոշում է որպես աշխատանքի արտադրողականության 

բարձրացման նպատալով կատարվող ներդրումներ` այս շարքում  

                                                 
37 Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. СПб.1994,с.83 
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մեծ տեղ առանձնացնելով առողջության և կյանքի ստանդարտների 

բարելամանը: Որպես առողջության պահպանմանն ու բարելավմանն 

ուղված գործոն, կարծում ենք մեծ  նշանակություն  ունեն ներդրում-

ները  ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում:  

Մարդկային կապիտալի դասակարգումը հնարավոր է ըստ 

տարբեր չափանիշների և տարբեր նպատակներով: Արևմտյան գիտ-

նականները, սովորաբար, այս դասակարգման հիմքում դնում են 

մարդկային կապիտալում  ներդրումների տեսակները: Գ.Շուլցը 

ներդրումային գործունեության տեսակներին դասում է դպրոցական 

կրթությունը, ուսուցումը աշխատատեղում, առողջության ամրացու-

մը, տնտեսական տեղեկատվության ավելացող պաշարը:38 Գործու-

նեության այս բոլոր տեսակները նպատակաուղղված են մարդկա-

յին ունակությունների որոշակի խմբերի ձևավորմանը, որոնք կա-

րող են կոնկրետ կապիտալային գնահատական ստանալ և կիրառ-

վել որպես մարդկային կապիտալ: Մ.Մ.Կրիտսկին առանձնացնում 

է մարդկային կապիտալի 3 հիմնական տեսակներ` արտադրողա-

կան(T), սպառողական(P) և ինտելեկտուալ(S):39  

Մարդկային կապիտալի դասակարգման վերարտադրողական 

մոտեցումը  կարևորում է մարդկային կապիտալի մեծության ու ին-

տենսիվության գնահատումը` գործունեության որոշակի ոլորտնե-

րում: Ըստ այս մոտեցման մարդկային կապիտալի գնահատումը ի-

րականացվում է ըստ հետևյալ բաղադրիչների. 

1. առողջության կապիտալ, 

2. աշխատանքային կապիտալ, 

3. ինտելեկտուալ կապիտալ, 

4. կազմակերպաձեռնարկատիրական կապիտալ, 

5. մշակութաբարոյական կապիտալ: 

Այս դասակարգման մեջ առողջության կապիտալը /բիոֆիզիկա-

կան կապիտալ/ ենթադրում է  Ֆիզիկական ուժը, դիմացկունությու-

նը, հիվանդությունների նկատմամբ իմունիտետը, աշխատունա-

կությունը, ակտիվ աշխատանքային գործունեության ժամանակա-

շրջանի ավելացումը, որոնք  անհրաժեշտ են մարդուն մասնագի-

                                                 
38 Schultz T. Jnwestment in Human Capital/ - the Role of Education and of 
Research. H.Y., 1971. Р. 62 
39 Критский М.М. Человеческий капитал. Л.: Изд. Ленгос-та, 1991. С. 9. 
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տական գործունեության ցանկացած ոլորտում: Ինչպես նշում են 

շախմատի շատ գրոյսմաստերներ, այդ թվում և Ա. Կարպովը, Գ. 

Կասպարովը, տանջալի մատչերում հաղթանակը հաճախ տրվում է 

առավել դիմացկունին և ֆիզիկապես  ուժեղին: Ցանկացած մասնա-

գիտության համար էլ առողջությունը հանդիսանում է աշխատանքի 

արդյունավետության գործոն` վերածվելով կապիտալի:  

Աշխատանքային կապիտալ. որքան բարդ է աշխատանքը, այն-

քան բարձր են որակավորման, հմտությունների և փորձի պահանջ-

ները: Պ. Դրուքերը նշում է.«Բիզնեսը կազմակերպում է, որի գոյութ-

յան կամ փլուզման որոշիչ գործոնը հանդիսանում է աշխատակից-

ների որակովորումը…»: Աշխատանքային ունակությունները նույն-

պես կապիտալացվում են: Ըստ ակադեմիկոս Ս.Գ. Ստրումիլինի, ո-

րակավորված աշխատանքն իր արտադրողականությամբ գերա-

զանցում է սովորական աշխատանքը 2-3 անգամ, համապատաս-

խանաբար, տարիֆային ցանցով 2-3 անգամ բարձր  վարձատրվե-

լով: Որակավորման բարձրացմանն ուղղված ներդրումները և’ աշ-

խատողին, և ձեռնարկությանը հատույց են ապահովում: Իհարկե, 

այստեղ պահպանվում է աշխատուժի և մարդկային կապիտալի 

սահմանազատման խնդիրը: Սակայն որակավորման բարձրացումը 

և որակավորված աշխատանքի  լրացուցիչ արտադրողական ուժը 

հենց կարող են վերածվել աշխատանքային կապիտալի` որպես 

մարդկային կապիտալի հատուկ տեսակ:  

Ինտելեկտուալ կապիտալ. Ինտելեկտուալ կապիտալի առկա-

յությունը հաճախ պայմանավորված  է որոշակի տաղանդի զար-

գացմամբ` ստեղծագործական աշխատանքի միջոցով: Ինտելեկ-

տուալ արդյունքը անջատվում է հեղինակից,  պատենտավորվում է 

և ամրագրվում է հեղինակային իրավունքով, որպես հեղինակի բա-

ցառիկ սեփականություն, որը որոշում է իր սեփականության տեսա-

կան կիրառության ուղղություններն ու ձևերը: Ինտելեկտուալ սե-

փականության օբյեկտները ներառվում են տնտեսական շրջանա-

ռությունում որպես ձեռնարկությունների ոչ նյութական ակտիվներ: 

Ինտելեկտուալ կապիտալում ներդրումները ապահովում են գիտա-

կան հետազոտությունների զգալի քանակ, թեև պետք նշել որ գիտա-

կան հոտազոտություններով զբաղվածների թիվը վերջին տարինե-

րին նվազել է: 
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Կազմակերպաձեռնարկատիրական կապիտալ. Դեռևս 20-րդ դա-

րի սկզբին Շումպետերը հիմնավորել է ձեռնարկատիրական, կազմա-

կերպչական ունակությունների առանձնահատուկ նշանակությունը: 

Ձեռնարկատիրական ունակությունների կիրառումը բիզնեսում և 

կառավարման մեջ դառնում է մարդկային կապիտալի հատուկ տե-

սակ: Կազմակերպական կամ նախաձեռնողական ունակություններ 

ցուցաբերած մարդիկ կարող են զարգացնել դրանք նպատակային ու-

սուցման և պրակտիկայի միջոցով:  Բացառիկ իրավունքներ կուտա-

կելով հողօգտագործման, ֆինանսական կապիտալի, այլ գույքի 

նկատմամբ, խորացնելով սեփական կազմակերպչական և կոմեր-

ցիոն հմտությունները ձեռնարկատերերը /մենեջերները/ ձևավորում 

են առանձնահատուկ` կազմակերպաձեռերեցային կապիտալ: 

Մշակութաբարոյական կապիտալ. Այսօր գործնական էթիկան և 

բարոյականությունը բացարձակ պահանջ է ցանկացած մասնագի-

տության աշխատողի համար: Կուլտուր-բարոյական կապիտալը 

անհրաժեշտ է որպես  ֆիրմայի վարկանիշի, հետևաբար` վստա-

հության և  հաճախորդների քանակի աճի պայման: Բարոյականու-

թյունը և կուլտուրան նույնքան անհրաժեշտ են տնտեսության հա-

մար, որքան աշխատանքը, ինտելեկտը, որակավորումը: 

Այսպիսով, ցանկացած մարդու կայնքում ձևավորվում են որո-

շակի ունակություններ, որոնք կարող են կապիտալային գնահա-

տական ստանալ:  Մարդկային կապիտալի ցանկացած տեսակը 

կարող է դրամական գնահատական ստանալ անհատական մարդ-

կային կապիտալի վերարտադրության մեջ ներդրումների տեսքով: 

Ժամանակակից տնտեսության մեջ մարդու կենսամակարդակը և 

սոցիալական  ստատուսը մեծապես կախված են կուտակված մարդ-

կային կապիտալի մեծությունից և դրա ներդրման ձևի ընտրության 

արդյունավետությունից: Մարդկային կապիտալի որակը որոշիչ 

գործոն է նաև բնակչության կյանքի որակի ապահովման համար: 
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Capital  historically defined economic relations regarding things, the 

attitudes about the bringing additional value. In practice business 

framework, human capital is the economic value of an employee’s set of 

skills, with self reproducing capabilities. The literature review is 

performing, that  the main accepted approach in  economics views human 

capital as a set of skills/characteristics that increase a worker’s productivity. 

Human capital refers to the stock of skills and knowledge embodied in the 

ability to perform labor so as produce economic value, formed as a result of 

investment and accumulated human's health, knowledge, skills, abilities, 

motivations which are expediently used during the process of labor, 

contributing to human's productivity and wage increase. 
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ВОКРУГ  ИНТЕРПРИТАЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
          

Ключевые слова: определение человеческого капитала, внедрение 

вчеловеческий капитал, составляющие человеческого капитала  
 

Историческое определение капитала было связано с экономи-

ческими отношениями, которые приносят добавочную стоимость. На 

предпринимательской практике человеческий капитал предусматри-

вается как экономическая стоимость рабочей силы, выраженной в 

виде навыков, умений и способности самовоспроизводства. Лите-

ратурный обзор показывает, что в основном человеческий капитал 
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представляется как совокупность навыков, нацеленных на повыше-

ние продуктивности рабочей силы. Таким образом, с целью создания 

материальных благ и повышения благосостояния общества челове-

ческий капитал аккумулирует компоненты здравоохранения, специа-

лизированных навыков, мотиваций рабочей силы.    

 

 

Փահլևանյան Ս.Վ 

Հյուսիսային համալսարանի հայցորդ  

Pahlevanyan@bk.ru 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
 

 Բանալի բառեր. Ֆինասատնտեսական գործակիցներ, գործոնային 

վերլուծություն, ֆինանսական ցուցանիշների սահմանափակումներ  

 

Առևտրային կազմակերպությունների գործարարության իրա-

վիճակային գնահատման արդյունավետ միջոց է հանդիսանում ֆի-

նանսատնտեսական նորմատիվներով Դյուպոնի համակարգի կա-

ռուցումը: Քանի որ ֆինանսատնտեսական նորմատիվները բնու-

թագրում են գործարարության տարբեր ոլորտներ, ապա գործնա-

կանում խնդիր է հանդիսանում դրանց փոխկապակցման և պատ-

ճառահետևանքային կապերով ներկայացման համար:  

Յուրաքանչյուր ֆինանսական գործակից իր առանձին գնա-

հատմամբ չի կարող համալիր բնութագրել տնտեսավարման 

կոնկրետ ոլորտը, քանի որ դրա փոփոխման վրա ազդում են 

տարաբնույթ գործոններ, որոնց արդյունքները չափվում են փոխ-

կապակցված այլ ֆինանսական գործակիցներով: Եվ ստացվում է 

այնպես, որ ֆինանսատնտեսական գործակիցները պատճառա-

հետևանքային կապերով են փոխկապակցվում, որոնք ամփոփ-

վում են Դյուպոնի համակարգում:40 

 

                                                 
40 Кондраков Н., Основы финасового анализа, М., Главбух, 2001, стр. 45  
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Գծապատկեր 1.   Դյուպոնի համակարգով ֆինանսական 

գործակիցների համակցման սխեման (հազ. դրամ)41 

                                                 
41 Կազմվել է հեղինակի կողմից: 
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¼áõï 
ß³ÑáõÛÃ 
231 000 

Æñ³óáõÙ 

3 074 000 

Æñ³ó
Ù³Ý 
Ñ³-
ïáõÛó
7.5% 

Æñ³óáõÙ 

3 074 000 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
³ÏïÇíÝ»ñ 
2 374 000

²ÏïÇí-
Ý»ñÇ 
åïáõÛï     
    0.85 

²ÏïÇí-
Ý»ñÇ  
Ñ³ïáõÛó
ROA         
    6.4 

ÀÝ¹³Ñáõñ 
å³ñï³íáñ. 
1 643 000 

´³ÅÝ»Ñ³í³ù 
Ï³åÇï³É 
1 954 000 

´³ÅÝ»Ñ³í³ù 
Ï³åÇï³É 
1 954 000

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
å³ëÇíÝ»ñ 
 3 597 000 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
ÉÍ³ÏÇ μ³½Ù³ñÏÇã    
  FLM  1.84 

Î³åÇ-
ï³ÉÇ  
Ñ³-
ïáõÛó 
ROE        
    1,8% 
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Դյուպոնի համակարգի կառուցման հիմքում դրվում են 

առևտրային կազմակերպության ֆինանսական արդյունքերի և 

հաշվապահական հաշվեկշռի ամփոփ հոդվածները հաշվետու 

տարվա համար, որոնցով և հաշվարկվում են անհրաժեշտ ֆի-

նանսատնտեսական նորմատիվները: Սակայն, հաշվարկների 

առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ֆինանսական 

գործակիցները համակարգվում են, և մեկի փոփոխությունը ան-

միջապես իր ազդեցությունն է թողնում մյուսների վրա, դրանով 

բացահայտելով ցուցանիշների փոփոխման պատճառահետևան-

քային կապերը (տես գծապատկեր 1): 

 

Փաստորեն, Դյուպոնի համակարգը հնարավորություն է 

ստեղծում. 

1. համախմբելու և ամփոփելու առևտրային կազմակերպու-

թյունների գործարարության ֆինանսատնտեսական նորմատիվ-

ները, 

2. ֆինանսատնտեսական նորմատիվային ցուցանիշները 

ներկայացնելու հնարավորինս փոխկապակցված` իրենց պատ-

ճառահետևանքային կապերով, 

3. համալիր մոտեցմամբ գնահատելու կազմակերպություն-

ների ֆինանսական իրավիճակը, 

4. համակարգելու կազմակերպությունների ֆինանսական 

արդյունքների և հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվութ-

յունը` ֆինանսական գործակիցների հաշվարկներ իրականաց-

նելիս,  

5. իրականացնելու ֆինանսատնտեսական գործակիցների 

փոփոխման գործոնային վերլուծություն:42 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, ֆինանսատնտեսական 

նորմատիվների համակարգումը Դյուպոնի մոտեցմամբ կատար-

վում է մի շարք քայլերով: 

Առաջին քայլ. հաշվարկվում են համալիր գործակիցների 

հաշվարկման առաջին աստիճանի ելակետային ցուցանիշներ: 

                                                 
42 Ճուղուրյան Ա., Փահլեվանյան Ս., Ֆինանսական վերահսկողության հի-
մունքներ, «Էդիթ Պրինտ», Եր., 2014, էջ 57 
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Մասնավորապես, ֆինանսական արդյունքների հաշվետվության 

հիման վրա հաշվարկվել է իրացման հատույցը 7.5%, իսկ հաշ-

վապահական հաշվեկշռի տեղեկատվությամբ հաշվարկվել են 

այնպիսի ելակետային ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ակտիվների 

պտույտը` 0.85 անգամ, ընդհանուր պարտավորությունները:  

Երկրորդ քայլ, առաջին աստիճանի ելակետային ցուցանիշ-

ների հիման վրա հաշվարկվում են համակարգի միջանկյալ ֆի-

նանսատնտեսական ցուցանիշները: Այսպես, բաժնեհավաք կա-

պիտալի և ընդհանուր կապիտալի հարաբերակցությամբ գնա-

հատվում է ֆինանսական լծակի բազմարկիչը FLM (1.84 անգամ), 

իսկ ակտիվների պտույտի և իրացման հատույցի արտադրյա-

լով` հաշվարկվում է կազմակերպության ընդհանուր ակտիվնե-

րի հատույցը (ROA)` 6.4: 

Երրոդ քայլ. միջանկյալ ֆինանսատնտեսական ցուցանիշնե-

րի փոխկապակցումով հաշվարկվում և ներկայացվում է գործա-

րարության արդյունավետության ամփոփ ցուցանիշը (ROE), այ-

սինքն կապիտալի հատույցը` 11,8%, որը փաստորեն որոշվում է 

կազմակերպության ընդհանուր ակտիվների հատույցի (ROA) և 

ֆինանսական լծակի բազմարկչի արտադրյալով (տես գծապատ-

կեր 1): 

Դյուպոնի համակագում ֆինանսատնտեսական նորմա-տի-

վային ցուցանիշները զարգացվում են` նրանցում լրացուցիչ տե-

ղադրումներ կատարելու ճանապարհով, որով հիմքեր են 

ստեղծվում ցուցանիշների փոփոխման պատճառահետևանքա-

յին գործոնային վերլուծության համար: Այսպես, ROA ցուցանի-

շը, որը ներկայացվում է որպես. 

ROA = իրացման հատույց x ակտիվների պտույտ = 7.5% x 0.85 = 6.4% 

զարգացվում է, կատարելով հետևյալ տեղադրումները. 

 

 ROA = զուտ շահույթ  x          իրացում                =       զուտ շահույթ 

                իրացում          ընդհանուր ակտիվներ       ընդհանուր ակտիվներ 
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Նման մոտեցմամբ կարելի է բաղդատել Դյուպոնի հա-

մակարգում ներկայցվող գործարարության արդյունավետության 

ամփոփ ցուցանիշը (ROE) 

ROE = ROA x FLM = 6.4% x 1.84 = 11.8% 

Դյուպոնի համակարգում ֆինանսատնտեսական նորմա-

տիվների բուրգի գագաթում է գտնվում գործարարության արդ-

յունավետությունը բնութագրող ROE ցուցանիշը, որը փաստորեն 

ամփոփում է ինչպես առևտրային կազմակերպությունների ֆի-

նանսների օգտագործման, այնպես էլ ակտիվների տնօրինման 

հատույցի փոխազդեցությունները: Այսպես, մի կողմից կազմա-

կերպությունը կարող է տնօրինել խոշորածավալ ակտիվների, 

սակայն դրանք չօգտագործել ինտենսիվորեն, իջեցնելով ակտիվ-

ների պտույտի արագությունը և այդ ուղղությամբ մրցակցային 

դիրքեր զիջել շուկայում: Մյուս կողմից, կարող է ճիշտ հակառակ 

իրավիճակը գրանցվել, երբ առևտրային կազմակերպությունը 

արդյունավետ օգտագործելով տնօրինած ակտիվները, չկարո-

ղանա ճիշտ կառավարել ստանձնած պարտավորությունները, և 

մեծացնելով ֆինանսական լծակը, սնանկացման և ինքնավա-

րության ռիսկեր ձևավորել: 

Հետևաբար, գործնականում Դյուպոնի սկզբունքով ֆինան-

սատնտեսական ցուցանիշների համակարգմամբ հստակ հա-

կակշիռներ են ստեղծվում ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ար-

տադրական գործոնների միջև, դրանով` իսկ վերահսկողություն 

սահմանելով տնտեսավարման տարբեր ոլորտներում տեղ 

գտնող փոփոխությունների ներդաշնակեցման գործընթացների 

վրա: Այսպես, եթե ROE ցուցանիշը կտրուկ բարձրանում է ար-

տադրական գործոնների հաշվին, ապա կառավարչական որո-

շումներ են կայացվում գործարարության ֆինանսավորման 

աղբյուրների բարելավման ուղղությամբ, և հակառակը:43  

Որպես կանոն, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշներով իրա-

կանացվում է իրավիճակային վերլուծություն, բնութագրելով 

                                                 
43 Ковалев В, Финасовый анализ: методы и процедуры, М., Финансы и 
статистика, 2001, стр. 24-25 
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ժամանակի կոնկրետ պահին կազմակերպության ֆինանսական 

դրությունը և ախտորոշելու տնտեսավարման թույլ և ուժեղ կող-

մերը: Սակայն, տեսաբանների կողմից կատարված հետազո-

տությունները ցույց են տալիս, որ ֆինանսատնտեսական նոր-

մատիվներով հնարավոր է իրականացնել նաև գործոնային վեր-

լուծություն, որը լրացնում է իրավիճակային վերլուծությանը և 

ընդլայնում է որակական եզրահանգումների շրջանակը: 

Այս առումով, մեր կողմից առաջարկվում է ֆինանսատնտե-

սական նորմատիվային ցուցանիշներով իրավիճակային վերլու-

ծությունը լրացնել գործոնային վերլուծությամբ, և ոչ միայն հետ-

ևելով Դյուպոնի համակարգին, այլև զարգացնելով այն: Մասնա-

վորապես, նպատակահարմար ենք գտնում ֆինանսատնտեսա-

կան նորմատիվային ցուցանիշները խմբավորել միմյանց հա-

կակշռման և պատճառահետևանքային կապերի փոխկապակց-

ման սկզբունքով, որպեսզի որոշվի մի ցուցանիշի փոփոխության 

ազդեցության չափը, դրան փոխկապակցված մեկ այլ ֆինանսա-

կան ցուցանիշի վրա:  

 

Pahlevanyan S.V 

Post Graduating Study Participant at the Northern University 

        

THE DEVEELOPMENT WAYS OF FINANCIAL  ANALYZING 
 

Key words: financial economics ratios, case analyzing, limitations of            

financial indicators  

 

Financial analyzing is coming essential in market economy 

framework and basically using financial ratios. However, financial ratios 

has a implementation limitations, concerning to variety of accounting 

policy, different approaches’ of calculation, practice issues of compeered. 

In article is discussed ways of enlargement financial ratios, by using 

dynamic analyzing and connecting financial indicators in cause- results 

interaction system, which is promothing effective decition making 

process in financial management framework.    
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ПУТИ  УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
         

 Ключевые слова: финансово-экономические коэффициенты, фак-

торный анализ, ограничения финансовых показателей  

 

В условиях рыночной экономики финансовый анализ становится 

актуальным и в основном применяет финансовые коэффициенты. 

Однако, финансовые коэффициенты в применении имеют свои огра-

ничения, связанные с разнообразием бухгалтерской политики, с раз-

ными подходами в расчетах, практическими проблемами сопостав-

ления. В статье, комментируются пути улучшения финансовых коэф-

фициентов, с учетом применения динамического анализа и вклю-

чения финансовых показателей в систему причинно – следственных  

взаимоотношений, что повышает эффективность управленческих ре-

шений в финансовом менджменте. 

 

 

Հակոբյան Ս. Գ. 

Հյուսիսային համալսարանի հայցորդ 

էլ փոստ. seyranhakobyan@gmail.com 

 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

Բանալի բառեր. հանրային կառավարում, ֆինանսական վերահըս-

կողություն, հանրային ֆինանսներ, տնտեսության հանրային հատվա-

ծի գործառույթներ 

 

«Տնտեսության հանրային հատված» հասկացությունը իբրև 

գիտական կատեգորիա նոր է շրջանառվում և դրանով իսկ պայ-

մանավորված, ունի տարբեր մեկնաբանություններ: Հաճախ 

հանրային հատվածը նույնացվում է պետական հատվածի հետ, 

դրանք դիտարկելով որպես հոմանիշներ: Նույն մոտեցումն է 
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ցուցաբերվում «հանրային կառավարում» և «պետական կառա-

վարում» հասկացությունների հետ:  

Գրականության մեջ նման երևույթը բացատրվում է Public 

արտահայտության բազմիմաստությամբ, քանի որ թարգման-

վում է «հասարակական», «հանրային» և հաճախ` «պետական» 

արտահայտությամբ:  Սակայն, պետական և հանրային կառա-

վարման տարբերությունը սոսկ բառային չէ, այլ առավելապես ի-

մաստային է: Առավել լայն տարածում ունի այն մոտեցումը, երբ 

հանրային կառավարումը ներկայացվում է որպես պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի 

սինթեզ: Սակայն, հանրային կառավարման կատեգորիան իր բո-

վանդակությամբ ավելի տարողունակ է, քան պետական կառա-

վարումը:  

Վերջին տարիներին հանրային կառավարումն ուսումնասի-

րողների ուշադրությունը գրավել է հանրային քաղաքականութ-

յան կամ քաղաքականության վերլուծության առավել ընդհանուր 

ոլորտը, որպես հասարակական արժեքներն արտահայտելիս 

հանրային կազմակերպությունների դերն ընկալելու մի ձև: Ըստ 

հանրային քաղաքականություն ուսումնասիրող փորձագետնե-

րի, որոնք այս ուղին են բռնել` հանրային քաղաքականության 

գործընթացը կենտրոնական դեր է զբաղեցնում կառավարության 

գործողություններում:44 Հանրային քաղաքականությունը դիտ-

վում է որպես կառավարության գործունեության արդյունք, այս 

պատճառով էլ հանրային քաղաքականության ձևավորումը և ի-

րագործումը կենտրոնական են համարվում քաղաքական գոր-

ծընթացի համար: Եթե կառավարության աշխատանքը քաղաքա-

կանություն մշակելն է, ապա կառավարության ճիշտ ուսումնա-

սիրությունը հանրային քաղաքականության ուսումնասիրութ-

յունն է:  

Հանրային կազմակերպությունները որպես հանրային քա-

ղաքականության գործընթացի մաս դիտելը նոր ուղիներ է բա-

                                                 
44 Adam, Berit: International Accounting for Public Administration:  critical 
Analysis focusing on their Applicability, Frankfurt/Main, 2004, 68 p. 
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ցում հանրային կառավարման տեսությունների համար: Առաջի-

նը` հնարավոր է, որ հանրային կազմակերպությունները հա-

մարվեն քաղաքական գործընթացի անբաժանելի մասը: Այ-

սինքն` կառավարումը քաղաքականությունից անջատ դիտելու 

փոխարեն քաղաքականության հեռանկարը հաստատում է, որ 

հանրային կազմակերպությունների անդամները կարևոր դեր են 

խաղում հանրային քաղաքականության ձևավորման մեջ, որ 

նրանց ազդեցությունը խորապես զգացվում է տարբեր քաղաքա-

կանությունների և ծրագրերի նախագծման մեջ, և որ նրանք շա-

րունակում են հանրային քաղաքականություն ձևավորել իրա-

գործման իրենց ջանքերի միջոցով, նույնիսկ այն բանից հետո, 

երբ պաշտոնական քաղաքական գիծը արդեն հաստատվել է օ-

րենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների կողմից: 

Նման տեսակետից դժվար է հիմնավորել քաղականություն-կա-

ռավարում երկընտրանքը: Երկրորդը, հանրային քաղաքակա-

նության կողմնորոշումը նվազագույն դեպքում խոսում է այն 

հնարավորության մասին, որ հանրային կառավարման ուսում-

նասիրությունը կարելի է ձևակերպել արժեքաքննադատական՝ և 

ոչ թե ամեն ինչ որպես գործիք դիտարկելու տեսակետից: 

Հանրային կառավարումն ուսումնասիրողներն ու պրակ-

տիկները փաստացի հիմքեր ունեին, զբաղվելու համար հանրա-

յին քաղաքականության ուսումնասիրությամբ:  

Սակայն տեսական մտահոգություններ  ևս գոյություն ու-

նեին, որոնք ավելի հստակորեն արտահայտվում էին հանրային 

կառավարման մեջ ավելի քիչ ներգրավված քաղաքագետների 

կողմից: Հետևելով ընդհանուր առմամբ հասարակագիտության 

միտումներին` նրանք իրենց գործընկերներին քաղաքականութ-

յան ուսումնասիրությունների այնպիսի տեսակետ էին կոչ ա-

նում, որն առավել կհարաբերվեր օրվա հարցերին: 

Առավել ազատական մեկնաբանողները պնդում էին, թե քա-

ղաքացիները նախկինում արհամարել էին այնպիսի հասարա-

կական խնդիրներ, ինչպիսք էին աղքատությունը, խոսքի ազա-

տությունը և հետևաբար որոշակի պատասխանատվություն էին 

կրում այդ խնդիրների համար: Դեպի ավելի պահպանողական 
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մեկնաբանությանն հակված քաղաքագետները պնդում էին, թե 

վերլուծության մանրազնին և ռացիոնալ մեթոդները պետք է մո-

դել ապահովեին կառավարության մնացած մասի համար, ինչ-

պես նաև «հումք»` քաղաքականության վերակառուցված գի-

տության համար: Երկու դեպքում էլ ավանդական քաղաքակա-

նությունը քննադատվում էր կառավարական հաստատություն-

ներով և կառավարության գործիչների վարքագծով չափից դուրս 

մտահոգված լինելու համար: Ինչպես պնդում էին նրանք, հան-

րային քաղաքականության բովանդակության և ներգործության 

մանրազնին վերլուծությունն էր, որ ուշադրության չէր արժանա-

նում:45 

Հատկանշական է նաև այն, որ պետական ոլորտը և հանրա-

յին ոլորտը ոչ միայն տարբերվում են իշխանական մարմինների 

կազմով, այլ որ շատ էական է, դրանց ձևավորման սկզբունքնե-

րով ու հանրային կառավարման ժողովրդավարական էությամբ: 

Վեջինս դրսևորվում է բնակչության կողմից ուղղակի ընտրութ-

յամբ ձևավորված տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

պետական լիազորությունների մի մասի պատվիրակման, ընտ-

րական իրավունքի լիակատար իրացման, կարևորագույն հիմ-

նախնդիրները հանրաքվեների, համաժողովրդական քննար-

կումների միջոցով լուծելու  եղանակների գործադրմամբ: 

Մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն ունի մոտե-

ցում, ըստ որի հանրային ոլորտի բաղադրիչները ներկայացվում 

են իբրև հանրային կառավարման հինգ տեսակներ` միջազգային 

հանրային կառավարում, հանրային պետական կառավարում, 

դաշնության սուբյեկտների կառավարում, ինքնավար միավո-

րումների կառավարում, տեղական ինքնակառավարում:  Այս 

տեսակետին կողմնակից չեն մի շարք հեղինակներ, ըստ որոնց 

միջազգային կազմակերպությունների (ՄԱԿ, ԵՄ և այլն) կառա-

վարումը խառնվում է հանրային կառավարման առանձին բա-

                                                 
45 Акбарова Ж.Д. К вопросу о государственном финансовом контроле. 
//«Современная Россия. Информационно-аналитический портал». 
www.nasledie.ru/schetpal/  
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ղադրիչներին` պետական, այդ թվում, տարածքային կառավար-

ման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործա-

ռույթներին:46   

Կորպորատիվ կառավորումը, որը բնորոշ է առևտրային 

կազմակերպություններին, նույնպես ուղղակի առնչություն չունի 

հանրային ոլորտի հետ: Կորպորատիվ փոխհարաբերություննե-

րը դրսևորվում են նրանում, որ վերջինիս արդյունքում գործա-

րար կազմակերպությունների համար ստեղծվում է գործու-

նեության  միջավայր:    

Հանրային ոլորտում առկա կառավարման գործառույթները 

բաժանվում են երկու խմբի` հիմնական և հատուկ: Հիմնական 

գործառույթները չորսն են. նպատակադրման, կազմակերպման, 

շահադրդման և վերահսկողության: Դրանք ընդհանուր են հան-

րային համակարգի բոլոր մարմինների համար (տես ստորև աղ-

յուսակ): 

Նպատակադրման գործառույթի իրականացման արդյուն-

քում, սահմանվում է երկրի, առանձին տարածաշրջանների և ո-

լորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարու-

թյունները: Կազմակերպման գործառույթի հիմնական բովանդա-

կությունը երկրի տնտեսության և սոցիալական ոլորտի, տեղա-

կան ինքնակառավարման, ազգային անվտանգության համա-

կարգի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի ձևավո-

րումն է, լիազորությունների պատվիրակումը կառավարման 

մարմիններին, օրենսդիր, գործադիր դատական մարմինների 

գործառույթների հստակ տարանջատումը և պատասխանատ-

վության շրջանակների սահմանումը: 

Շահադրդման գործառույթն ուղղված է  հանրային ոլորտի 

աշխատողների աշխատանքի նյութական ու բարոյական փոխ-

հատուցման արդյունավետ համակարգի ստեղծմանն ու  գործա-

դրմանը: Վերահսկողության գործառույթը միջոց է ապահովելու 

                                                 
46 Афанасьев М.П., Кривогов И.В. Модернизация государственных финансов, 
учебного пособия, М., Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007, 178 с. 
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ընտրված ռազմավարության իրագործումը, հանրային գույքի 

արդյունավետ  օգտագործումը:   

 
ÐÐ äºî²Î²Ü ´ÚàôæºÆ Ì²ÊêºðÀ  ÐÜ²-Ç ÜÎ²îØ²Ø´47 

(%) 
 

Ðá¹í³ÍÝ»ñ 2008 2009 2010 2011 2012 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μÝáõÛÃÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ  2,9 3,6 4,1 4,1 4 

å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 3,4 4,1 4,3 3,9 3,8 
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ¹³ï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 1,7 2,2 1,9 1,9 1,9 
ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 2,5 4,3 3,2 2,2 1,8 
ßñç³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 0,4 0,7 1,2 1,2 0,4 

³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ 1,4 1,8 1,6 1,7 1,6 

Ñ³Ý·Çëï, Ùß³ÏáõÛÃ ¨ ÏñáÝ 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 

ÏñÃáõÃÛáõÝ 2,9 3,4 2,8 2,8 2,6 

ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 6 7,8 7,1 6,8 7,3 
 
 

Հանրային ոլորտի հատուկ գործառույթները վերաբերում են 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, հասարակական, քաղաքական կազմակերպու-

թյունների ոլորտային որոշակի գործունեությանը: Պետական 

կառավարման հատուկ գործառույթները բաժանվում են երկու 

խմբի` ներքին և արտաքին: Ներքին գործառույթներից են տնտե-

սական, սոցիալական, քաղաքական, հոգևոր-մշակույթային 

դաստիարակության, բնապահպանական և այլն: Արտաքին գոր-

ծառույթներից են` պաշտպանական, արտաքին տնտեսական 

համագործակցության ապահովման, համաշխարհային տնտե-

սությանն ինտեգրման, արտաքին ներդրումների ներգրավման և 

այլն:  

                                                 
47 Աղբյուրը` Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2013, էջ 392 
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Հատուկ գործառույթներ ունեն նաև տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինները (համայնքի ղեկավար, ավագանի), հասա-

րակական-քաղաքական կազմակերպությունները, զանգվածա-

յին լրատվության միջոցները:  

Այսպիսով, հանրային հատվածի զարգացման էվոլյուցիան 

ցույց է տալիս, որ այն պետական հատվածի զուտ ժառանգորդը 

չէ, այլ վերջինիս որակական փոխարկումը` ելնելով հասարա-

կության սոցիալական, ժողովրդավարության զարգացման, ազ-

գային ան-վտանգության շահերից: Հանրային հատվածը իր մեջ 

շաղախում է ոչ միայն պետական իշխանական կառույցները, 

այլև ժողովրդավարական ինստիտուտները, անհրաժեշտություն 

դարձնելով ներդաշնակություն մտցնելուն պետական և հասա-

րակական կառույցների գործունեության միջև և, դրանով իսկ, 

արդիական դարձնելով հանրային ֆինանսների արդյունավետ 

օգտագործումը: 
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FINANCIAL FUNCYIONS OF PUBLIC SECTOR ECONOMY 
 

Key words: public management, financial control, public finance, 

functions of public sector of economy  
 
At present, the financial control in the public sector is of a great 

importance , which takes a fundamentally new forms of quality properties. 
The expansion of the scope of self-monitoring function by reducing 
resources of external audit is becoming relevant, priority preventing and 
warning operations of budgeting deviations are considered, eventually 
rejecting the traditional "punitive" financial steps from the first plan from 
amongst. Hence, the data support of  the formation of financial results in the 
public sector should not be limited only within the framework of the 
Financial Accounting, and whereby be forced to develop in the system of 
management accounting. 
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В настоящее время большое значение приобретает финансовый 

контроль в общественном секторе, что приобретает  принципиально но-
вые формы качественные свойства. Становится актуальным расшире-
ния рамки функции самоконтроля за счет сокращения средств внеш-
него аудита,  рассматриваются приоритетными предотвращающие и 
предупреждающие операции отклонений от бюджетирования,  в  итоге 
отвергая из первого плана традиционные “карательные” финансовые 
мероприятия из вне. Следовательно, информационное обеспечение 
формирования финансовых результатов в публичном секторе не дол-
жен ограничивается только в рамках финансового учета, и тем самим 
принужден развивается именно в системе управленческого учета.     
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ 

 
 Բանալի բառեր.  միջազգային համադրումներ, գնողունակության 

համարժեքություն, գների համադրելի մակարդակ, ՀՆԱ-ի ֆիզիկական 

ծավալի ինդեքս  

 
Միջազգային համադրումների ծրագրի (ՄՀԾ) արդյունքները 

կիրառվում են երկրների ընդհանուր տնտեսական զարգացումը 

և ազգերի բարեկեցությունը գնահատելու, ազգային տնտեսու-

թյունների արդյունավետությունը բացահայտելու և համեմատե-
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լու, երկրների ֆինանսական հնարավորությունները վերլուծելու, 

զարգացած երկրների կողմից զարգացող երկրներին օգնության 

քաղաքականություն մշակելու և դրանց ծավալները որոշելու, 

շուկաների տարողունակությունը վերլուծելու, գների մակար-

դակները միջազգայնորեն համեմատելու, միջազգային տնտեսա-

կան ինտեգրումն ուսումնասիրելու և տնտեսական տեսություն-

ներ (զարգացման մոդելներ) մշակելու նպատակներով:  

ՄՀԾ-ի արդյունքների վերջնական ցուցանիշների թվին են 

դասվում` 

 բնակչության թվաքանակը և համեմատվող երկրների տա-

րածքը, 

 երկրի բնակչության մեկ շնչի հաշվով իրական ՀՆԱ-ի 

(միասնական արժույթով)  բացարձակ մակարդակը, 

 երկրի մակարդակով և բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսները բազային երկրի համե-

մատ,  

 ՀՆԱ-ի և դրա հիմնական բաղադրամասերի գնողունա-

կության համարժեքությունները (ԳՀ), 

 արժութային փոխարժեքները և այլն: 

Վերջին տասնամյակներում մակրոտնտեսական ցուցանիշ-

ների միջազգային համադրումները իրականացվում են գնողու-

նակության համարժեքության որոշման հենքի վրա: Գնողունա-
կության համարժեքությունը (ԳՀ) տվյալ երկրի արժույթի միա-

վորների այն քանակն է, որն անհրաժեշտ է բազային երկրի ար-

ժույթի (կամ մի խումբ երկրների ընդհանուր արտարժույթի) մեկ 

միավորով ապրանքների և ծառայությունների համադրելի 

ստանդարտ հավաքածու ձեռք բերելու համար:  

Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցուցանիշն արտացո-

լում է երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը և հանդի-

սանում ՄՀԾ-ի հիմնական արդյունքներից մեկը: 2011թ. ՄՀԾ-ին 

մասնակցել է 194 երկիր: Ինչպես և սպասվում էր մեկ շնչի հաշ-

վով ՀՆԱ-ի առավելագույն արժեքները կրկին գրանցել են Լյուք-

սեմբուրգը` 88670 ԳՀ ԱՄՆ դոլար, Նորվեգիան` 61829, Շվեյցա-

րիան` 51581, ԱՄՆ-ն` 49782, Նիդեռլանդները` 43150, Իռլան-
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դիան` 42942, Ավստրիան` 42978, Ավստրալիան` 42000, Շվե-

դիան` 41761, Կանադան` 41069, Գերմանիան` 40990 և Բելգիան` 

40093 դոլար: ԱՊՀ երկրների շարքում տվյալ ցուցանիշի բարձր 

արժեքով աչքի է ընկել Ռուսաստանը` 22502 դոլար, իսկ ցածր 

մակարդակով Տաջիկստանը` 2243 դոլար:  
 

Աղյուսակ 1.  ՀՀ ՀՆԱ-ի տարբեր չափումներ 1996-2011թթ. Համար 
 

Ցուցանիշ 1996թ. 1999թ. 2002թ. 2005թ. 2008թ. 2011թ. 
1. ՀՆԱ, մլրդ դրամ 661.2 987.4 1357.0 2242.9 3568.2 3777.9 

2. ԱՄՆ դոլարի  

    փոխարժեք, դրամ  413 535 573 458 306 372 

3. ՀՆԱ, մլն ԱՄՆ դոլար 

    (1 : 2) 1601 1846 2368 4897 11661 10155 

4. ԱՄՆ դոլարի ԳՀ, դրամ  105 165 177 179 156 187 

5. ՀՆԱ, մլն ԳՀ ԱՄՆ 

     դոլար (1 : 4) 6297 5984 7667 12530 22873 20202 

6. Գների հարաբարեկան 

    մակարդակ, % (4 : 2) 25 31 31 39 51 50 

7. ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով       

ա) ԳՀ ԱՄՆ դոլար  1940 1580 2400 3903 7052 6696 

բ) %-ով ԱՄՆ-ի նկատմամբ 7.0 4.7 6.6 9.4 15.0 13.4 

 

Աղյուսակ 1-ի տվյալները վկայում են, որ 1996-2011թթ. ՀՀ 

անվանական ՀՆԱ-ն (ազգային արժույթով) աճել է 5.7 անգամ, 

ԱՄՆ դոլարով արտահայտված` 6.3 անգամ, իսկ ԳՀ-ով` 3.2 ան-

գամ: 2011թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ն ԳՀ-ով կազմել է 20.2 մլրդ դոլար, 

որը 2008թ. մակարդակի համեմատ ցածր է 11.7%-ով, իսկ մեկ 

շնչի հաշվով` արդեն 5.0%-ով: Այդ տարբերությունը բացատր-

վում է նշված ժամանակահատվածում ՀՀ բնակչության թվաքա-

նակի նվազումով, ինչպես նաև համաշխարհային ֆինանսա-

տնտեսական ճգնաժամի ներգործությամբ:  

ՀՀ ՀՆԱ-ի 2009թ-ի անվանական ծավալը նախորդ տարվա 

նկատմամբ նվազել է 426.5 մլրդ դրամով կամ 12.0%-ով, ինչը հա-

մադրելի գներով կազմում է 14.1%: Հետճգնաժամային երկու տա-

րիներին (2010-2011թթ.) ՀՀ ՀՆԱ-ն ընթացիկ գներով աճել է 634.7 
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մլրդ դրամով կամ 20.2%-ով, որը ԳՀ ԱՄՆ դոլարով արտահայտ-

ված կազմում է ընդամենը 10.0%` դեռևս նկատելիորեն (մոտ 5 

մլրդ-ով կամ 21.7%-ով) ետ մնալով 2008թ-ի մակարդակից:  

ՀՆԱ-ի մեկ շնչի հաշվով արժեքների ԱՄՆ-ի տվյալ մակար-

դակի նկատմամբ հարաբերակցությունը համադրումների ծրագ-

րում անվանվում է ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, որը Հա-

յաստանում 1996-2011թթ. աճել է 4.7%-ից մինչև 13.4%-ը: Վերջին 

համադրումների տվյալները վկայում են, որ ՀՆԱ-ի ֆիզիկական 

ծավալի ինդեքսը աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում աստիճա-

նաբար բարձրանում են, ընդ որում այն ավելի ակնառու է զար-

գացող երկրների դեպքում: Օրինակ, եթե զարգացած որոշ երկր-

ներում ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսները 1996-2011թթ. 

բարձրացել են (Ավստրալիա, Գերմանիա, Կանադա, Մեծ Բրի-

տանիա, Նիդեռլանդներ, Շվեդիա, Ֆինլանդիա)` կազմելով 80-

90%, իսկ որոշներում էլ դրանք նույնիսկ նվազել են կամ անփո-

փոխ մնացել (Իտալիա, Ճապոնիա, Ֆրանսիա), ապա զարգացող 

երկրներում այդ հարաբերակցությունները դիտարկվող ժամա-

նակաշրջանում առնվազն աճել են կիսով չափ (Բելառուս, Թուր-

քիա, Լեհաստան, Հունգարիա, Մակեդոնիա):  

Սակայն, զարգացող երկրների համար հույժ կարևոր է մյուս 

երկրների համեմատությամբ ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի բարձր 

աճի տեմպերի միջոցով կրճատել հետամնացությունն ԱՄՆ 

ՀՆԱ-ի մեկ շնչի հաշվով մակարդակի նկատմամբ: Այդ առումով, 

հատկապես, աչքի են ընկնում մերձբալթյան հանրապետություն-

ները և սոցճամբարի որոշ այլ երկրներ: Այսպես, 2011թ-ի ՄՀԾ 

արդյունքներով Էստոնիայի բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-

ի ԳՀ արժեքը կազմում է ԱՄՆ-ի ցուցանիշի 46.3%-ը, Լիտվայի-

նը` 45.2%, Հունգարիայինը` 45.0%, Ռուսաստանինը` 45.2%, Ղա-

զախստանինը` 41.7%:  

Գտնում ենք, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման միջ-

նաժամկետ ծրագրերում որպես մակրոտնտեսական զարգաց-

ման հիմնական ուղենիշ (տեղեկատու ձևով) պետք է արձանագ-

րել ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսի նվաճում առնվազն 

40%-ի սահմաններում, այսինքն ներկայիս մակարդակի եռա-



 91

պատկում: Ըստ մեր հաշվարկների, դա իրականություն կդառնա, 

եթե ՀՀ ՀՆԱ-ի համադրելի գներով միջին տարեկան հավելաճի 

տեմպը կազմի 12.0%` հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ համապատաս-

խան ցուցանիշի 1.3%-ի չափով միջին տարեկան հավելաճը: 

ՀՆԱ-ի դեֆլյատորի միջին տարեկան հավելաճի պահպանումը 

4%-ի շրջանակներում, թույլ կտա ենթադրելու, որ նշված ժամա-

նակահատվածում ՀՆԱ-ի մեկ շնչի հաշվով ԳՀ մեծության եռա-

պատկումը կիրականանա ընթացիկ գներով ՀՆԱ-ի ծավալի հա-

վելաճի միջին տարեկան 16.0% տեմպի դեպքում:                    

Համադրումների հաջորդ կարևոր հաշվարկային ցուցանիշը 

գների համադրելի մակարդակն է, որը ցույց է տալիս ԳՀ-ի և ար-

ժույթի փոխարժեքի (ԱՓ) հարաբերակցությունը, ընդ որում եր-

կուսն էլ արտահայտվում են 1 ԱՄՆ դոլարի հաշվով ազգային 

արժույթի միավորներով: ԳՀ-ի և ԱՓ-ի միջև տարբերությունը օգ-

տագործվում է որպես այլ երկրների համեմատությամբ «ավելի է-

ժան» կամ «ավելի թանկ» երկրներ բացահայտելու չափանիշ: 

Գների համադրելի մակարդակի ինդեքսները հաշվարկվում են 

նաև ըստ ՀՆԱ-ի օգտագործման յուրաքանչյուր բաղադրիչի:  

Աշխարհի կտրվածքով բացահայտվել է մի օրինաչափութ-

յուն, ըստ որի բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի առավել 

բարձր արժեքներին համապատասխանում են գների համադրելի 

մակարդակների առավել բարձր արժեքներ: Որքան այդ թվերը 

մոտենում են 100-ի, այդքան ԳՀ-ն մոտենում է տվյալ երկրի ար-

ժույթի պաշտոնական փոխարժեքին (ԱՓ-ին): Եթե ինդեքսի ար-

ժեքը գերազանցում է 100-ը, ապա երկիրը թանկ է բազային երկ-

րի (սովորաբար ԱՄՆ-ի) նկատմամբ, և հակառակը, որքան փոք-

րանում են երկրների տվյալ ինդեքսի արժեքները, այդքան էժան 

են դրանք դառնում բազային երկրի համեմատությամբ:      

  Հայաստանի գների հարաբերական մակարդակը 1996թ-ի 

25%-ից 2011թ-ին դարձել է 50%, այսինքն կրկնապատկվել է: Դա 

պայմանավորված է ինչպես դիտարկվող ժամանակահատվա-

ծում հայկական դրամի 41 միավորով արժևորմամբ, այնպես էլ 

գնողունակության համարժեքության 82 դրամով արժեզրկմամբ:  
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The program of the international comparisons provides the 

comparable prices and quantitative indices in various countries on 

components of use of the gross domestic product (GDP). In this article on 

the basis of the international comparisons given as the final global round 

the main indicators of economic development of Armenia for 1996-2011 

are considered. 
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Программа международных сопоставлений обеспечивает полу-

чение сравнимых цен и количественных показателей в различных 

странах по компонентам использования валового внутреннего 

продукта (ВВП). В данной статье на основе данных последнего 

глобального раунда международных сопоставлений рассматриваются 

основные показатели экономического развития Армении за 1996-

2011гг.          
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ   ԵՎ   ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Բանալի բառեր.  կառավարչական հաշվառում, հարկային պլանա-

վորում, հարկային վերահսկողություն 

Հարկային հաշվապահությունը կազմակերպությունների 

գործունեության կառավարման համակարգում  լուծում է մի 

շարք խնդիրներ: Նախ, կարևորվում է  հարկվող  օբյեկտների  

բացահայտումը, երբ հաշվառման համակարգում ընգրկվում են 

գույքահարկի, շահութահարկի, եկամտահարկի կամ անուղղա-

կի հարկերի հարկման բազաները: Ֆինանսական հաշվառումը 

հարկային օբյեկտների բացահայտմամբ կամ հարկային  գու-

մարների որոշմամբ չի զբաղվում՝  այս ուղղությամբ սահմանա-

փակվելով  միայն բյուջետային պարտավորությունների ձևա-

վորման և մարման արձանագրմամբ: Հետևաբար, եթե հարկային 

հաշվառման խնդիրը բյուջե մուծվող հարկային գումարների ո-

րոշումն է, ապա ֆինանսական հաշվառման  ֆունկցիան, կազ-

մակերպության և բյուջեի միջև հարկային հաշվապահության 

կողմից արդեն արձանագրված  պարտավորությունների հաշվա-

ռումն է:48 

  Երկրորդ. կարևորվում է  հարկային գումարների ձևավոր-

ման պահի որոշումը, երբ ժամանակային կտրվածքով համադր-

ման են ենթարկվում հարկվող եկամուտները և դրանցից նվազե-

ցումները: Հարկային օրենսդրությունը կարգավորում է հարկվող 

                                                 
48 Оспанов М.Т., Налоговая реформа н гармонизация налоговыx отношений. –  
   СПб.: 1997г., 334 с., 
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եկամուտների ու նվազեցումների ճանաչման պահը, որը հիմք է 

հանդիսանում հարկային հաշվապահության կողմից հարկային 

գումարների ձևավորման համապատասխան պահի արձանագր-

ման համար: 

  Երրորդ.  հարկային  գումարների չափումը,  երբ հիմնվելով 

հարկային օրենսդրության կողմից սահմանված նորմերի վրա, 

տարբեր հարկատեսակների գծով արձանագրվում է հաշվետու 

ժամանակաշրջանում կազմակերպության կողմից բյուջեին հաշ-

վարկվող  հարկերի գումարները: 

 Չորրորդ. հարկային պարտավորությունների կատարման 

գործընթացի վերահսկողությունը, երբ   ֆինանսական   հաշվառ-

ման կողմից   արձանագրված բյուջետային պարտավորություն-

ների ձևավորման և մարման գումարները  ըստ հարկատեսակ-

ների համադրվում են հարկային հաշվառմամբ գրանցված գու-

մարների հետ:     

 Հինգերորդ. հարկային պլանավորմանը մասնակցություն 

ցուցաբերելը, երբ կազմակերպությունը  առաջիկա գործունեութ-

յան հետ կապված նախօրոք հաշվարկում  է  բյուջետային պար-

տավորությունների մարման  իր դրամական արտահոսքերի գու-

մարները, նախատեսվող վճարվելիք  հարկատեսակների  կազմն 

ու կառուցվածքը և դրա հիման վրա ուղիներ որոնում գալիք ժա-

մանակաշրջանում հարկային բեռի թեթևացման  ուղղությամբ:   

Վեցերորդ. հարկային  հաշվետվությունների ներկայացումը, 

երբ հարկային տեսչությանն է ներկայացվում ստանդարտ ձևե-

րով մշակված հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող տար-

բեր հարկատեսակների գծով հաշվետվություններ:  Բացի այդ, 

հարկային հաշվապահությունը ներքին հաշվետվություն է 

պատրաստում կազմակերպության կառավարման պահանջների 

բավարարման նպատակով, ներկայացնելով առանձին հարկա-

տեսակների գծով ձևավորված գումարների դինամիկան, փաս-

տացի ձևավորված հարկերի և դրանց չափերի շեղումները նա-

խատեսվածից, բյուջետային պարտավորությունների կատար-

ման ընթացքը:  
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Յոթերորդ.  հարկային հոսքերի վերլուծությունը,  երբ կատար-

վում է հարկային վճարումների արդյունավետ քաղաքականության 

վարման գնահատում և դրա հիման վրա ըստ տարիների՝ համե-

մատական վերլուծություն  են  իրականացվում առանձին հարկա-

տեսակների ձևավորման ուղղությունների վերաուղղման, կառուց-

վածքային տեղաշարժերի, ինչպես նաև բյուջետային պարտավո-

րությունների ծանրաբեռնվածության  թուլացման ուղղությամբ:   

   Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության 

կառավարման  համակարգում տեղեկատվական դաշտի ընկալ-

ման տեսանկյունից  հաշվապահական  հաշվառման  համակար-

գը  հանդես  է  գալիս  երեք  ուղղություններով. 

1. ֆինանսական  հաշվառում, 

2. կառավարչական  հաշվառում,  

3. հարկային  հաշվառում: 

 Չնայած  որ հաշվառման  այս  երեք  ուղղություններն  էլ զու-

գահեռաբար  գործում  են  միևնույն  հաշվային  համակարգում, 

իրականացվում  են  կրկնակի  գրանցմամբ  և  խիստ  փոխկա-

պակցված  են  միմյանց  հետ,  սակայն   միաժամանակ  հանդես  

են գալիս  իրենց  ֆունկցիոնալ  առանձնահատկություններով,  

որոնք  բխում  են  հաշվապահական տեղեկատվությունն  օգտա-

գործողների  շահերից: 

  Կառավարչական  հաշվառումն  իրականացվում  է  ներ-

տնտեսական  որոշումների  ինֆորմացիոն  ապահովման  նպա-

տակով,  երբ կատարվում է  թողարկված արտադրատեսակների, 

մատուցված ծառայությունների ինքնարժեքի կալկուլյացիա,  

արտադրական  գերածախսերի  բացահայտում,  շահույթի  ձևա-

վորման  գործոնային  վերլուծություն  և  այլն: 

Ֆինանսական  հաշվառման  տվյալները  ծառայում  են  ար-

տաքին  օգտագործողների  շահերին (մատակարարներ,  բան-

կեր, բաժնետերեր  և  այլն),  երբ առկա  կամ պոտենցիալ  գոր-

ծընկերները   հետաքրքրվում  են կազմակերպության  վճարու-

նակության,  սնանկացման  վտանգի, շահութաբերության  կամ  

շուկայական  իրավիճակը  բնութագրող  այլ  ցուցանիշներով: 
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  Հարկային  հաշվառումը,  ի  տարբերություն  ֆինանսակա-

նի  և  կառավարչականի, հավասարապես  ծառայում է ինչպես 

կազմակերպության,  այնպես  էլ   հարկային  մարմինների  շա-

հերին:  Այն  կազմակերպվում  է  հարկվող  բազայի ինֆորմա-

ցիոն  ձևավորման  նպատակով:  Ուստի  մի  կողմից,  հարկային  

տեսչությանը  տեղեկատվություն  է  հաղորդում  հարկային  փո-

խանցումների  հավաստիության  վերաբերյալ  և  մյուս  կողմից՝  

կազմակերպությանը զերծ  է  պահում  հարկվող  գումարների  

հաշվարկման  անճշտություններից:49 

 Այսպես, շահութահարկի  հաշվետվության ներկայացումը 

հարկային հաշվառման խնդիրն է: Սակայն հաշվետվության տե-

ղեկատվական հոսքը ձևավորվում է ֆինանսական հաշվառման 

համակարգում, քանի որ մինչ այժմ գործող հաշվապահական 

հաշիվների պլանում հատուկ հաշիվներ չեն նախատեսվում 

հարկային հաշվառման համար:  

  Հարկային տեղեկատվական առանձնացված հոսքի ձևա-

վորման առումով նպատակահարմար է. 

  Առաջին. կիրառել հարկային  հաշվարկներում ընդգրկվող 

եկամուտների և ծախսերի սինթետիկ հատուկ  հաշիվներ, 

  Երկրորդ. վերոհիշյալ հաշիվներով և հաշվային թղթակցու-

թյուններով  կազմավորել հարկային հաշվառման համապար-

փակ համակարգ, 

  Երրորդ, ինտեգրել հարկային և ֆինանսական հաշվառման 

համակարգերը: 

  Հարկային սինթետիկ հաշիվների  կիրառումը հաշվային 

պլանում չի ենթադրում հատուկ դասի ավելացում: Նման խնդրի 

լուծումը  մեր  կարծիքով հնարավոր է գործող եկամուտների և 

ծախսերի հաշիվների քառանիշ ծածկագրերին լրացուցիչ «կարգ» 

ավելացումով: Այսպես, ֆինանսական հաշվառման համակար-

գում ընդգրկված ծախսերի և եկամուտների ծածկագրերին լրա-

ցուցիչ հինգերորդ նիշ չի ավելացվի, իսկ հարկային հաշվառման 

                                                 
49 Xудякова А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М., Основы налогообложения. 
– СПб.: Европейский дом, 2002г., 349 с., 
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համակարգում գործող այդ հաշիվների  ծածկագրերը հանդես 

կգան ավելացված  0 նիշով : 

   Այսպես, արտադրանքի վաճառքից հասույթը  ֆինանսա-

կան հաշվառման համակարգում կարձանագրվի 6111 սինթետիկ 

հաշվում, իսկ հարկային հաշվառման համակարգում՝ 61110 սին-

թետիկ հաշվում: Նույն կերպ վաճառքի ինքնարժեքը կձևակերպ-

վի համապատասխանաբար 7111  և  71110 հաշիվներով:  

  Հարկային հաշվառումը կազմակերպվում է հարկվող եկա-

մուտների և նվազեցումների արձանագրման և ամփոփման  համար: 

Հետևաբար, ի տարբերություն ֆինանսական հաշվառման, հարկա-

յին հաշվապահությունում եկամուտներն ու ծախսերը գրանցելիս 

հաշվային ձևակերպումներում հաշվի չեն առնվում թղթակցող հա-

մապատասխան ակտիվները կամ պարտավորությունները, քանի 

որ տվյալ դեպքում դրանք ուսումնասիրման առարկա չեն: 

  Հետևաբար, հարկային հաշվառման համակարգում եկա-

մուտների կամ ծախսերի կրկնակի գրանցման նպատակով 

նպատակահարմար ենք գտնում հաշիվների գործող պլանի եր-

րորդ դասում ընդգրկելու նոր հաշիվ՝ 361 «Հարկային եկամուտ-

ներ և նվազեցումներ» անվանմամբ: Հաշվի դեբետում  կարձա-

նագրվեն հարկվող եկամուտները, իսկ կրեդիտով՝ նվազեցումնե-

րը: Փաստորեն, հաշվի դեբետային և կրեդիտային գումարների 

տարբերությունը իրենից կներկայացնի հարկային շահույթը, որի 

նկատմամբ հաշվարկվում է շահութահարկ (տես նկար 1):  
                                      Դî                      361                 Îî 

 
           Ñ³ñÏíáÕ                                                       

           (A)         »Ï³ÙáõïÝ»ñ    Ýí³½»óáõÙÝ»ñ     (B) 
                                                             

                                                                                                                                   
                                                                                                                       
                                                 Ñ³ñÏíáÕ      (A) – (B) 

                                                                  ß³ÑáõÛÃ     
 

      ÜÏ³ñ 1.   §Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ Ýí³½»óáõÙÝ»ñ¦ Ñ³ßíÇ  
          ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ50 

                                                 
50 Ճուղուրյան Ա., Հարկային հաշվառում, “Տնտեսագետ”, Եր., 2006թ., էջ 64 
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   Քանի որ առաջարկվող 6-րդ և 7-րդ դասերի հինգանիշ 0-ական 

կարգով և 361 «Հարկային եկամուտներ և նվազեցումներ» համադրող 

հաշիվները ընդգրկված չեն ֆինանսական հաշվառման համակար-

գում, ապա հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո դրանք 

չեն փակվում: Պարզապես հաջորդող ժամանակաշրջանում, զրոյա-

կան մնացորդներով   վերաբացման  են  ենթարկվում: 

  Հարկային  հաշվապահության հիմնական խնդիրներին է 

դասվում ոչ միայն հարկվող եկամուտների և դրանցից նվազե-

ցումների արձանագրումն ու շահութահարկի բազայի որոշումը, 

այլև հարկային ու ֆինանսական հաշվառման գործող այդ երկու 

առանձնացված համակարգերի ինտեգրումը: Եթե մի կողմից, 

ֆինանսական հաշվառումը  շահութահարկի հարկման բազային 

գումարը  ստանում է հարկային հաշվառումից, ապա մյուս կող-

մից, հարկային հաշվառումը եկամուտների և ծախսային հոսքի 

տեղեկատվությունը  ձեռք է բերում ֆինանսական հաշվապա-

հությունից: Հետևաբար, գործնականում անհրաժեշտություն է 

ծագում փոխկապակցելու հարկային և ֆինանսական հաշվա-

պահական համակարգերի տեղեկատվական հոսքերը:51 

 Հաշվառման առանձնացված համակարգերի տեղեկատվական 

հոսքերի  փոխկապակցման հիմքում դրվում է հետևյալ կապը. 

     

Հավապահական շահույթ ( +,- )  Ճշտումներ  =  Հարկային շահույթ 

 Հարկային և ֆինանսական հաշվառման  փոխկապակցման 

սխեման ցույց է տալիս (տես նկար 2),  որ  տեղեկատվական հոսքե-

րի ընդհանրացված համադրման հիմք են ծառայում 331  և 361  հա-

շիվները: Եթե 331 հաշվի դեբետում արձանագրվում են ֆինանսա-

կան հաշվառման ծախսերը, ապա 361 հաշվի կրեդիտում՝ հարկա-

յին հաշվառման ծախսերը: Նույն սկզբունքով, ֆինանսական հաշ-

վառման եկամուտները գրանցվում են 331 հաշվի կրեդիտում, իսկ 

հարկային հաշվառման եկամուտները՝ 361 հաշվի դեբետում:  

                                                 
51 Староверова О.В., Эриашвили Н.Д., Налоговий процесс. Под редакцией Н.М. 
Коршунова, М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004г., 192 с. 
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  Հետևաբար, եկամուտների գծով հարկային նպատակներով 

կատարված ճշգրտումների ամփոփ գումարը որոշելիս համեմատ-

վում են 331 հաշվի կրեդիտային գումարները 361 հաշվի դեբետա-

յին գրանցումների հետ: Նույն սկզբունքով, ծախսերի գծով հարկա-

յին նպատակներով կատարված ճշգրտումների ամփոփ գումարը 

որոշելիս համեմատվում են 331 հաշվի դեբետային գումարները 361 

հաշվի կրեդիտային գրանցումների հետ (տես նկար 2): 
 
 
 
 
ºÏ³ÙáõïÝ»ñ  
 (331 Ñ³ßíÇ Ïñ»¹Çï)             Ð³ßí³å³-  
Ì³Ëë»ñ                                 Ñ³Ï³Ý  
    (331 Ñ³ßíÇ ¹»μ»ï)             ß³ÑáõÛÃ 
                                                    
 
                                               ÖÞîàôØÜºð                  
                                                                                         
                                                                                    Þ²ÐàôÂ²Ð²ðÎ    
   

        Ð³ñÏíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñ                
(361 Ñ³ßíÇ ¹»μ»ï)                 
Üí³½»óáõÙÝ»ñ                        Ð³ñÏ³ÛÇÝ 
 (361 Ñ³ßíÇ Ïñ»¹Çï)             ß³ÑáõÛÃ 
 
 
 

 ÜÏ³ñ 2.  Ð³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³- 
                    Ï³Ý  ÷áËÏ³å³ÏóáõÙÁ 
 

Ըստ տարբերակված եկամուտների և ծախսերի, ֆինանսա-

կան և հարկային հաշվառման տեղեկատվական հոսքերի փոխ-

կապակցումը նպատակահարմար է իրականացնել ոչ թե 331 և 

361 հաշիվների գրանցումների համադրումով, այլ այդ հոսքերն 

ապահովող առանձին համասեռ հաշիվների շրջանառություննե-

րի համեմատումով: Նման համեմատումների հիմքում նորից 

դրվում են հարկային և հաշվապահական շահույթների  կապն  

ապահովող  ճշտումները: 
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THE HARMONIZATION ISSUSES OF  TAXATION  AND 

FINANCIAL ACCOUNTING 
 

Key words:  managerial accounting, taxation planning, taxation controlling  
 

Financial accounting is provided information to external users 

for their decision making purposes and in current is not in harmonization 

with tax accounting. The Armenian Chart of Accounts is formatted in 

order providing information  for financial statements preparation. In 

article is suggested to install new accounts’, which is  systemizing  

taxation information and corresponding with financial accounting 

framework. This will make condition for efficiently supplying 

information for tax planning and decision making in taxation process.      
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Финансовый учет представляет информацию для внешних 

пользователей с целью принятия с их стороны управленческих ре-

шений. Однако ныне этот процесс не гармонизирован с налоговым 

учетом. Применяемый в Армении план бухгалтерских счетов исполь-

зуется с целью представления информации для составления финан-

совой отчетности. В статье предлагается внести новые счета, которые 

систематизируют налоговую информацию в рамках взаимосвязан-
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ности с финансовым учетом. При этом создаются условия для эффек-

тивного представления информации для налогового планирования и 

управленческих решений в системе налогообложения.   
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ECONOMIC DEVELOPMENT AND EDUCATION 

CORRELATION INTERPRETATION 
 

Key words:  human capital, human development index, knowledge-based  

       economy, investment in education 
 

Economic growth is a process the main basis of which is the growth 

of GDP. The growth planning is done with the aim to equip with facilities 

and natural resources to produce more required commodities  and 

services. The government should find a serious solution for the human 

resources in education and  the costs related to that under the title of 

investment and should consider this in the economic development plans 

and the 20-year prospective plan as an important section. This point 

should be considered that based on the basics of the fourth development 

plan and Islamic Republic Prospective in the horizon of 2025 Iran will be 

a developed country with the first economic, scientific and technological 

position in the region, with Islamic and revolutionary identity, inspiring 

in the Islamic world and through fruitful and effective interaction in 

international relationships. This can only be achieved through planning 

in education based on knowledge- orientation in the present age. 

The paradigm of knowledge -orientation can be propounded as a 

comprehensive development platform with a considerable ability to 

explain the development process. Attending the issue of knowledge 

which is proposed in the 20-year prospective document and in the fourth 

development plan as a critical axis is so important. During the past 50 

years systematic efforts were done to explain the achievement of 
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development, but still many countries (in particular developing and less 

developed countries) seek development. This issue is the mental concern 

of many thinkers. In this regard, numerous theoretical paradigms are 

introduced in an evolutionary process of which the knowledge (-based) 

economy is the newest. Attending the development of necessary 

capacities to ascertain the development is the common feature of such 

paradigms which is stressed in all of them. Although capacity 

development in any paradigm is sought through a particular way such as 

physical investment, education development, health level enhancement 

and/or technology development a crucial difference exists between the 

knowledge economic paradigm and other paradigms which is the 

attention to the degree of applying these capacities. In the other words, 

the previous paradigms have emphasized the capacity development 

mainly from aspects such as physical capacities, human resources 

development, and technological development relying on the essential 

assumption that the capacities created will be applied properly. The 

knowledge economy paradigm value both aspects namely capacity 

development and appropriate usage of that and dismisses this determining 

assumption. 

Familiarity with cost measurement methods and advantages of 

educational systems is the most critical factor in economic and social 

development, and economic and social development facilitates the better 

education. Economic growth is one of the important objectives of most 

countries but is applied with different objectives in developing countries 

and developed countries. In developed countries it means the decrease in 

unemployment and the increase in peoples' social welfare. In developing 

countries it both means attempt to increase GDP and enhance the welfare 

standards to a level enjoyed by developed nations. The role of education 

as a tool for development and economic development is different. 

The modern social-economic existence is considered from the point 

of view of the science and educational prosperity, where during the 

changes the role of knowledge and information are becoming significant. 

The rising knowledge intensity of the world  presented education as a 

value to all participants in the economic system. Taking into consider the 

fact, that the existing modern world developments offer new challenges 

to the countries for adopting flexible economic policies with respect to 
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knowledge and education, from receiving, adopting, developing to using 

it in economy in an effort to have a sustained long-run economic growth, 

it is necessary to point out: what is education and economic growth  

interdependence.    

There are various definitions for economic development. Lewis52 

(1988) says that economic development is a process which increases the 

income per capita in long run. Kuznets53 (1966) maintains that economic 

development is a process which increases the production capacity and the 

diversity of products in a society in long run. But generally, we can say 

that development is the improvement process. Regarding a set of indexes, 

criteria, and values, development is the improvement process of scientific 

and technical foundations of production and the standards of living 
54(Taheri, 1996). 

Examining world economic developments, four specific periods can 

be recognized. In pre-eighteenth-century era, agricultural revolution 

took place. There the driving force was labor, the size of economy was 

small, and land was the source of wealth. Slaves were the human 

resources for labor. Eighteenth and nineteenth centuries were the second 

era in which industrial revolution was happening and the driving force 

was steam engine. The size of economy was increasing and regional 

economies were emerging. Wealth source included natural sources, coal, 

and so on. Human concepts had also been changed to terms such as blue 

collars that were educated and skillful people who did not work as slaves. 

The third era was late nineteenth century and twentieth century. The 

second industrial revolution had happened in this period. Here the 

driving force was electric motor. Regional-international economies had 

emerged and energy (especially oil) was the source of wealth. White 

collars acted as human resources, individuals who had more expertise, 

using their mind more than their hands. And finally, the fourth era is late 

twentieth century and 21st century. The third industrial revolution or 

                                                 
52 Lewis, W.A. (1988) "The Roots of Development Theory," in Hollis Chenery and 
T.N. Srinivasan, (eds), Handbook of Development Economics, vol.1, (Amsterdam: 
North-Holland), pp. 24-26 
53 Kuznets, S. (1966) Modern Economic Growth . New Heaven. Yale university 
press, p. 104 
54 Taheri, Shahnam. 1996. Economic Development and Planning. Arvin 
Publication,  p. 233-234 
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information technology revolution has happened in this era with 

information as its driving force. For the time being everyone who has 

more information will have more control over economy. Economy has 

been globalized in the fourth era and knowing is the source of fortune 

and wealth. One can see that the source of wealth has been shifted from 

land to natural resources, energy, and science. Also human resources have 

been changed into science-based labor. This trend shows that science-

based economy has already been shaped with the reliance of the 

economic development on science rather than natural resources 

(Me’marnejad55, 2010). 

Labor is an important factor in modern economic growth. It is not 

only dependent on the number of labor but also on their efficiency and 

productivity. As Kuznets56 (1966) maintains, Europe’s population 

increased about 433% between 1750 and 1950, while this rate was 200% 

for other parts of the world. Population growth rate was about 5 times, 

but national income per capita increased about 10 times in this period. 

The main cause of this national income growth, in such situations, was 

only labor’s efficiency. This phenomenon is known as human capital 

formation (Gharehbaghian57, 1994), and this is recognized as one of the 

outcomes of education in society. Almost all of the education economists 

maintained that such institution is central for a multidimensional 

development. Through educating experts, the education system plays an 

essential role in supplying at least two main factors of generating 

knowledge, professional labor and the management of resources. The 

management of natural resources possible by human resources, and 

education is an instrument that improves the quality of human resources 

thus providing for a proper investment (Mohammadi58, 2002). In Iran, the 

Ministry of Education is responsible for the education of six-year-old 

                                                 
55 Me’marnejad, Abbas. 2010. Weekly Magazine of Economics and Financial 
News. No. 313. 
56 Kuznets, S. (1966) Modern Economic Growth . New Heaven. Yale university 
press. pp. 95-97 
57 Gahrehbaghian, Morteza. 1994. Economy of Growth and Development. Tehran: 
Nashr-e-Ney Publication, Second Edition, p. 104 
58 Mohammadi, Alireza (2002), Investigation into Human Capital’s Role in 
Production Growth of Fars Research Council of Fars Education Office, p. 72  
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children for twelve years, and in general, tries to achieve the general aims 

of education within the country. 

The education is a process of creating, developing human being 

through learning of past experience. It extends body’s abilities with an 

objective of getting knowledge and professionalism, creates human 

capital, standing the important pillar for a knowledge based economy and 

a guarantee for quality life as well (see figure 1). 

 

                                                   Innovational base  

                                                        

                                                                                                

                                                                                            Productivity 

                     Education                                                           growth 

   

,                                                              Welfare 

                    
Figure 1.   The cycle of transformation to a knowledge-based 

economy59 

 

The neoclassical school, which formulated in the world economic 

rapid industrialization period, by using the exogenous production 

functions, showed that the capital accumulation is needed for exponential 

and thus long run sustained economic growth and, therefore, productivity 

growth. N. Kaldor60 (1963) empirically revealed that a/ the output per 

capita increases during the time, and its rate of growth does not decrease, b/ 

the physical capital per worker increases during the time, c/ the real 

income level is mainly stabile etc. Overall, they correspond the growth 

theories of neoclassical school. 

The long-run growth issues have again become a modern topic from 

the middle of 1980's.61 Now, empirical studies showed distinctions from the 

                                                 
59 Composed by author 
60 Kaldor , Nicholas( 1963)." Capital Accumulation and Economic Growth." In 
Friedrich A. Lutz and Douglas C. Hague, eds., Proceedings of a Conference Held 
by the International Economic Association. London: Macmillan, p. 86  
61 North, D. (1990), “Institutions, Institutional Change and Economic Perfor-
mance”, Cambridge University Press, Cambridge; Barrow, C. W. “The strategy of 
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previous facts. For instance, P. Romer62 (1990) empirically showed that a/ 

the average growth rate may not correlate with the income per capita, b/ 

the growth rate of international trade positively correlates with the growth 

rate of the production, c/ the capital growth isn’t a sufficient fact for the 

explaining of production growth. In the result, some countries (Venezuela) 

of high income level group moved into those with lower or vice versa 

(Southern Korea, Singapore). 

As it became impossible to explain those occurrences with capital 

accumulation in the framework of neoclassical theories, the modern 

growth theories tried to explain newly the rapid growth of residual part of 

production functions in some countries. At that period, those countries 

described with the employment rate reaching its possible maximum rate in 

industry, transformed from industrial economy to postindustrial, 

characterized with new strength and quality of productivity growth.63 

In this context, first researches have made P. Romer64 (1986), R. Lucas65 

(1988). They explained the growth of productivity or unexplained residual 

with the conception of human capital. 

The second wave of growth models got the name «Research and 

Development, R&D». 

In order to explain the residual rapid growth, Barro, Sala-I-Martin66 

(1995) considered the development and adoption of innovations and new 

technologies my means of trade among countries. 

Finnaly, new group of researchers showed up in 1990's. It is the 

authors' opinion that the valid explanation of growth is in the institutes. 

                                                                                                         
selective excellence: Redesigning higher education for global competition in a 
postindustrial society”, Higher Education, 41, 447-469; Robert E. Hall, Charles I. 
62  Romer, Paul (1990), "Endogenous Technological Change". Jornal of Political 
Economy, 98, October, Part II , S71-S102 
63 Sargsyan H, Antonyan K.AIPRG Annual Conference “Looking Forward: Global 
Competitiveness of the Armenian   Economy” on May 17-18, 2008, Washington, 
DC, pp. 5-7 
64 Romer ,Paul  M. (1986). "Increasing Returns and Long – Run Growth". Journal 
of Political Economy, 94, October,  1002-1037. 
65  Lucas, Robert E , Jr(1988)"On the Mechanics of Economic  Development " 

Journal of Monetary Economics, 22, July , 3-42.  
66 Barro,Robert J.,N. Gregory Mankiw, and Xavier Sala - i- Martin (1995)." Capital 
Mobility in Neoclassical Models of Growth". American Economic Review, 85, 
March, pp. 103-115. 
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According to them, institutes are a prism in the “investment-output” 

relations, and their improvements result to the "investment quality 

improvement or investment productivity growth (which is the output from 

a unit investment)", and thus “quantitative improvement of growth”.67 

Examining the factors affecting on development in developed 

communities indicate that most of these countries enjoy capable education. 

Crystallization of education is in training committed, expert, and scholar 

work force. In the world today, in which science and technology with the 

broad growth is considered as the critical factor in economic, social, and 

cultural development process of human communities, educational 

foundations and systems have great and important roles.  

Increasing attention to the type and development of education is an 

undeniable necessity raised by the fast pace of changes in different 

economic and social activities. Scientific and technological advancements 

in today world and the speed of changes and transformations in scientific 

and technological methodologies is so quick and wonderful and negligence 

of the necessary education and coordination and conformity of qualitative 

and quantitative level and human force with the level of scientific and 

technical growth generates numerous problems on the way toward 

economic and social development of the community. Education is the main 

element of development in each country and its necessity is a new issue in 

economic science and other sciences in the scope of social science 

manifested in knowledge orientation and all countries are trying to achieve 

that day and night. Today, in economic aspect, knowledge economy is 

emphasized by most of economists. Now, as we are moving toward 

globalization, human in 20th century moves with such a speed that it lags 

himself. 

Illiteracy and poverty of knowledge entails global problems. We 

should be leading in solving the scientific issues in the present world and 

should invest in this important task. To obtain knowledge and literacy, the 

                                                 
67 Jones, “Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker 
Than Others?” , The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, No. 1 (Feb., 1999), 
pp. 83-116; James D. Gwartney, Randall G. Holcombe,Robert A. Lawson, 
“Institutions and the Impact of Investment on Growth”, 9600 Garsington Road, 
Oxford OX4 cDQ, UK, 2006, pp.259-270. 
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insight and necessity of education is known in many countries and their 

endeavor is to improve this essential element, and it presupposes the belief 

that knowledge is power. Of course, today in the present world illiteracy, 

education, inability, and the requirements of developing and undeveloped 

countries is the main factor in their all out dependency on other colonizing 

countries. 

The world today has found out that education is a type of national 

investment. And every country which tries harder in this way will enjoy 

higher economic, social and cultural development in the future. Human 

capital gained by education is a main factor of growth and development. 

Human resources form the main principles of nation's wealth. Capital 

and natural resources are subsequent factors of production. While humans 

are active factors accumulating the capitals, they operate natural resources, 

accumulate social, economic and political organizations and promote the 

national development. Obviously, a state which can n develop the 

knowledge f its people and enjoy it effectively in national economy cannot 

develop anything else. Education enables the work force to make better use 

of machineries, equipment and technology and apply them more precisely 

and on the other hand education increase the scientific-technological 

capacity of individuals to do applied research, invention, and discovery and 

make the work force conform themselves to the continuous changes and 

revolutions created in capital commodities. 

Golabi (1988) believes that educational system in today world is as the 

main and effective factors in economic and social transformations has 

focused its critical duty on all-out education of individual and prosperity 

and growth of the talents of community members and training expert and 

proficient work force and transference of cultural, scientific and technical 

values.68 Mc Mahon regards the education as the first factor in development 

and states that increasing the community's knowledge, creation of proper 

proficiency in the community, professional skill, life skills and healthy 

living skills and training healthy generation capable of running the 

                                                 
68 Golabi S (1988). Research on Educational Planning, Tehran : Ferdos, p. 49 
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development and community's progress are three if's which the Education 

department should possess.69  

The real independence of any country relative to its abilities is in 

removing the dependence and proving the self sufficiency from other 

nations. No country can achieve real self-sufficiency unless it trains and 

have in place committed and expert work force required for its activities. 

Today education is regarded as the origin of changes and social innovations 

in the society. The foundation of education is in interaction with social 

transformations. education is the gradual flow and process, cultural, social 

changes and national development. Change in education, means to do 

works and programs and trends in a different manner and considering the 

expansiveness and variety existing in the social structure of the society. 

Planning, technology and innovations in methods and ways are new 

elements affecting the changes and improvement of works and their 

desirability. Education should be an offsetting tool in changes and 

innovations. The purpose is development, change, and desirable and all-out 

transformation in economic, social, political and cultural fields depending 

on growing of educated brains who can research, innovate and conform 

themselves with the environment.  
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Наукоемкая экономика выступает основным фактором конкурен-

ции на международном уровне. С одной стороны, развитие эконо-

                                                 
69  Mahon and Walter. W,(1998), “Education and Growth in East Asia”, 
Economics of Education review. Vo.17, p. 41-43 
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мики на базе фундаментальных научных разработок требует высоко 

квалифицированных специалистов, с другой стороны, подготовка 

этих специалистов требует существенных экономических ресурсов и 

инвестиций. В статье рассматриваются теоретические проблемы 

гармонизации развития экономики и образования и обосновыватеся 

целесообразность расширения инвестиций в процесс образования, 

что в конечном итоге приводит к росту экономики. 

 

 

   Մուհամեդ Ռեզա Սադեյ Մեյմանդի 

Շիրազի կրթական հետազոտությունների կենտրոն, 

գիտաշխատող, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ 
 

    Առանցքային բառեր. մարդկային կապիտալ, մարդկային զարգաց-

ման համաթիվ. գիտելիքահենք տնտեսություն, ներդրումները կրթու-

թյունում  

 

Գիտատար տնտեսությունը միջազգային մակարդակում  

հանդես է գալիս որպես մրցունակության հիմնական գործոն: Մի 

կողմից, հիմնարար գիտական մշակումների հիման վրա զար-

գացող տնտեսությունը պահանջում է բարձր որակավորում ու-

նեցող մասնագետներ, մյուս կողմից, այդ մասնագետների 

կրթությունը պահանջում է էական տնտեսական ռեսուրսներ և 

ներդրումներ: Հոդվածում քննարկվում են տնտեսության և կըր-

թության զարգացման ներդաշնակեցման տեսական հիմնախըն-

դիրներ, հիմնավորելով կրթկան ոլորտում ներդրումների ընդ-

լայնումը, որն ի վերջո տնտեսական աճ է ապահովում: 
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Usually business cycle consisting of four periods representing different 

points in a typical cycle: trend, trough, peak, and back to trend. Each point in 

the business cycle is characterized by a different probability of default  on 

securities and loans. To construct the normal business cycle, the defaults on 

loans and debt securities were assumed to change with the pulse of the cycle, 

increasing during economic downturns and decreasing during upswings. 

However, the world financial economic last crises is came to prove us, that 

business crediting process in Armenia still not have pro-cycling reflections. 

Actually, even in crises period, when the  gross domestic product in country 

stridently come down, the indicator of  crediting/GDP is presented up 

growth predisposition, because of  increasing loan intervention in economy 

from Armenian commercial banks (see figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 The tendency of  crediting /GDP proportion  in RA70 
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For international banks a key improvement in the Basel II framework 

is enhancing risk sensitivity assessment in  pro - cyclicality process. Yet 

this very feature is associated with the unintended effect of heightening 

its pro-cyclical propensity. Basel II recognizes possible business cycle 

effects and how they should be addressed in both Pillar 1 (minimum 

capital requirements) and Pillar 2 (supervisory review process) of the 

framework. If Basel II is properly implemented, then greater risk 

sensitivity can lead bank restore capital earlier in a cyclical downturn, 

thus preventing a build-up of required capital when it could amplify the 

cycle. Under Basel II’s Standardized Approach, risk weights are based on 

external ratings constructed to see through the cycle, so that cyclical 

effects are muted. It is in the internal ratings-based (IRB) approaches that 

deterioration in credit risk feeds more directly into the capital 

requirements. The three main risk components in the IRB approaches 

(e.g., probability of default, loss given default, and exposure at default) are 

themselves in by cyclical movements and may give rise to a cyclical 

impact on banks’ capital requirements.71 

Basel II includes mitigating measures to address these concerns. 

Although Pillar 1 does not mandate the use of through-the-cycle models, 

it promotes estimates of risk components base on observations that 

“ideally cover at least one economic cycle,” and whose validation must be 

based on data histories covering one or more complete business cycles.   

     However, pro - cyclicality prudential tools in  Basel II framework 

is not work efficiently in world financial  economy last crisis period. 

Consequently, Basel III sets out two key buffer measures to address pro-

cyclicality a capital conservation buffer and a countercyclical capital 

buffer: The Committee is introducing a capital conservation buffer 

framework requiring banks to build up a buffer of CET1 capital in excess 

of the minimum CET ratio. The buffer requirement is aimed at 

preventing a re-occurrence of the recent financial crisis where a number 

of banks continued to make large distributions in the form of dividends, 

share buy backs and large compensation payments even though their 

                                                 
71 Badertscher, B.A., J.J. Burks, and P.D. Easton,  “Fair Value Accounting by  
   Commercial Banks during the Financial Crisis”,  //The Accounting Review 87, 
2012. pp. 59-60. 
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financial condition was worsening. The framework reduces the discretion 

of banks which do not hold sufficient capital in excess of the regulatory 

minimum, to distribute earnings. The idea is that retaining a greater 

proportion of earnings during an upturn to build up a buffer will help 

ensure that capital remains available to support business operations 

during times of stress and therefore reduces pro-cyclicality.  

According to principles of Basel III, banks must maintain a capital 

conservation buffer of 2.5% of risk weighted assets, over the regulatory 

minimum capital requirements.72 The buffer is capable of being drawn 

down, but supervisors must be involved to ensure that the capital plans of 

the bank include rebuilding the buffers over an appropriate timeframe. 

Capital distribution constraints are imposed on a bank when its capital 

position falls within the conservation range. The constraints only relate 

to distributions, not the operation of the bank. Distributions are defined 

as dividends and share buybacks, discretionary bonus payments to staff 

and discretionary payments on other Tier 1 capital (see table 1). 

 

Table 1  

Limitation of Profit Distribution in  Banks Capital 

buffer required  percentage achievement process73 

 

Buffer  pproportion  in  capital  % Restrictions of profit 

distribution  % 

< 0,625 100 

0,625-1,25 80 

1.25-1.875 60 

1,875-2,5 40 

> 2,5 0 

 

However, the distribution constraints are greater as a bank’s capital 

buffer range falls further towards the minimum capital requirement. At 

                                                 
72 Global systemically important banks: assessment methodology and the additi-
onal loss    absorbency requirement Rules text, // BCBS,  November 2011, п. 23  
73 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III, “A global regulatory 
framework for more resilient banks and  banking system, //Bank for International 
Settlements,  June 2011, p. 18 
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the top of the range, the constraints are minimal. This was a deliberate 

design of the Basel Committee, on the basis that at certain times, a bank’s 

capital levels may fall within the buffer range and should not be 

penalized strictly, expressed as a percentage of earnings that a bank must 

meet at various levels of CET1 capital ratios. For example, if the bank 

maintains a CET1 ratio of between 5.75% and 6.375% it is required to 

conserve 60% of its earnings (i.e. payment of not more than 40% in terms 

of dividends, share buy backs and discretionary bonus payments). If the 

bank wants to make payments in excess of the distribution constraints, it 

would have the option of raising capital in the private sector equal to the 

amount above the constraint.  

The conservation buffer will be phased in between 1 January 2016 

and year end 2018, becoming fully effective on 1 January 2019. It will 

begin at 0.625% of RWAs on 1 January 2016, increase each subsequent 

year by 0.625% to reach its final level of 2.5% of RWAs on 1 January 

2019. National authorities have the discretion to impose shorter transition 

periods. As of 1 January 2019, the capital buffer of 2.5% and the 

minimum CET1 ratio of 4.5% will be in effect, meaning that the 

minimum CET1 capital requirement (excluding the counter-cyclical 

capital buffer) will be 7%.  

The recent financial crisis illustrated that losses incurred in the 

banking sector can be extremely substantial when a downturn is preceded 

by a period of excess credit growth, and that those losses can transmit 

into the real economy and back again. The countercyclical buffer 

requirement is aimed at ensuring that the banking sector builds up its 

capital defenses in periods when credit has grown to excessive levels. The 

buffer should not just protect the banking sector in periods of excess 

credit growth, but also help moderate excess credit growth.74  

According to Basell III framework,  the buffer will vary between 0 

and 2.5% of RWA. The principles that the National Authorities must 

follow are set out in the Basel Committee document published on 16 

December 2010, “Guidance for national authorities operating the 
counter-cyclical buffer”.  

                                                 
74 Juguryan A., Ghazaryan G., Accounting and auditing in banking (manual), 
//”Edit Pint”, Yerevan, 2013, pp.88-89  (in Armenian) 
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To give banks time to adjust to a buffer level, a jurisdiction will pre-

announce by up to 12 months its decision to raise the level of the buffer. 

The buffer requirement only applies to private sector (which includes 

non-bank financial sector) credit exposures. The framework contains 

international reciprocity provisions for banks which operate in more than 

one jurisdiction (i.e. internationally active banks). The host authority will 

set a buffer requirement that it can apply to credit exposures held by legal 

entities (i.e. domestic banks) located in its jurisdiction. It will notify other 

Basel country authorities. Each Basel country authority has agreed to be 

responsible for ensuring that the banks they supervise impose a buffer 

requirement on exposures held in the host jurisdiction which has 

imposed the counter-cyclical buffer. Jurisdictions may choose to 

implement larger countercyclical buffer requirements. In such cases, the 

reciprocity provisions of the regime will not apply to the additional 

amounts. The home authorities can require banks they supervise to 

maintain higher buffers if they judge the host authorities’ buffer to be 

insufficient. The reciprocity arrangements ensure there is a level playing 

field between domestic banks and foreign banks lending to counterparties 

in a particular jurisdiction.  

The countercyclical buffer requirement is implemented through an 

extension of the capital conservation buffer. This means that the 

countercyclical buffer requirement is added on to the conservation range 

and the minimum conservation ratios are applied to the Common Equity 

Tier 1 ratio calculated by adding the minimum CET1 ratio of 4.5% with 

the two buffer ratios of 2.5% and 2% (maximum of 9.0% CET1 ratio). 

Restrictions on distributions described above in the capital conservation 

section, apply equally. As with the conservation buffer, the 

countercyclical framework will be applied at the consolidated level, but 

national supervisors can apply it on a solo level.  

The committee has clarified that it is still reviewing the question of 

permitting other fully loss absorbency capital beyond CET1 and what 

form it could take. Until the Committee has issued further guidance, the 

buffer is to be met with CET1 only.  

The countercyclical buffer regime will be phased in parallel with the 

capital conservation buffer between 1 January 2016 and year 2019. 

Countries that experience excessive credit growth during the transition 
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period can consider accelerating the build up of the capital conservation 

buffer and the countercyclical buffer. 

Accordingly, from point of  macro - economy prudence view, we are 

suggested the process of implementation banking activity normative 

indicators  in following ways: 

First of all, set up normative indicators, which will support to 

growing up banking expenses in crediting spreading out period and 

consequently from one hand,  establish  conditions for capital buffer 

formation, and from another hand, making banking service more 

expensive, and as a result,  preventive loan over allocation. 

Secondly, implemented inter banking normative framework, which 

will make some profit confines distribution in crediting peak period,  

saved bonuses, additional benefits and dividends, and after resend it to 

the buffer provision in order to covering  potential pro - cyclicality losses. 

Thirdly, in order to prevention economy downturn and banking 

activity risks, supplementary  to Basel Comity requirements, is designate 

local normative tools in tax delaying, governmental warrants presenting 

framework, during crediting process in banking system of RA. 

 

 
Բալասյան Ս. Հ.   

Հյուսիսային համալսարանի հայցորդ 

Սմբատյան Շ. Ա. 

Հյուսիսային համալսարանի հայցորդ 

 

ՊՐՈՑԻԿԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ԲԱՆԿԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. կապիտալի բուֆեր, պրոցիկլայնության կանխար-

գելում, ռիսկերի կառավարում, վարկային ռեսուրսների տեղաբաշխում 
 

Բազել III-ը մշակեց պրոցիկլայնությանն հակազդմանն ուղ-

ղված բուֆերային երկու առանցքային չափանիշ` կապիտալի կոն-

սերվացման և պրոցիկլայնության բուֆերներներ: Կապիտալի կոն-

սերվացման պահանջը նպատակ է հետապնդում կանխարգելելու 

ֆինանսական ճգնաժամերի վնասները: Պրոցիկլայնության բուֆեր-
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ների ձևավորման պահանջը առաջանում է բանկերի կողմից 

վարկավորման վերելքի շրջանում` կապիտալի հետագա պաշտ-

պանվածությունն ապահովելու նպատակով: Հոդվածում մեկնա-

բանվում են պրոցիկլայնության պահանջների իրագործման հիմնա-

խնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում: 
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соискатель Северного университета 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  ПРОЦИКЛИЧНОСТИ 
В  БАНКОВСKОМ  СЕКТОРЕ  

 
Ключевые слова: финансовый кризис, буфер капитала, предот-

вращение процикличности, управление рисками, размещение кредитов. 
 

Мировой финансовый кризис определил два ключевых критерия, 

нацеленные на противостояние процикличности: буфер консер-

вативного капитала и процикличный буфер. Требование к консер-

вации капитала целенаправлено на предотвращение убытков от 

дальнейших финансовых кризисов. Необходимость формирования 

процикличого капитала проявляется в буме кредитования бизнеса, 

целью которой является защита банковского капитала в будущем. В 

статье трактуются проблемы реализации требований процик-

личности в банковской системе РА.      
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ՀՀ-ՈՒՄ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

 
Բանալի բառեր. կենսաթոշակային բարեփոխումներ, բաշխողական 

կենսաթոշակային համակարգ, պարտադիր սոցիալական վճարներ, 
կենսաթոշակային ապահովագրություն   

 

Ինչպես եվրասիական շատ երկրներում, այնպես էլ ՀՀ-ում 

վերջին տարիներին տնտեսության մի շարք ոլորտներում մեկ-

նարկել են լայնածավալ և արմատական բարեփոխումներ: Իր 

բնույթով յուրահատուկ և առաջնահերթ սոցիալ-տնտեսական ո-

լորտ է հանդիսանում կենսաթոշակային ոլորտը: 

Չնայած մեր երկրում տեղի ունեցող բարդ զարգացումներին՝ 

կարող ենք փաստել, որ կենսաթոշակային բարեփոխումները ՀՀ-

ում սկսվել են դեռևս 2005 թվականից և շարունակվում են առ այ-

սօր: Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապ-

րիլի 28-ի թիվ 666-Ն որոշմամբ (ուժը կորցրել է ՀՀ կառավարութ-

յան 2006 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 796-Ն որոշմամբ) հաս-

տատվեցին ՀՀ կենսաթոշակային ապահովության համակարգի 

բարեփոխումների հայեցակարգային մոտեցումները, որոնց հա-

մաձայն պետք է ստեղծվեր կենսաթոշակային համակարգի 

սկզբունքորեն նոր մոդել, որը պետք է միտված լիներ ապահովե-

լու քաղաքացիների կենսաթոշակային իրավունքի սահմանադ-

րական երաշխիքները:  

Այսպիսով՝ ՀՀ-ում նախատեսվում էր ստեղծել եռաստիճան 

(խառը) համակարգ, որը պետք է ներառեր հետևյալ տարրերը՝ 

ա) պետական կենսաթոշակային ապահովությունը, 
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բ) պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ապահովա-

գրությունը, 

գ) կամավոր կենսաթոշակային ապահովագրությունը:75 

Համաշխարհային տնտեսական ինտեգրման ներկա գործըն-

թացում կենսաթոշակային բարեփոխումների նոր փուլը մեկ-

նարկեց 2010 թվականից «Կուտակային կենսաթոշակների մա-

սին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ: 

Մինչ վերոնշյալ օրենքի ընդունումը ՀՀ-ում գործում էր բաշ-

խողական կենսաթոշակային համակարգ, այն է՝ պետության 

կողմից ֆինանսավորվող և «Պետական կենսաթոշակների մա-

սին» ՀՀ օրենքի հիման վրա հաշվարկվող սոցիալական (կամ աշ-

խատանքային) կենսաթոշակների համակարգը (համապատաս-

խանաբար «Բաղադրիչ 0» և «Բաղադրիչ 1»): Վերոնշյալ բաղադ-

րիչների կիրարկումն հիմնված էր այսպես կոչված «սերունդների 

համերաշխության» սկզբունքի վրա:  

Ներկայիս կենսաթոշակային բարեփոխումների արդյունքում 

ՀՀ-ն բաշխողական կենսաթոշակային համակարգից անցում կա-

տարեց դեպի բազմաստիճան կենսաթոշակային կամ, այսպես 

կոչվող, «ինքնաֆինանսավորվող» համակարգին: 

Նոր համակարգն իրենից ներկայացնում է բազային եկամտի 

մեծությունից կախված կենսաթոշակային վճարումների կու-

տակման համակարգ, որը միտված է ապահովելու ուղղակի 

կապ կատարված կենսաթոշակային վճարումների և ստացվելիք 

կենսաթոշակի միջև: Ընդ որում այս համակարգն ունի պարտա-

դիր (Բաղադրիչ 2) և կամավոր (Բաղադրիչ 3) բաղադրիչներ, ո-

րոնք կիրառվում են գործող բաշխողական համակարգի հետ զու-

գահեռ: Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր 

բաղադրիչը գործում է դեռևս 2011 թվականից, իսկ պարտադիր 

բաղադրիչը՝ 2014 թվականի հունվարի 1-ից: 

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր 

բաղադրիչի գործադրումն անմիջականորեն կապված է անձի 

տարիքի և գույքային վիճակի հետ: Վերոնշյալը ենթադրում է, որ 

                                                 
75 ՀՀ կառավարության 2005թ. ապրիլի 28-ի թիվ 666-Ն որոշում, 1-ին հավել-
ված, 3-րդ բաժին  
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պարտադիր կուտակային վճարներ պետք է կատարեն 1974 

թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված վարձու աշխատողները, 

նոտարները և անհատ ձեռնարկատերերը, ընդ որում նշված ան-

ձինք պարտավոր են կուտակային վճարներ կատարել նաև պայ-

մանագրային եկամուտներից: Վերոնշյալը կատարվում է բազա-

յին եկամտի 10% դրույքաչափով հետևյալ կերպ. 

1. Մասնակից հանդիսացող վարձու աշխատողը, օտար-

երկրացին ու քաղաքացիություն չունեցող անձը, որը ՀՀ օրենս-

դրությամբ սահմանված կարգով ստանում է բազային եկամուտ, 

և որի բազային եկամուտն ամսական կտրվածքով չի գերազան-

ցում 500000 դրամը, պարտավոր է կատարել ամսական կուտա-

կային վճար իր բազային եկամտի 5%-ի չափով, իսկ 10%-ը լրաց-

նելու նպատակով մնացած 5%-ը մասնակցի համար (օգտին) 

վճարվում է պետական բյուջեից: 

2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ամսական 

կտրվածքով 500000 դրամից ավելի եկամուտ ստացող մասնակցի 

համար (օգտին) պետական բյուջեից կատարվող ամսական վճա-

րը կազմում է 25000 դրամ, իսկ 10%-ը լրացնելու նպատակով 

մնացած գումարն ամսական վճարում է մասնակիցը: 

3. Հաստատագրված կամ արտոնագրային վճարներով կամ 

շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության տեսակների 

մասով անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող մաս-

նակիցը պարտավոր է կատարել կուտակային վճար ամսական 

5000 դրամի չափով, որը համարվում է գործունեության այդ տե-

սակներից ստացվող եկամուտներից հաշվարկված կուտակային 

վճարի գծով վերջնական պարտավորություն, իսկ ամսական 

5000 դրամի չափով մասնակցի համար (օգտին) վճարվում է պե-

տական բյուջեից: 

4. Վերոնշյալ ցանկում չներառված անհատ ձեռնարկատեր 

կամ նոտար հանդիսացող մասնակիցը, որի բազային եկամուտը 

տարեկան կտրվածքով չի գերազանցում 6000000 դրամը, պար-

տավոր է տարեկան կատարել կուտակային վճար իր բազային ե-

կամտի 5%-ի չափով, իսկ 10%-ը լրացնելու նպատակով մնացած 

5%-ը մասնակցի համար (օգտին) վճարվում է պետական բյուջեից: 
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5. Անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող այն 

մասնակցի համար, որի բազային եկամուտը տարեկան կրտված-

քով գերազանցում է 6000000 դրամը, պետական բյուջեից կա-

տարվող տարեկան վճարը կազմում է 300000 դրամ, իսկ 10%-ը 

լրացնելու նպատակով մնացած գումարը տարեկան վճարում է 

մասնակիցը:76 

Հաշվի առնելով այն, որ պարտադիր բաղադրիչի գործադ-

րումն անմիջականորեն կապված է միաժամանակ անձի տարի-

քի և գույքային վիճակի հետ, ինչպես նաև այն, որ պարտադիր 

բաղադրիչի գործարկմամբ տեղի է ունենում անձի սեփակա-

նության իրավունքի սահմանափակում (համաձայն Մարդու ի-

րավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանութ-

յան մասին եվրոպական կոնվենցիայի)77, ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանը 2014 թվականի ապրիլի 2-ի որոշմամբ «Կուտակա-

յին կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի՝ պարտադիր վճարներ 

կատարելու հետ կապված դրույթները ճանաչեց սահմանադ-

րությանը հակասող և անվավեր78: Օրենքի որոշ հոդվածների 

անվավեր ճանաչման որոշումն ընդունելիս ՀՀ Սահմանադրա-

կան դատարանն օգտագործեց իր հայեցողական լիազորությունը 

(«Եթե սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ վիճարկվող 
նորմատիվ իրավական ակտի կամ դրա որևէ դրույթի` սահմա-
նադրական դատարանի որոշման հրապարակման պահին Սահ-
մանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչումն անխուսա-
փելիորեն կառաջացնի այնպիսի ծանր հետևանքներ հանրու-
թյան և պետության համար, որոնք կխաթարեն այդ պահին 
տվյալ նորմատիվ ակտի վերացմամբ հաստատվելիք իրավական 
անվտանգությունը, ապա սահմանադրական դատարանը կարող 
է, տվյալ ակտը ճանաչելով Սահմանադրությանը հակասող, իր 
որոշման մեջ հետաձգել այդ ակտի իրավաբանական ուժը կորց-

                                                 
76 «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-
ի թիվ ՀՕ-244-Ն ՀՀ օրենք, հոդված 7 
77 «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-
նության մասին եվրոպական կոնվենցիա» ՀՀ Միջազգային պայմանագիր, 
արձանագրություն, հոդված 1 
78 ՍԴ 2014 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ ՍԴՈ-1142 որոշում 
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նելը»79) և մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը հետաձգեց 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի՝ պարտա-

դիր վճարումներ կատարելուն վերաբերող հոդվածների ուժը 

կորցնելը՝ հնարավորություն ընձեռելով ՀՀ Ազգային ժողովին և 

ՀՀ կառավարությանը՝ իրենց իրավասության շրջանակներում 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի և դրա հետ 

փոխկապակցված այլ օրենքների ու նորմատիվ իրավական ակ-

տերի դրույթները համապատասխանեցնելու Սահմանադրական 

դատարանի վերոնշյալ որոշման պահանջներին: 

Գործող կենսաթոշակային համակարգերի միջազգային փոր-

ձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ միջազգայնորեն վեր-

ջին 20 տարիների ընթացքում առաջնահերթ և հրատապ խնդիր 

է դարձել սոցիալական ապահովության ոլորտում արմատական 

բարեփոխումների իրականացումը՝ հիմքում ունենալով բնակ-

չության ծերացման, աշխատող բնակչության մասնաբաժնի փոք-

րացման և համանման այլ որակական փոփոխությունների ի 

հայտ գալու հանգամանքները: 

Այսպես, միայն պետության կողմից ֆինանսավորվող կեն-

սաթոշակային համակարգ ունեցող երկրները, պետության մաս-

նակցությունը և բեռը փոքրացնելու նպատակով, իրականացնում 

են մի շարք միջոցառումներ: Այդպիսի միջոցառումներից են 

հանդիսանում՝ 

 անցում պետության կողմից անմիջականորեն հսկվող 

մասնավոր կենսաթոշակային համակարգի, կամ, 

 «սերունդների համերաշխության» սկզբունքից դեպի 

«ինքնաֆինանսավորվող» կուտակային կենսաթոշակային հա-

մակարգին անցում կատարելը, կամ, 

 բանաձևերով հաշվարկվող կենսաթոշակային համա-

կարգից անցում դեպի ստացված եկամուտների հիման վրա 

հաշվարկվող կենսաթոշակային համակարգ: 

 Վերջին մի քանի տարիներին տարբեր երկրների կենսա-

թոշակային համակարգերում ներդրվել է կուտակային կենսա-

                                                 
79 «Սահմանադրական դատարանի մասին» 2006 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 
ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենք , հոդված 68 
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թոշակների մոդելը: Կուտակային կենսաթոշակների մոդելը կի-

րառվում է ինչպես Արևելյան Եվրոպայի, Լատինական Ամերի-

կայի և Մերձբալթյան մի շարք երկրներում, այնպես էլ բնակչութ-

յան մի շարք այլ երկրներում, որտեղ բնակչության կենսամա-

կարդակը բարձր է: 

Ընդհանուր առմամբ աշխարհում գոյություն ունեն կենսաթո-

շակային ապահովագրության երեք հիմնական ինստիտուտներ, 

որոնք ունեն ֆինանսավորման տարբեր եղանակներ և որոնց 

տարբեր համակցություններից հնարավոր է ստանալ ազգային 

կենսաթոշակային համակարգի մի քանի տասնյակ մոդելներ: 

Առաջին ինստիտուտը սոցիալական օգնությունն է (այլ 

կերպ՝ նվազագույն կենսաթոշակ): Այն զարգացած պետություն-

ներում հանդես է գալիս որպես աղքատության դեմ պայքարի 

հիմնական մեխանիզմ և ներառված է ՀՀ գործող կենսաթոշակա-

յին համակարգում: 

Երկրորդ ինստիտուտը վարձու աշխատողների պարտադիր 

սոցիալական ապահովագրությունն է: Վերջինիս հիմնական 

նպատակը աշխատողի նախկինում ստացած եկամուտը փոխ-

հատուցելն է կենսաթոշակային տարիքի հասնելու կամ մշտա-

կան անաշխատունակության կամ այլ դեպքերում: 

Երրորդ ինստիտուտը անհատական կենսաթոշակային ապա-

հովագրությունն է: Վերջինս իրականացվում է ապահովագրա-

կան հատկացումների ներդրման և կուտակման ճանապարհով, 

որոնցից էլ հետագայում՝ կենսաթոշակային տարիքի հասնելիս 

վճարվում է կենսաթոշակ: Այդ ապահովագրական միջոցների 

ներդրումն ու կուտակումը կատարվում են «սերունդների համե-

րաշխության» կամ «ինքնաֆինանսավորման» սկզբունքներով: 

Կենսաթոշակային համակարգի ֆինանսավորման միջոց-

ներն են պարտադիր սոցիալական վճարները, տարբեր տեսակի 

հարկերը և սոցիալական ապահովագրությունը: Ընդ որում, սո-

ցիալական օգնության և պարտադիր սոցիալական ապահովագ-

րության ինստիտուտները ֆինանսավորվում են հավաքագրված 

հարկերի կամ «սերունդների համերաշխության» սկզբունքով 

վճարված պարտադիր սոցիալական վճարների միջոցներով: 
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Գլխավոր խնդիրը, որն անհրաժեշտ է լուծել կենսաթոշակա-

յին համակարգի ընտրության և ձևավորման ժամանակ, այն է, որ 

անհրաժեշտ է որոշել, թե կենսաթոշակային ապահովության վե-

րոնշյալ մոտեցումներից յուրաքանչյուրն որքան մասնաբաժնով 

և ֆինանսավորման ինչպիսի մեխանիզմով պետք է ներառվի այդ 

համակարգի տարրերի կազմում: Այս փուլում կարևոր նշանա-

կություն ունի այն հանգամանքը, թե ինչ մեխանիզմով և ինչ տո-

կոսային հարաբերությամբ կձևավորվեն «սերունդների համե-

րաշխության» և «ինքնաֆինանսավորման» սկզբունքները: 

Կենսաթոշակային համակարգի ճիշտ ընտրության հարցը 

կարևոր և սկզբունքային է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զար-

գացող բազմաթիվ երկրների համար: Ընդհանուր առմամբ ըն-

դունված է վերոնշյալ բոլոր ինստիտուտների և դրանց ֆինան-

սավորման աղբյուրների ներառումը ստեղծվող կենսաթոշակա-

յին մոդելում: Այսպիսի կենսաթոշակային մոդելը հաճախ ան-

վանվում է նաև տարբեր աղբյուրներից ֆինանսավորվող, խառը 

կամ բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգ: Այսպիսի 

համակարգի առավելությունն այն է, որ այն, ընդհանուր առ-

մամբ, համարվում է ավելի կայուն, վերադարձելիության բազ-

մաթիվ երաշխիքներ ունեցող կենսաթոշակային համակարգ, որի 

մեկ բաղադրիչի խափանման կամ ոչ պատշաճ աշխատանքի 

հետևանքով համակարգի կայուն աշխատանքը ամբողջությամբ 

չի խաթարվի, քանզի մյուս համակարգերը կշարունակեն գործել: 

Տարբեր աղբյուրներից ֆինանսավորվող կենսաթոշակային 

համակարգերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը՝ 

1. Պետական կենսաթոշակային ապահովություն: Այն նե-

րառում է նաև պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրու-

թյունից կենսաթոշակի իրավունք ձեռք չբերած անձանց սոցիա-

լական օգնությունը: Պետական կենսաթոշակային ապահովութ-

յունն իրականացվում է պետական կառավարման միջոցով և ֆի-

նանսավորվում է պարտադիր սոցիալական վճարների կամ 

հարկերի հաշվին: 

2. Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրություն: Այն 

կարող է բաղկացած լինել և «բաշխողական» և «կուտակային» 
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տարրերից: Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրությու-

նը ֆինանսավորվում է յուրաքանչյուր շահառուի անհատական 

կենսաթոշակային հաշիվներում առկա` իր իսկ կողմից և իր հա-

մար կատարված ապահովագրական վճարումներից: Ելնելով 

կատարված վճարումների մեծությունից՝ կենսաթոշակային տա-

րիքի անցնելից հաշվարկվում է կենսաթոշակի ապահովագրա-

կան բաղադրիչը, 

3. Կամավոր կենսաթոշակային ապահովագրություն: Այն 

ներառում է նաև վարձու աշխատողների կամ գործատուների 

կողմից իրականացվող կամավոր սոցիալական ապահովագրու-

թյուն, որը ֆինանսավորվում է կամավոր ապահովագրական 

վճարներից: 

Ուսումնասիրելով ՀՀ-ում կենսաթոշակային համակարգի 

զարգացման միտումները և դրանց գործարկումը միջազգային 

ասպարեզում՝ կարող ենք ՀՀ կենսաթոշակային բարեփոխումնե-

րը ըստ զարգացման աստիճանի բաժանել 4 փուլի. 

1. 2005-2006թթ. – կենսաթոշակային բարեփոխումների 

նախնական փուլ: Այս փուլում ՀՀ կառավարությունն իրակա-

նացրեց կուտակային կենսաթոշակների նախնական մոդելների 

մշակումը, ի հայտ բերեց կուտակային համակարգին անցման 

խնդիրները, հստակեցրեց բարեփոխումների իրականացման 

անհրաժեշտ քայլերը, 

2. 2006-2010թթ. – կենսաթոշակային բարեփոխումների 2-րդ 

փուլ: Այս փուլում կուտակային կենսաթոշակային ապահովա-

գրության համար ստեղծվեցին համապատասխան օրենսդրա-

կան հիմքեր, 

3. 2010-2013թթ. – կենսաթոշակային բարեփոխումների 3-րդ 

փուլ: Այս փուլում կենսաթոշակային ապահովագրության ան-

խափան գործունեության համար ներդրվեցին տարբեր ենթակա-

ռուցվածքներ, մասնավորապես՝ կամավոր և պարտադիր կեն-

սաթոշակային ֆոնդեր, ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 

գրանցվեցին ֆոնդերի կառավարիչներ, իրականացվեցին բազ-

մաթիվ օրենսդրաիրավական կարգավորումներ: 

4. 2014թ. - մինչ օրս – կենսաթոշակային բարեփոխումների 
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4-րդ (ընթացիկ) փուլ: Այս փուլում ուժի մեջ մտավ կուտակային 

կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը, սա-

կայն շատ կարճ ժամանակահատվածում այն ՀՀ Սահմանադրա-

կան դատարանի կողմից ճանաչվեց հակասահմանադրական: 

 Ներկայումս ՀՀ-ն կանգնած է կենսաթոշակային նոր մո-

դելի ընտրության նախաշեմին, ինչը ենթադրում է, որ ՀՀ-ում 

կենսաթոշակային բարեփոխումների հաջողության գրավականը 

մեծ հաշվով կախված է այդ ընտրությունից: 
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Since the previous decade the Government of the Republic of 

Armenia started a number of extensive and fundamental reforms in many 

sectors of the economy. Particularly, since 2005 large reforms have been 

started in the sphere of pension system, which are continuing till 

nowadays. Such kind of issues, concerning with the reforms of pension 

system in Armenia and in other countries are identified in the article. We  

suggest to separate the whole life of the pension reforms in Armenia into 

4 stages, which is described in the article. 

 

 

 



 127

Айвазян А.С.   

Соискатель Северного Университета  

Карапетян Г.Е 

АГЭУ, Магистрант по профессию “Налоговое право” 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО РЕФОРМА В 

АРМЕНИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 

Ключевые слова: пенсионный реформ, распределительная пенси-
онная система, обязательные социальные выплаты, пенсионное страхо-
вание. 

 

С прошлого десятилетия правительство Республики Армения 

начал ряд обширных и фундаментальных реформ во многих секторах 

экономики. В частности, с 2005 года крупные реформы были начаты 

в сфере пенсионной системы, которые в настоящее время продолжа-

ются. Такого рода вопросов, касающихся с реформами пенсионной 

системы в Армении и в других странах, указаны в статье. Мы 

предложили отделить всю жизнь пенсионных реформ в Армении на 

4 этапа, который описан в данной статье.   
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Анализ развития рынка лизинговых услуг показывает, что он все 

еще находится в состоянии формирования и не действует по класси-

ческим законам экономики, вследствие чего на национальном фи-

нансовом рынке при потребностях в долгосрочных иннвестициях 
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доминирует краткосрочное кредитование. Кроме того, в Армении 

практически отсутствует полноценная инфраструктура рынка лизин-

говых услуг, что также препятствует процессу установления долго-

срочных лизинговых программ и тем самым создает значительные 

факторы риска при организации данных операций. Поэтому малоэф-

фективно действуют мотивационные стимулы развития лизинговых 

отношений как в государственном, так и в частном секторах эконо-

мики, что приводит к неосведомленности предпринимателей о преи-

мущетвах лизинга.80  

В этой связи, с целью совершенствования экономико-правового 

поля регулирования финансовой аренды в РА целеесообразно: 

 дополнить пробелы в законодательстве принятием закона о 

лизинге, одновременно с гармонизацией требований всех действу-

ющих в республике правовых актов, относящихся к организации 

лизинга; 

 активизировать правовыми рычагами мотивационные про-

цессы лизинга, совершенствуя деятельность по выкупу активов со 

стороны лизингополучателей, отчислений арендных платежей, 

владению, эксплуатации и модернизации арендного имущества;  

На основе сравнительного анализа организации учета арендных 

сделок в РФ и РА были выявлены пути сближения отечественной 

системы учета с Международными стандартами финансовой отчет-

ности и  на этой основе предложен механизм трансформации финан-

совой отчетности лизинговых операций. Дано обоснование перене-

сения в финансовой отчетности центра тяжести результатов лизин-

говых операций от их юридического содержания к экономической 

интерпретации, что даст возможность более эффективно применять в 

бухгалтерском учете концепцию приоритета содержания над 

формой.  

Финансовая аренда включает существенные экономиические 

риски, которые должны приниматься во внимание со стороны 

лизингополучателя и лизингодателя с использованием инструментов 

                                                 
80 Зубарева Л.В. Лизинг как метод инвестирования: Учебное пособие. -М.: 

Финансы и инвестиции, 2001, 457 с. 
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хеджирования. По требованиям МСФО задачи организации в области 

управления рисками и стратегия хеджирования излагаются в офици-

альной документации. В этой связи предложен механизм учета фью-

черсных сделок при лизинге, что дает возможность расширения 

информационной базы пользователей бухгалтерской отчетности. В 

частности, при окончании договора лизинга становятся более 

управляемыми риски финансовых потерь от купли-продажи объекта 

аренды, поскольку хеджирование лизинговых сделок дает инфор-

мацию об отклонениях стоимостной оценки актива от установленной 

цены и, тем самым, ориентирует стороны договора лизинга во время 

принятия последующих управленческих решений.  

Становится также возможным признать влияние хеджирования 

лизинговых обязательств на формирование прибыли и убытков 

сторон договора лизинга и в конце договора лизинга принять 

разумные управленческие решения с точки зрения целесообразности 

выкупа или возврата объекта аренды. Убытки и прибыли, относя-

щиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифи-

цированному как финансовое обязательство, должны отражаться как 

доходы или расходы на счете прибылей и убытков.81  
Хозяйственная практика в РФ показывает, что ускоренная амор-

тизация лизинговых активов разрешена в налоговом законода-

тельстве, причем участникам можно применять коэффициент уско-

рения до 3,0, что не создает факторов риска по сокращению нало-

говых поступлений. Это оправдано в экономических ситуациях, ког-

да рост активности рынка финансовых сделок опережает рост рынка 

купли-продажи основных средств, что часто наблюдается в 

развивающихся странах82.      

На основе анализа методов либерализации налоговой политики 

на финансовом рынке можно сделать выводы, что государственная 

налоговая политика является эффективным средством активизации 

рынка лизинговых сделок. В частности, применение льгот по налогу 

на имущество на объект лизинга, а также льгот по налогу на прибыль 

                                                 
81 Ефимова О. Анализ финансовой отчетности. - М.: Омега, 2004, с. 422. 
82 Дегтярева Е. Лизинг или кредит? //Лизинг-курьер, 2002, №2, С. 20-28. 
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на процентные доходы от лизинговых сделок с одной стороны 

сокращает налоговые поступления в государственный бюджет, одна-

ко, с другой стороны, вследствие фискальных привилегий активизи-

руется финансовый рынок, что приводит к приросту налогов на 

прибыль от лизинговых сделок. 

Кроме того, на активизацию рынка арендных сделок и следо-

вательно на рост налоговых поступлений от лизинга существенно 

влияют применение ускоренной амортизационной политики и 

сокращение сроков договора лизинга, что и служит оправданием для 

разрешения по налоговому законодательству использовать  альтерна-

тивные способы начисления износа арендованных активов наряду с 

применением линейной амортизации основных средств.83      

Применение ускоренной амортизации по лизинговым сделкам 

приводит к формированию отложенных налоговых активов. Под 

отложенным налоговым активом следует понимать ту часть отло-

женного налога на прибыль, которая должна способствовать умень-

шению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следую-

щем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Следова-

тельно, организация признает отложенные налоговые активы в том 

отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, 

при условии существования вероятности того, что она получит 

налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. 

Такимобразом пути улучшения национальной бухгалтерской 

отчетности финансовых результатов лизинговых операций на основе 

принципов МСФО необходимо развевать по следующим направле-

ниям. 

Во-первых, в аналитических расшифровках и пояснениях к фи-

нансовой отчетности целесообразно представить принципы разгра-

ничения активов с правом на использование, с четким уточнением 

экономических и юридических признаков признания финансовой 

аренды и подходов к определению существования аренды. 

                                                 
83 Громов С.А Обеспечительная функция права собственности лизингодателя 
на предмет лизинга // Меры обеспечения и меры ответственности в граж-
данском праве. Сборник статей / Рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: 
Статут, 2010.  
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Во-вторых, в составе финансовых результатов от лизинга реко-

мендуется отчетливо разграничить суммы от льготных условий ли-

зинга, скидок с процентных ставок, отклонений от скользящих 

арендных платежей, превышение выручки от продажи с обратной 

арендой. 

В-третьих, в аналитических расшифровках и пояснительных 

примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрывать 

результаты фьючерсных сделок купли-продажи активов в конце 

срока договора лизинга, а также информацию об имеющемся обесце-

нении арендных активов в процессе их эксплуатации в течение 

периода договора долгосрочного лизинга.   
 

 

Balayan B.T 

 University of St.  Petersburg  

 

HARMONIZATION OF LEASING ACCOUNTING PARCTICE 
 
Key words: financial accounting, IFRS, financial statements, assets fair 

value 

  

Is discussed issues of transformation national accounting principles in 

to IFRS.  Suggested  accounting model, making opportunities for  recogni-

zing  finance leases as assets and liabilities in  balance sheets at amounts 

equal to the fair value of the leased property. Presented assets held under 

a finance lease in  balance sheets and present them as a receivable at an 

amount equal to the net investment in the lease. Recommended innova-

tive accounts and transactions, making allocation of finance charge to 

each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate 

of interest on the remaining balance of the liability. 

. 
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ КАК ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ:  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИЫ 

 

Ключевые слова: таможенный союз, таможенное законодатель-

ство, конкуренция. 

 

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества 

–форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и 

России, предусматривающая единую таможенную территорию, в 
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пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 

таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за 

исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мер. При этом страны-участники таможенного союза приме-

няют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирова-

ния торговли товарами с третьими странами. 

При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) 

освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при 

условии документального подтверждения факта экспорта. 

При импорте товаров на территорию стран участников с терри-

тории  ТС НДС и акцизы взимаются налоговыми органами. Так же при 

оказании работ и услуг на территории ТС налоговая база, ставки, 

порядок взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообло-

жения) определяются в соответствии с законодательством стран 

участников.84 

Основным органом Таможенного союза ЕврАзЭС является Высший 

евразийский экономический совет, Межгосударственный совет 

ЕврАзЭС в составе представителей стран-участниц Таможенного союза 

и Единого экономического пространства. В совет входят главы 

государств и правительств Таможенного союза. Высший совет собира-

ется на уровне глав государств не реже одного раза в год, на уровне глав 

правительств - не реже двух раз в год. Решения принимаются 

консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выпол-

нения во всех государствах-участниках. Совет определяет состав и 

полномочия прочих регулирующих структур Таможенного союза. 

В Евразийском экономическом сообществе в настоящий момент 

членами являются пять государств - это Россия, Беларусь, Казахстан, 

Таджикистан и Киргизия. (Узбекистан "заморозил" своё членство.) 

Статус наблюдателей в ЕврАзЭС имеют Армения и Украина. 

В  2007 году процесс интеграции вступил в решающую стадию по 

завершению создания Таможенного союза. В городе Душанбе 6 

                                                 
84 Международный договор "О едином нетарифном регулировании таможен-
ного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации" (решение Комиссии Таможенного союза №132 от 27.11.09) 
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октября 2007 г. президенты стран-участниц ТС подписали Договор "О 

Комиссии Таможенного союза", в котором Россия, Белоруссия и Казах-

стан, основываясь на договоре о создании ЕврАзЭс, учредили Ко-

миссию, как единый постоянно действующий регулирующий орган 

ТС, основной задачей которого является обеспечение условий функ-

ционирования и развития Таможенного союза. Комиссия на протяже-

нии 3 лет плодотворно участвовала в создании Таможенного Союза. С 

1 июля 2010г. Таможенный союз вступил в законную силу. 

Цели и задачи Таможенного союза указаны в "Договоре о 

создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза" от 6 октября 2007 года, который был подписан в 

городе Душанбе.85 

Цель создания Таможенного союза предусматривает создание 

единой таможенной территории, в пределах которой не применя-

ются таможенные пошлины и ограничения экономического харак-

тера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. 

Над этим плодотворно работает Комиссия Таможенного Союза. 

Данные задачи будут достигнуты после завершения следующих 

мероприятий: 

· установления и применения единого таможенного тарифа и 

иных единых мер регулирования внешней торговли с третьими 

странами; 

· установления и применения в отношениях с третьими странами 

единого торгового режима; 

· установления и применения порядка зачисления и распреде-

ления таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имею-

щих эквивалентное действие; 

                                                 
85 Международный договор "Договор о создании единой таможенной 
территории и формировании таможенного союза" от 6.10.2007. 
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· установления и применения единых правил определения страны 

происхождения товаров; 

· установления и применения единых правил определения 

таможенной стоимости товаров; 

· установления и применения единой методологии статистики 

внешней и взаимной торговли; 

· установления и применения унифицированного порядка тамо-

женного регулирования, включая единые правила декларирования то-

варов и уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы; 

· учреждения и функционирования органов Таможенного союза, 

осуществляющих свою деятельность в пределах полномочий, наделен-

ных сторонами. 

Армения в сентябре заявила о намерении вступить в Таможенный 

союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского 

экономического союза. "Дорожная карта" по вступлению Армении в 

ТС была подписана 24 декабря 2013г. в Москве на заседании 

Евразийского интеграционного союза86. 

В настоящее время на пути реализации целей ЕврАзЭс встречается 

ряд трудностей, обусловленных, прежде всего, имеющимися 

существенными различиями в уровнях экономического развития 

государств Сообщества, разноскоростным движением в реализации 

реформ. Также усиливается негативное влияние на страны извне. 

При формировании единой таможенной территории государства - 

члены ЕврАзЭс столкнулись с рядом проблем на таможенных гра-

ницах: необустроенность пунктов пропуска, неудовлетворительное 

техническое оснащение, недостаточная плотность размещения, пере-

груженность, низкая пропускная способность.  

Событии на Украине, а также ухудшение экономической ситу-

ации в странах Таможенного союза не повлияют на выбор Армении 

вступить в эту организацию, считают опрошенные DW эксперты. 

К середине апреля Ереван собирается выполнить все процедуры, 

предусмотренные "дорожной картой" по вступлению страны в Тамо-

женный союз (ТС) Беларуси, Казахстана и России. После этого на-

чнутся переговоры со странами-участницами ТС о сохранении тамо-

                                                 
86 http://ria.ru/economy/20140306/998463417.html 
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женных пошлин на товары первой необходимости, ввозимые в Арме-

нию из государств, не входящих в ТС. Армянские власти заверяют, что 

будут также решены проблемы, связанные с отсутствием общих гра-

ниц между Арменией и странами ТС87. 

Создание таможенного союза является важным и ответственным 

шагом на пути к улучшению экономических отношений между 

странами. В первую очередь было осуществлено введение единых 

таможенных тарифов по более чем 11 000 товаров, отменены тамо-

женные пошлины и сняты экономические ограничения. Такой шаг, по 

мнениям экспертов, позволит увеличить ВВП стран - участниц 

таможенного союза на 15% в течение 5 лет. К тому же, образовавшийся 

таможенный союз будет способствовать облегчению создания коопера-

ционных цепочек. Устранение многих экономических барьеров между 

государствами и свободное движение товаров повлечет за собой рост 

конкуренции, а, как известно, конкуренция способствует улучшению 

качества вырабатываемой продукции и снижению цен. 

Безусловно, вступление в ТС влияет и на простых предприни-

мателей. Не исключено, что в течение определенного периода может 

обостриться ситуация на таможнях. В первую очередь, это будет 

связано с неразберихой при предоставлении документов. Таможенный 

кодекс таможенного союза отличается от таможенных кодексов 

Армении, а значит, и меняются требования к оформлению различных 

таможенных бумаг и документов. 

Подводя итог, нужно сказать, что приоритетным направлением 

внешнеэкономической деятельности в нашей стране является инте-

грация со странами ЕврАзЭс, развитие внешнеэкономических связей, 

и, безусловно, устранение административных и экономических барь-

еров для ускорения товарооборота и улучшения инвестиционного 

климата в странах-участицах данного альянса. В перспективе, Армения 

должна присоединиться к ТС, по вступлению в него ведется 

множество переговоров. Данный шаг даст огромный толчок для 

развития всех отраслей нашей страны в целом. 

 

 

                                                 
87 http://www.dw.de 
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CUSTOMS UNION AS AN ECONOMICS INTEGRATION STAGE: 

ISSUES AND PERSPECTIVES 
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Customs Code of the Customs Union contains many reference standards 

to the law of the state which is the member of the customs union. Some of 
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this related with formation unified customs law items. In article is presented 
issues of unification customs regulations within Customs Union, particularly 
interconnected with Republic of Armenia. 
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