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Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  ( Կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ )  
 

ԱՇՈՏ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՆ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

Հոդվածում վերլուծվել և ամփոփվել են պետական կառավարման 
բարեփոխումների միջազգային փորձի առանձնահատկությունները: 
Ներկայացվել է բարեփոխումների կազմակերպման մեթոդաբանութ-
յան, ընդհանուր օրինաչափությունների, իրականացման տեխնոլո-
գիաների բովանդակությունը: Տարանջատվել են «մոդեռնացում» և 
«մոդիֆիկացում» հասկացությունների բովանդակային էությունները: 
Մատնանշվել են արդյունավետ բարեփոխումների ապահովման հա-
մար անհրաժեշտ պոստուլատները: Բարեփոխումների կազմակեր-
պական տեսության և համակարգային մեթոդաբանության շաղկապ-
մամբ աշխատանքում փորձ է արվել «բարեփոխումների տեսությունը» 
դիտարկել որպես գիտություն: Սեփական իրականացրած պրակտիկ 
գործունեության արդյունքներով հոդվածում ներկայացվել է աշխա-
տանքի վերջում բարեփոխումների կազմակերպման ու արդյունավետ 
իրականացման համար մշակված համապիտանի և ունիվերսալ մեթո-
դաբանությունը` բարեփոխումների «կյանքի պարբերաշրջանի տեսքով»:  

Հիմնաբառեր. պետական կառավարում, բարեփոխումներ, մի-
ջազգային փորձ, մոդեռնացում, մոդիֆիկացում, ռազմավարություն, 
կազմակերպում, մենեջմենթ, պոստուլատ, հասարակական կարծիք, 
ճգնաժամ, այլընտրանք, փուլ, պարբերաշրջան, վիճակի գնահա-
տում, գործադիր, օրենսդիր, թերություններ, արդյունավետություն:  

Իչպե՞ս անվանել «ուժեղ պետության» չափորոշիչներից մեկի՝ պե-
տական կառավարման իրականացվելիք բարեփոխիչ գործընթացները՝ 
մոդեռնացու՞մ, մոդիֆիկացու՞մ, թե՞ այլ կերպ: Պետական կառավարման 
մասնագետներն այդ հարցին ցուցաբերում են տարբեր մոտեցումներ [1], 
[2], [3], [4]: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ արևմտյան շատ 
երկրներ, արդեն իսկ ունենալով կազմավորված և կանոնակարգված 
գործող պետական կառավարման համակարգ, վերջին 20-25 տարիների 
ընթացքում` ժամանակի պահանջով,առավելապես իրականացրել են պե-
տական կառավարման համակարգի մոդեռնացում («գոյություն ունե-
ցողի կատարելագործում»): Մոդեռնացումն ենթադրում է համակարգի 
ներսում բաղադրիչների, բովանդակության փոփոխություն` չփոխելով 
կառուցվածքի բնույթը, ձևը և համակարգի կազմակերպման սկզբունք-
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ները: Պետական կառավարման համակարգի մոդեռնացումը գրեթե 
միշտ հանդիսանում է գործող համակարգի՝ նոր ձևերով պահպանման 
ապահովման գործընթաց: Մոդիֆիկացիան ենթադրում է «նոր» համա-
կարգի նկարագրություն և՝ ըստ էության, հանդիսանում է այդ «նորի»՝ 
հետագայում ներդրման համար նաև նախագծման գործընթաց: Մասնա-
գետների կողմից մոդեռնացման և մոդիֆիկացման միմյանց հակադրու-
մը միայն մեթոդաբանական է և դժվար է դրանցից որևէ մեկին տալ ա-
ռավելություն: Իրականության մեջ մոդիֆիկացիայի առաջացումը պայ-
մանավորված է համակարգերի անկատարելիությամբ, իրականացված 
փոփոխությունների անբավար արդյունքներով: 

Մեր քննարկման առարկան պետական կառավարման համակարգի 
բարեփոխումներն են (հաճախ անվանում են «պետական կառավարման 
բարեփոխումներ»): Մենք բարեփոխումները դիտարկում ենք որպես 
գործադիր իշխանության վարչակառավարչական մարմինների ու կա-
ռույցների կառուցվածքի ձևավորման, լիազորությունների բաշխման, 
կադրային քաղաքականության սկզբունքների, ինչպես նաև պետական 
կառավարման համակարգի այլ բաղադրիչների բարեփոխումներ:  

Պետական կառավարման արդյունավետ համակարգի` կառավար-
ման տեսանկյունից «ուժեղ պետության» ձևավորման համար պետք է 
հաշվի առնել անցումային փուլում մի շարք պետական կառույցների ու 
կառավարման առանձին գործառույթների ոչ պիտանի և ավելորդ դառ-
նալու հանգամանքը: Պետական կառավարման համակարգում խնդիր-
ներն ու գործառույթները բազմաբնույթ են, որի պատճառով էլ խանգար-
վում են կազմակերպական և կառավարչական հիերարխիաները: Բարե-
փոխումների ճանապարհը նոր բռնած բազմաթիվ երկրներում որպես 
պետական կառավարման համակարգի գործունեության գնահատման 
ցուցանիշներ հանդես են գալիս «տիրապետվող» գործառույթների ծա-
վալը (անգամ՝ դրանք հիմնավորող խնդիրների բացակայության պայ-
մաններում), իսկ իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունները 
կրում են միայն տվյալ պահով հիմնավորող բնույթ: Որպես օրինակ կա-
րելի է բերել մեր երկրում 1995-2000 թվականներին գործադիր համա-
կարգում իրականացված կառուցվածքային փոփոխությունները: Կա-
ռույցների անընդհատ միավորումներն ու անջատումները, նորերի ստեղ-
ծումն իրականացվում էր «արդյունավետ կառավարման» հնարավոր 
եղանակների փնտրման հետ զուգահեռ. կառուցվաքային փոփոխութ-
յուններն իրականացվում էին պահից բխող իրավիճակային մոտեցմամբ` 
նախապես չհիմնավորված սկզբունքներով: Նման հախուռն փոփոխութ-
յունների պատճառներից մեկը` բարեփոխումների իրականացման նա-
խապես մշակված ու միասնական ռազմավարության բացակայությունն 
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էր, ինչի առկայությունն այդ փոփոխություններին կտար «քաղաքակիրթ 
բարեփոխումների» տեսք: 1995-2000 թվականների ընթացքում Հայաս-
տանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում 
իրականացված կառուցվածքային փոփոխությունների պատկերը ներկա-
յացված է Աղյուսակ 1-ում: 

Պետական կառավարման բարեփոխումների արդյունավետ կազմա-
կերպման համար անհրաժեշտ է ընդհանրացնել դրանց իրականացման 
ընդհանուր օրինաչափությունները, ցույց տալ բարեփոխումների կազմա-
կերպման տեխնոլոգիաները, հաջողությունների և անհաջողությունների 
պատճառները: Բարեփոխումների կազմակերպման տեսության ուսում-
նասիրությունը հնարավորություն է տալիս ճանաչելու բարեփոխումներն 
ոչ թե որպես մասնավոր դեպք, այլ որպես իրականացման կայուն պայ-
մաններով և զարգացման տրամաբանությամբ միմյանց նման տարբեր 
դրսևորումներ [5], [6], [7], [8], [9]: Բարեփոխումների կազմակերպման 
տեսության և համակարգային մեթոդաբանության շաղկապումը փաս-
տում է, որ բարեփոխումները չի կարելի իրականացնել հեղափոխական 
մեթոդներով, հակառակ դեպքում այն կորցնում է իր ներուժը և կարող է 
տալ հակառակ ռեակցիա: Միաժամանակ, բարեփոխումների կազմա-
կերպական տեսության և համակարգային մեթոդաբանության շաղկա-
պումը հնարավորություն է ընձեռում «բարեփոխումների տեսությունը» 
զարգացնել որպես գիտություն: 

Բարեփոխումները պետական իշխանության բարձրագույն մարմին-
ների կողմից հատուկ կազմակերպված և օրինականության վրա իրակա-
նացվող հասարակական հարաբերությունների կամ պետության և հա-
սարակության կենսագործունեության առանձին ոլորտների փոփոխութ-
յուններն են՝ նախապես մշակված ընթացակարգով ու իրականացման 
սկզբունքներով: Բարեփոխումների նպատակների և դրական արդյունք-
ների մասին դեռ ժամանակին գրել են պետական կառավարման ու բա-
րեփոխումների այնպիսի հայտնի մասնագետներ, ինչպիսիք են` Ֆրեդե-
րիկ Մոշերը [10], Հարոլդ Սեյդմանը [11], Պիտեր Շանտոն [12] և ուրիշ-
ներ: Իհարկե, որպես բարեփոխումների դասական իրականացման օրի-
նակ մշտապես հիշատակվում է ԱՄՆ-ի նախագահին առընթեր վարչա-
կան կառավարման կոմիտեի առաջարկով իրականացված բարեփո-
խումները* [13], [14], [15]:  

                                            
*Կոմիտեն (1936-1937թթ.) առավել շատ հայտնի էր որպես «Բռաունլոուի Կոմիտե» 
անվանմամբ, իր նախագահ Լուիս Բռաունլոուի (1879-1963) անվամբ, որը նպաստում էր 
պետական և մունիցիպալ կառավարման համակարգերի կայացմանը և ծառայողների 
արհեստավարժ գործունեություն զարգացմանը: 
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Աղյուսակ 1  
1995-2001թթ. ՀՀ պետական կառավարման համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունները  

(ըստ ՀՀ նախագահի հրամանագրերի)  
 
 
 

 25.07 
1995 
Ն.Հ. 

20.10 
1995 
Ն.Հ. 

08.11 
1996 
Ն.Հ. 

10.06 
1997 
Ն.Հ. 

20.04 
1998 
Ն.Հ. 

17.11 
1998 
Ն.Հ. 

15.06 
1999 
Ն.Հ. 

13.11 
1999 
Ն.Հ. 

28.02 
2000 
Ն.Հ. 

20.05 
2000 
Ն.Հ. 

08.01 
2001 
Ն.Հ. 

2002 
17.12. 
2002 
Ն.Հ. 

ՀՀ ազգային անվտանգության 
պետական վարչություն + - - - - - - - - - - -   
ՀՀ ազգ. անվտանգ. նախարարութ. - + + - - - - + + + + + + -* 

ՀՀ ներքին գործ. և ազագային 
անվտանգ. նախարարություն - - - + + + + - - - - - -  
ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն  + + - - - - + + + + + + -* 

ՀՀ առևտրի նախարարություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ նյութական ռեսուրս. նախարարութ. + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ առևտրի, սպասարկումների և 
զբոսաշրջության նախարարություն - + + + - - - - - - - - -  
ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի 
նախարարություն - - - - + + + + + + + + +  
ՀՀ արդյունաբերության 
նախարարություն 

+ + + + - - - - - - - - -  
ՀՀ թեթև արդյունաբերության 
նախարարություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն + + + + - - - + + - - - -  
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 
նախարարություն - - - - + + + - - + + + +  
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն + + + + - - - + + - - - -  
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ՀՀ պետական եկամուտների 
նախարարություն**** - - - - - - - + + + + + -**  
ՀՀ հարկային տեսչություն - + + + + + + - - - - - -  
ՀՀ հարկային պետ. տեսչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ տրանսպորտի և հաղորդակց. 
նախարարություն + + + - - - - - - - - - -  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի 
նախարարություն - - - - - - - - - + + + +  
ՀՀ տրանսպորտի նախարարութ. - - - + + + + + + - - - -  
ՀՀ փոստի և հեռահաղորդակց. 
նախարարություն - - - - - + + + + - - - -  
ՀՀ կապի նախարարություն + + + + + - - - - - - - -  
ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն - + + + + + + + + + + + +  
ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի 
նախարարություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ բնության և շրջակա միջավայրի 
պահպանության նախարարություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի 
նախարարություն - + + - - - - - - - - - -  
ՀՀ ընդերքի պետական վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն  - - + + + + + + - + + +  
ՀՀ գյուղատնտ. և բնօգտագործ. 
նախարարություն  - - - - - - - - + - - -  
ՀՀ գյուղատնտ. նախարարություն + - - + + + + + + - + + +  
ՀՀ գյուղատնտեսության և պարենի 
նախարարություն - + + - - - - - - - - - -  
ՀՀ պարենի և մթերումների նախար. + - - - - - - - - - - - -  
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ՀՀ առողջապահութ. նախարարություն  + + + + + + + + - + + +  
ՀՀ առողջապահության և սոցապ 
նախարարություն - - - - - - - - - + - - -  
ՀՀ սոցապ. նախարարություն + - - + + + + + + - + + +  
ՀՀ սոցապ.,զբաղվածության, 
բնակչ. տեղաշարժի և փախստակ. 
հարցերի նախարարություն 

- + + - - - - - - - - - -  
ՀՀ փախստականների հարցերի 
պետական վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ բարձրագույն կրթության և 
գիտության նախարարություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ կրթ. և գիտութ. նախարարութ  + + + + + + + + + + + +  
ՀՀ լուսավորության նախարարութ + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ մշ., երիտասարդ. հարցերի և 
սպորտի նախարարություն - + + + + + + + + + + + +  
ՀՀ մշակույթի նախարարություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ պետ. գույքի կառավարման 
նախարարություն - - - - - - - - - + + + +  
ՀՀ սեփականաշնորհման 
նախարարություն - - - - + + + + + - - - -  
ՀՀ սեփականաշնորհման և 
օտարերկրյա ներդր. նախարարութ - - - + - - - - - - - - -  
ՀՀ վիճակագր., պետ. ռեգիստրի և 
վերլուծության նախարարություն - - - - - + + + + - - - -  
ՀՀ վիճակագր.,պետ. ռեգիստրի և 
վերլուծության վարչություն 

- + + + + - - - - - - - -  
ՀՀ վիճակագր.,պետ. ռեգիստրի և 
վերլուծութ. պետ. վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
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ՀՀ տարածքային կառավարման և 
քաղաքաշինության գործունեութ. 
համակարգող նախարարություն 

- - - - - - - - - + + - -  
ՀՀ շինարարութ. նախարարութ. + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ քաղաքաշին. նախարարություն  - + + + + + + + + - - + +  
ՀՀ ճարտարապետության և 
քաղաքաշին. պետ. վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
պետական վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
վարչություն - + + + + - - - - - - - -  
ՀՀ հեռուստատեսության և 
ռադիոհաղորդումների պետական 
վարչություն 

+ - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ տեղեկատվ. նախարարություն*** - + + + + + - - - - - - -  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
հրատարակչ. գործի վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ հատուկ ծրագրերի պետական 
վարչություն + - - - - - - - - - - - -  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
հատուկ ծրագրերի վարչություն - + + + + + + + + + + + +  

*ՀՀ Նախագահի 17.12.2002թ. հրամանագրով ԱԱ նախարարությունը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպվել է ՀՀ կառավարաությանն առընթեր 
ազագային անվտանգության ծառայության, իսկ ՆԳ նախարարությունը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպվել է ՀՀ կառավարաությանն առընթեր 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
** ՀՀ Նախագահի 2002 թ. համապատասխան հրամանագրով պետական եկամուտների նախարարությունը վերակազմավորման ձևով 
վերակազմակերպվել է ՀՀ կառավարաությանն առընթեր 
***21.10.1998թ.-ից #597 որոշմամբ՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչություն, իսկ 22.01.2002թվականից 
այն միացման ձևով վերակազմակերպվել է ՀՀ մշ., երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության «Գրահրատարակչական գործի 
գործակալության»՝ առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով: 

****20.07.1999թ. #472 որոշմամբ ՀՀ պետական եկամուտների նախարարությանն է միացվել նաև ՀՀ մաքսային վարչությունը (հետագայում մաքսային 
վարչությունը դարձյալ առանձնացվել է): 
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Վերջին 15-20 տարիների ընթացքում պետական կառավարման բա-
րեփոխումների միջազգային փորձով բարեփոխումները դասակարգվել 
են ըստ ընդգրկունակության և տևողության [16]՝ 

1. սահմանափակ բարեփոխումներ, ունեն պետական ծախսերի 
կրճատման նպատակ, 

2. տարածվող բարեփոխումներ, երբ որևէ ոլորտում իրականացվող 
բարեփոխումների սկզբունքները տարածվում են նաև մյուս ոլորտների վրա, 

3. բազմակողմանի հիմնարար բարեփոխումներ, երբ համակարգ-
ված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա մշակ-
վում է բարեփոխումների հայեցակարգ և իրականացման մարտավա-
րություն, որոնց հիման վրա էլ կազմակերպվում են պետական կառա-
վարման համակարգի բարեփոխումները, 

4. երկարատև և խորը բարեփոխումներ, երբ յուրաքանչյուր փուլը 
տևում է 7-10 տարի, իսկ ընդհանուր տևողությունը` շուրջ 20-25 տարի: 

Ներկայում պետական կառավարման մեջ կիրառվող ընդհանուր մե-
նեջերական սկզբունքները հանգեցրին պետական կառավարման և դրա 
համակարգի գործունեության մի շարք նոր պոստուլատների ձևավորմանը, 
մասնավորապես. 

 պետական ոլորտում կտրուկ աճեց հետաքրքրությունը ֆինանսա-
կան մենեջմենթի նկատմամբ, ինչի արդյունքում բարեփոխումները ձեռք 
բերեցին պետական ծառայողներին՝ իրենց աշխատանքի արդյունքներով 
շահագրգռելու ուղղվածություն. 

 բարեփոխումները նպատակաուղղվեցին պետական կառավար-
ման մարմինների և պետական ծառայողների աշխատանքի կարևորութ-
յան և դերի բարձրացմանը. 

 բարփոխումների կարևորագույն նպատակներից է դառնում պե-
տական կառույցների գործունեության և առանձին գործառույթների իրա-
կանացման մենաշնորհային դիրքի վերացումը, պետության կողմից հա-
սարակությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը` են-
թադրելով գործառույթների ապակենտրոնացում և ապահամակենտրոնա-
ցում, կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի պարզեցում: 

Ներկայիս միջազգային փորձի ընդհանրացմամբ, «քաղաքակիրթ 
բարեփոխումների» կազմակերպումը բնութագրվում է հինգ գլխավոր 
պոստուլատներով՝ 

1. նպատակի. քաղաքակիրթ յուրաքանչյուր բարեփոխման վերջնա-
կան նպատակը հանդիսանում է ճգնաժամից դուրս գալը և հասարա-
կության բարեկեցության բարձրացումը. 

2. միջոցների. անգամ ամենամարդասիրական և առաջադեմ նպա-
տակներին հասնելու գործընթացը չի բացառում «կոշտ և ցավագին» մի-
ջոցառումների իրականացում: Քաղաքակիրթ բարեփոխումներն ենթադ-
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րում են նման միջոցառումների իրականացման մասին խոսել նախա-
պես` հասարակությանն իրազեկելով «սպասվող ժամանակավոր դժվա-
րությունների» մասին, գտնել դրանք մեղմելու հնարավորություններ. 

3. կայունության. ոչ մի բարեփոխում չպետք է խթանի ճգնաժամի 
խորացումը, հասարակությանը «վատից» դեպի «լավը» չպետք է տանի 
«սարսափելիի» միջով. 

4. այլընտրանքի. բարեփոխումների անդառնալիությունը պետք է 
ապահովվի իրականացման յուրաքանչյուր փուլում նախատեսելով այ-
լընտրանքային տարբերակներ, իրականացնել ժամանակավոր «կան-
գառների» և «ուժերի վերադասավորման». 

5. պատասխանատվության. բարեփոխումների գլխավոր «գաղա-
փարական առաջնորդները» և անմիջական իրականացնողները պետք է 
կրեն անձնական պատասխանատվություն հասարակության առջև: 

Ցանկացած գործընթացների նման, բարեփոխումները նույնպես 
ունեն սկիզբ, ավարտ, ընդմիջումներ, ուղղվածություն, այսինքն՝ անցնում 
են որոշակի «կյանքի պարբերաշրջան»: Բարեփոխումների գործընթացը 
կարելի է ընդհատել, կասեցնել, արագացնել կամ դանդաղեցնել, փոխել 
ուղղվածությունը, բաժանել փուլերի, ենթափուլերի, ներենթափուլերի և 
ներենթափուլային բաղադրիչների՝ ընթացքների: 

Վերլուծելով բարեփոխումների միջազգային փորձը, ինչպես նաև 
մեր երկրում 1999 թվականից սկսված և առ այսօր ընթացող պետական 
կառավարման համակարգի բարեփոխումների ողջ ընթացքը*, առա-
ջարկվում է պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների 
իրականացման կազմակերպման օրինակելի մեթոդաբանություն, ինչը 
ներկայացված է որպես «պետական կառավարման բարեփոխումների 
կյանքի պարբերաշրջան» Գծապատկեր 1-ում†:  

                                            
*ՀՀ վարչապետի որոշմամբ 1999 թվականից հեղինակը հանդիսացել է ՀՀ պետական 
կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային բարեփոխումների 
հարցերով խորհրդական և անմիջականորեն իրականացրել է ՀՀ պետական 
կառավարման համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման, փորձարկման 
ու ներդրման աշխատանքները (աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ պետական 
կառավարման բարեփոխումների հանձնաժողովի գործունեության շրջանակներում):// 
տես` ՀՀ վարչապետի 1999թ. սեպտեմբերի 3-ի 544 որոշումը: 
† Օրինակը կազմվել է հեղինակի կողմից` պետական կառավարման համակարգում իր 
երկարատև աշխատանքային գործունեության արդյունքում: 
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Գծապատկեր 1։ Բարեփոխումների «կյանքի պարբերաշրջան» (օրինակելի) 
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Առաջին և երկրորդ փուլերի բովանդակությունը ներկայացված է ստորև՝ 
Փուլ 1։ Բարեփոխումների անհրաժեշտության հիմնավորում և նպա-

տակադրում 
 Ենթափուլ 1։ Բարեփոխումների անհրաժեշտության հիմնավոր-

ման և նպատակադրման հստակեցման աշխատանքների կատարողնե-
րի հավաքագրում:  

 Ենթափուլ 2։ Պետական կառավարման առկա վիճակի գնահա-
տում (հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում): Այս ենթափուլում ու-
սումնասիրվում է իրական վիճակը, նպատակ ունենալով բացահայտել 
գոյություն ունեցող փաստերը և դրանց փոխշաղկապվածությունը: Այս 
ենթափուլում պետք է իրականացվի հիմնախնդրի հստակ ձևակերպումը 
և գլխավոր խնդրի տարանջատումն երկրորդականներից:  

 Ներենթափուլ 2.1.։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում 
և արդյունքների վերլուծություն: 

 Ներենթափուլ 2.2.։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասի-
րությունից ստացված արդյունքների ամփոփում, վերջնական 
ամբողջական ձևակերպում և հրապարակում: 

 Ենթափուլ 3։ Քննարկումներ գործադիր և օրենսդիր իշխանութ-
յան մարմինների հետ պետական կառավարման առկա վիճակի վերա-
բերյալ: 

 Ներենթափուլ 3.1.։ Օրենսդիր իշխանության մարմնի կողմից 
պետական կառավարման մեջտեղ գտած թերությունների, 
հակասությունների և բացթողումների մասին առաջարկութ-
յունների և դիտողությունների ամբողջացում և ամփոփում: 

 Ներենթափուլ 3.2.։ Գործադիր իշխանության բոլոր մարմին-
ների կողմից պետական կառավարման մեջտեղ գտած թե-
րությունների, հակասությունների և բացթողումների մասին 
առաջարկությունների և դիտողությունների ամբողջացում և 
ամփոփում: 

 Ներենթափուլ 3.3.։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասի-
րության վերջնական արդյունքների (ներենթափուլ 2.2.), պե-
տական կառավարման առկա վիճակի վերաբերյալ օրենսդիր 
և գործադիր իշխանությունների կողմից արված դիտողութ-
յունների և առաջարկությունների խմբավորված արդյունքների 
(ներենթափուլեր 3.1. և 3.2.) համեմատում և վերջնական 
միասնական պատկերի (վիճակի) ձևակերպույմ: 

 Ենթափուլ 4։ Պետական կառավարման բարեփոխումների իրա-
կանացման անհրաժեշտության հիմնավորում:  

 Ներենթափուլ 4.1.։ Առկա վիճակի շարունակման պայմաններում 
«սպասվելիք բացասական հետևանքների» կանխատեսում։ 
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 Ներենթափուլ 4.2.։ Պետական կառավարման բարեփոխում-
ների էության, նախապայմանների միջազգային փորձի և տե-
սության ի մի բերում և մշակում: Այս հաճախ անվանում են 
«հիմնարար հետազոտությունների» ներենթափուլ, որը տալիս 
է նոր գիտելիքներ բարեփոխումների տեսության և «գիտութ-
յան» մասին: Այս ենթափուլի արդյունքները ոչ միշտ են անմի-
ջապես կիրառելի, քանի որ նոր տեսությունները (արդյունքնե-
րը) կարող են տանել փակուղի; երկրորդ՝ իրականացված հե-
տազոտությունների արդյունքների նշանակությունը և փաս-
տացի արդյունավետությունը որպես կանոն, արտահայտվում 
է ոչ միանգամից, այլ որոշակի` հաճախ բավականին ժամա-
նակ անց: 

 Ներենթափուլ 4.3.։ Ձևակերպված վերջնական միասնական 
պատկերի (ներենթափուլ 3.3.), կանխատեսվող «սպասվելիք 
բացասական հետևանքների» (ներենթափուլ 4.1.) և պետա-
կան կառավարման բարեփոխումների իրականացման նա-
խապայմանների մշակված միջազգային փորձի և տեսության 
(ներենթափուլ 4.2.) միասնական համեմատում, որի արդյուն-
քում բարեփոխումների իրականացման անհրաժեշտության 
վերջնական հիմնավորում : 

 Ենթափուլ 5։ Բարեփոխումների նպատակադրում, իրականաց-
ման փուլերի բովանդակության հստակեցում և կատարման մոտավոր 
ժամկետների սահմանում: 

Փուլ 2։ Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխոմների ի-
րականացման տեսական, մեթոդական, գիտապրակտիկ և իրավական 
նախապատրաստում 

 Ենթափուլ 1։ Իրականացնողների խմբի վերջնական հավաքագ-
րում:  

 Ենթափուլ 2։ Բարեփոխումների կազմակերպման և ընթացքի մի-
ջազգային փորձի ուսումնասիրություն: Այս ենթափուլում իրականացվող 
աշխատանքներն իրենց էությամբ և բնույթով տարբերվում են 4-րդ ենթա-
փուլում (մասնավորապես 4.2. ներենթափուլում) իրականացվող «հիմնա-
րար հետազոտությունների» աշխատանքներից: Եթե հիմնարար հետա-
զոտությունների ժամանակ գիտական հետազոտությունների շրջանակ-
ները բավականին լայն են և չունեն խիստ սահմանափակումներ, իսկ 
դրանց արդյունքների կիրառման հեռանկարը հաճախ պրոբլեմատիկ է, 
ապա այս ենթափուլի աշխատանքներն ունեն իրականացման հստակ 
սահմանված շրջանակներ և կոնկրետ նեղ կիրառական ուղղվածություն: 
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 Ներենթափուլ 2.1.։ Բարեփոխումների կազմակերպման և իրա-
կանացման ձևերի ուսումնասիրություն։ 

 Ներենթափուլ 2.2.։ Բարեփոխումների կազմակերպման և իրա-
կանացման մեթոդների ուսումնասիրություն։ 

 Ներենթափուլ 2.3.։ Բարեփոխումների կազմակերպման և իրա-
կանացման բնույթի ուսումնասիրություն։ 

 Ներենթափուլ 2.4.։ Բարեփոխումների կազմակերպման և իրա-
կանացման սկզբունքների ուսումնասիրություն։ 

 Ներենթափուլ 2.5.։ Բարեփոխումների կազմակերպման և իրա-
կանացման համաշխարհային տեսության հիմքերի ուսումնա-
սիրություն: 

 Ներենթափուլ 2.6.։ Բարեփոխումների իրականացման ընթաց-
քի միջազգային փորձի վերլուծություն (ըստ երկրների և երկր-
ների խմբերի) 
 Ներենթափուլային բաղադրիչ 2.6.1.։ Տեսական վերլուծութ-
յուն ըստ երկրների խմբերի (այդ թվում՝ ԱՊՀ) 

 Ներենթափուլային բաղադրիչ 2.6.2.։ Ընտրովի կարգով 
առանձին երկրների պրակտիկ (տեղում) վերլուծություն:  

 Ենթափուլ 3։ Բարեփոխումների իրականացման միջազգային փոր-
ձի ուսումնասիրություների արդյունքների ամբողջական ընդհանրացում։ 

 Ներենթափուլ 3.1.։ Վերլուծություն և ընդհանրացում։ 
 Վերջնական ամփոփում և տեքստային (նաև գծապատկերա-

յին) եզրահանգումների ներկայացում: 
 Ենթափուլ 4։ Իրականացնողների խմբի վերապատրաստում բա-

րեփոխումների ընթացքի ուղղորդման բնագավառում: 
 Ենթափուլ 5։ Բարեփոխումների իրականացման մեթոդական 

հիմքի ընտրություն։ 
 Ներենթափուլ 5.1.։ Գոյություն ունեցող մեթոդիկաների համե-

մատում և դրանցից առավել ընդունելիի վերլուծություն։ 
 Ներենթափուլ 5.2.։ Ընտրված մեթոդիկայի տեղայնացում և 

համապատասխանեցում առկա իրավիճակին և հնարավո-
րություններին։ 

 Ներենթափուլ 5.3.։ Բարեփոխումների իրականացման մեթո-
դիկայի հաստատում: 

 Ենթափուլ 6։ Պետական կառավարման համակարգի բարեփո-
խումների Հայեցակարգի մշակում։ 

 Ներենթափուլ 6.1.։ Հայեցակարգի 1-ին տարբերակի մշակում։ 
 Ներենթափուլ 6.2.։ Մշակված Հայեցակարգի 1-ին տարբերա-

կի քննարկում պետական կառավարման համակարգը կազ-
մող բոլոր մարմինների հետ (առաջարկությունների և դիտո-
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ղությունների խմբավորում և ամբողջացում) և Հայեցակարգի 
2-րդ տարբերակի քննարկումների կազմակերպում։ 

 Ներենթափուլ 6.3. Հայեցակարգի 2-րդ տարբերակի վերա-
բերյալ առաջարկությունների և դիտողությունների խմբավո-
րում և ամբողջացում: 

 Ենթափուլ 7։ Ընդունված մեթոդիկայով և մշակված Հայեցակար-
գով բարեփոխումների փորձնական (պիլոտային) իրականացում պետա-
կան կառավարման որևէ մարմնում*:  

 Ներենթափուլ 7.1.։ Բարեփոխումների փորձնական (պիլոտային) 
իրականացում պետական կառավարման որևէ մարմնում։ 

 Ներենթափուլ 7.2.։ Բարեփոխումների փորձնական իրակա-
նացումից ստացված արդյունքների վերլուծություն, գնահա-
տում, ընթացքում արված առաջարկությունների և դիտողութ-
յուների խմբավորում և եզրահանգումների ներկայացում։ 

 Ներենթափուլ 7.3.։ Փորձնական իրականացման ընթացքում 
Հայեցակարգում և մեթոդիկայում ի հայտ եկած թերությունների 
և բացթողումների խմբավորում, դրանց հիման վրա Հայեցա-
կարգի և մեթոդիակյի վերջնական տարբերակի խմբագրում։ 

 Ներենթափուլ 7.4.։ Հայեցակարգի և մեթոդիակյի վերջնական 
տարբերակի ներկայացում և ընդունում։ 

 Ներենթափուլ 7.5.։ Բարեփոխումների բուն իրականացման 
փուլերի և միջոցառումների անցկացման նախնական ժամա-
նակացույցի կազմում և ընդունում: 

Յուրաքանչյուր բարեփոխում կարող է հանդիսանալ քաղաքակիրթ և 
արդյունավետ այն չափով, որքանով որ դրանք իրականացվեն վերը շա-
րադրված սկզբունքներով ու պոստուլատներով` հաշվի առնելով միջազ-
գային փորձը: 

                                            
*Մշակման և հետագայում ընդհանուր ներդրման համար բարեփոխումներն ունեն 

նախնական փորձարկման կազմակերպված իրականացման կարիք: Փորձարկումն 
անհրաժեշտ է իրականացնել իրավական հիմքով, իսկ դրա մասնակիցները պետք է 
պաշտպանված լինեն պետական կառավարման ղեկավար մարմինների հապճեպ և 
սուբյեկտիվ գնահատականներից ու որոշումներից: Փորձարկումը պետք է լինի խիստ 
կազմակերպված, ունենա այն իրականացնող հստակ պատասխանատուներ և լինի 
վերահսկելի: Անհրաժեշտ է միմյանցից տարբերել «բարեփոխումներն որպես 
փորձարկում» և «բարեփոխիչ բնույթ ունեցող փորձարկումներ» հասկացությունները: 
Առաջինն անթույլատրելի է, իսկ երկրորդն անհրաժեշտ է և կարևոր: 
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РЕФОРМЫ КАК ПРЕДУСЛОВИЕ К ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье были рассмотрены и обобщены особенности междуна-
родного опыта реформ государственного управления. Были даны 
сущности методических основ, всеобщие закономерности и техноло-
гии организации реформ. Дано различие понятии терминов «модерни-
зация», «модефикация» и «реформа». Для осуществления эффектив-
ных реформ были намечены необходимые постулаты. Была сделана 
попытка проанализировать «теорию реформ» как отдельную науку. На 
опыте собственных исследований и изучений международного опыта, 
в конце работы предложена универсальная типовая методика органи-
зации процесса реформ в виде «цикла жизни реформ». 

Ключеве слова: государственное управление, реформы, между-
народный опыт, модернизация, модефикация, стратегия, организация, 
менеджмент, постулат, общественное мнение, кризис, альтернатива, 
фаза, цикл, оценка ситуации, исполнительная, законодательная, 
пробелы, эффективность. 
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ՄԱՆՅԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի 
դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՇՏԱԿԱՆ ԵՎ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

 ՀՀ կազմակերպությունները շահութահարկը հաշվարկելու նպա-
տակով հաշվառման մեջ պետք է արտացոլեն նաև այն տարբերութ-
յունները, որոնք առաջանում են հաշվապահական շահույթի և այն 
շահույթի միջև, որը հաշվարկվում է հարկային օրենքներին համա-
պատասխան: Ըստ միջազգային ստանդարտների` հաշվառման և 
հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ժամանակավոր տարբերութ-
յունների հետևանքները ձևավորելու համար շահութահարկի գծով 
ծախսը (եկամուտը): Սակայն հաշվառման մեջ առանձնացված պետք 
է ներկայացնեն ոչ միայն ժամանակավոր տարբերությունների, այլև` 
մշտական տարբերությունների հետևանքները` ըստ այն ակտիվների 
ու պարտավորությունների, որոնց հետ կապված ծագել են այդ 
տարբերությունները: Հոդվածում ներկայացված են ինչպես մշտա-
կան տարբերությունների դասակարգումը, այնպես էլ ընթացիկ շա-
հութահարկի հաշվարկման կարգը: 

 Հիմնաբառեր. հաշվապահական հաշվառում, հաշվապահական 
շահույթ, հարկվող շահույթ, շահութահարկ, մշտական տարբերութ-
յուններ, ժամանակավոր տարբերություններ, եկամուտներ, ծախսեր: 

Շահութահարկ վճարող ցանկացած կազմակերպություն հաշվետու 
ժամանակաշրջանի զուտ շահույթը հաշվառելու նպատակով, ըստ «ՀՀ 
կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշ-
վապահական հաշվառման հաշվային պլանի և կիրառման հրահանգի», 
բոլոր եկամուտներն ու ծախսերն սկզբում վերագրում է 331 «Շահույթ 
կամ վնաս» հաշվին` որոշելու համար հաշվապահական շահույթը, որը 
ճշգրտվում է (հաշվարկների հիման վրա) մի շարք տարբերություններով, 
ստանալու համար հարկվող շահույթը, վերջինիս նկատմամբ կիրառվում 
է շահութահարկի դրույքաչափը: Սակայն ստացված գումարը` ընթացիկ 
հարկը, մինչ «Շահույթ կամ վնաս» հաշվին վերագրելը ճշգրտվում է հե-
տաձգված հարկային ակտիվներով և պարտավորություններով և 331 
«Շահույթ կամ վնաս» հաշվին վերագրվում որպես շահութահարկի գծով 
ծախս (եկամուտ) [1, էջ 217]: Այնուհետև հաշվապահական շահույթի և 
շահութահարկի գծով ծախս (եկամուտ) հաշվի տարբերությունը` զուտ 
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շահույթը (վնասը), դուրս է գրվում այդ հաշվից և արտացոլվում 343 
«Հաշվետու տարվա զուտ շահույթ (վնաս)» հաշվում [1, էջ 132 – 134]: 
Հաշվապահական շահույթի և հարկվող շահույթի միջև գոյություն ունե-
ցող հիշյալ տարբերությունները, կարող են լինել թե՛ մշտական, թե՛ ժա-
մանակավոր, թե՛ ծախսային մասով, թե՛ եկամտային մասով (տե՛ս 
Գծապատկեր 1):  

 
Գծապատկեր 1։ Հաշվապահական շահույթից հարկվող շահույթին 

անցման տարբերություններ դասակարգումը 
 
Հաշվապահական շահույթի և հարկվող շահույթի հաշվարկները, 

որոնք մի դեպքում կատարվում են ֆինանսական հաշվառման, իսկ մյուս 
դեպքում` հարկային հաշվառման նպատակով, ունենալով նույն տեղե-
կատվության աղբյուրները, մշտական և ժամանակավոր տարբերություն-
ների հետևանքով միատեսակ չեն ստացվում, ընդ որում` հարկվող շա-
հույթի որոշման համար այդ տարբերությունների գծով հաշվարկները 
կատարվում են հաշվառումից դուրս` այն էլ միայն շահութահարկն ար-
տացոլելու նպատակով: Հաշվապահական շահույթի հիման վրա որոշ-
ված շահութահարկն արտացոլվում է 751 «Շահութահարկի գծով ծախս 
(եկամուտ)» հաշվում, որին մի շարք հեղինակներ անվանում են «պայմա-
նական շահութահարկ», մինչդեռ այն հաշվապահական մոտեցումներով 
հաշվարկած շահութահարկ է և այս պարագայում կարելի է անվանել 
«հաշվապահական շահութահարկ»` որոշված հաշվապահական շահույ-
թի և շահութահարկի դրույքաչափի արտադրյալով: 

Ժամանակավոր 
տարբերություններ Մշտական տարբերություններ 

Ծախսեր Եկամուտներ Ծախսեր Եկամուտներ 
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Հաշվապահական շահույթից հարկվող շահույթին անցման 
տարբերություններ 
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Հարկ է նշել, որ շահույթի հիմնական տարբերություններն առաջա-
նում են, եթե ֆինանսական հաշվառմամբ սահմանված սկզբունքները, 
կանոնները, հիմունքները տարբերվում են հարկային հաշվառման հա-
մար նախատեսվածից [2, էջ 152]: Այդ տարբերությունները կապված են 
ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգումների, հաշվեկշռա-
յին արժեքների և հարկման բազաների տարբեր գնահատումների հետ: 

 Ըստ ՀՀՄՍ 12 «Շահութահարկեր» ստանդարտի` շահութահարկի 
գծով ընթացիկ պարտավորությանը զուգահեռ նախատեսված է նաև ֆի-
նանսական հաշվետվության մեջ ճանաչել և արտացոլել հետաձգված 
հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները (տե՛ս Գծապատկեր 2), 
արդյունքում` օգտագործողները ստանում են տեղեկատվություն ոչ միայն 
շահութահարկի գծով ընթացիկ, այլև հաջորդող ժամանակաշրջանների 
համար նախատեսվող` շահութահարկի հետաձգված պարտավորություն-
ների ու պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Այսպես. հետաձգ-
ված հարկային պարտավորություններն ապագա ժամանակաշրջանում 
վճարման ենթակա շահութահարկի գումարներն են` կապված հարկվող 
ժամանակավոր տարբերությունների հետ, իսկ հետաձգված հարկային 
ակտիվներն ապագա ժամանակաշրջանում փոխհատուցման ենթակա 
շահութահարկի գումարներն են` կապված նվազեցվող ժամանակավոր 
տարբերությունների հետ, չօգտագործված հարկային վնասը հաջորդ 
ժամանակաշրջաններ տեղափոխելու հետ, չօգտագործված հարկային 
զեղչերը հաջորդ ժամանակաշրջաններ տեղափոխելու հետ, ընդ որում` 
հարկվող ժամանակավոր տարբերությունները հետագայում հարկվող 
շահույթն որոշելիս հանգեցնում են հարկվող գումարների առաջացման, 
իսկ նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունները հանգեցնում են 
նվազեցվող գումարների առաջացմանը [3]: Ի տարբերություն մշտական 
տարբերությունների` ժամանակավոր տարբերությունները ծագում են 
այն ժամանակ, երբ հաշվապահական և հարկային եկամուտների և 
ծախսերի ճանաչման պահերը չեն համընկնում [4, ст.67]: Այսինքն` հաշ-
վապահական հաշվառման մեջ գումարները ճանաչվում են մեկ հաշվե-
տու ժամանակաշրջանում, իսկ հարկային հաշվառման մեջ այդ գումար-
ները ճանաչվում են այլ հաշվետու ժամանակաշրջանում, այսինքն` ժա-
մանակի տեղաշարժի մեջ: 
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Գծապատկեր 2։ Շահութահարկի գծով ծախսի (եկամտի) 
ձևավորման հաշվառումը 

 
Այն գումարները, որոնք հաշվապահական և հարկային հաշվառման 

մեջ ճանաչվում են տարբեր ժամանակաշրջաններում, կոչվում են ժամա-
նակավոր տարբերություններ: 

Հարկ է նշել, որ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստան-
դարտն անդրադառնում է միայն ժամանակավոր տարբերություններին 
որպես նախադրյալ հետաձգված հարկային ակտիվների և հետաձգված 
հարկային պարտավորությունների առաջացման համար, իսկ թե որոնք 
են այն տարբերությունները, որոնք առաջանում են ֆինանսական և հար-
կային շահույթների միջև ոչ թե հետաձգված, այլ տվյալ տարվա շահույ-
թին վերաբերող` նշված չէ: Այդպիսի տարբերությունները կոչվում են 
մշտական տարբերություններ և արտացոլվում են, երբ համեմատվում են 
ֆինանսական ու հարկային եկամուտներն և ծախսերը, և առանձնանում 
են այն եկամուտներն ու ծախսերը, որոնք ազդում են միայն տվյալ հաշ-
վետու ժամանակաշրջանի շահույթի վրա, այլ ոչ թե ապագա ժամանա-
կաշրջանի շահույթի ցուցանիշի վրա: 

Մինչդեռ գրականության մեջ որքան էլ ներկայացված են այդ տար-
բերությունները, անվանելով մի քանիսը մշտական, մի քանիսը` ժամա-
նակավոր, միևնույն է, ոչ մի տեղ հստակ առանձնացում` դասակարգում 
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ներկայացված չէ, առավել ևս` որևէ ոլորտի համար: Թեպետ կան լուծ-
ված օրինակներ կոնկրետ տարբերության հետ կապված, սակայն տար-
բերությունների այնպիսի հստակ տարանջատում, որոնք պարունակեն 
տեղեկատվություն եկամուտների և ծախսերի այն հոդվածների կամ այն 
դեպքերի համար, որոնք անպատճառ ծնում են տարբերություններ` գո-
յություն չունեն: 

Ըստ հրահանգի` հաշվապահական հաշվառման տվյալներով պետք 
է հաշվարկել այն շահութահարկը, որն արտացոլվում է ֆինանսական 
արդյունքի մասին հաշվետվության մեջ: Իսկ հաշվետու ժամանակա-
շրջանի վերջի դրությամբ ժամանակավոր ակտիվների և պարտավո-
րությունների հաշիվների մնացորդները ցույց են տալիս, թե ինչքան գու-
մարով հաշվապահական շահույթը պետք է շտկել: Մինչդեռ հաշվառւո-
մից դուրս են մնում հաշվետու տարվա մշտական հարկային ակտիվները 
և մշտական հարկային պարտավորությունները, իսկ վերջիններս արտա-
ցոլում են հաշվապահական և հարկային տարբերությունները, որոնք ոչ 
հաջորդ տարում, ոչ էլ երբևէ չեն հարթվելու:  

Փաստացի հարկի` ընթացիկ հարկի (հարկային օրենսդրությանը 
համապատասխան) հաշվարկման համար առաջարկում ենք հետևյալ 
բանաձևը. 

Ընթացիկ հարկ = Շահութահարկի գծով ծախս (եկամուտ) + Մշտական 
հարկային պարտավորություն - Մշտական հարկային ակտիվ + Հետաձգ-
ված հարկային ակտիվ - Հետաձգված հարկային պարտավորություն, 

 կամ` 
Շահութահարկի գծով ծախս (եկամուտ) = Ընթացիկ հարկ - Մշտական 

հարկային պարտավորություն + Մշտական հարկային ակտիվ - Հետաձգ-
ված հարկային ակտիվ + Հետաձգված հարկային պարտավորություն: 

Ընթացիկ հարկի մեծությունը կարելի է հաշվարկել հետևյալ երկու 
մեթոդից մեկով. 

ա) հաշվարկել ընթացիկ հարկը` ելնելով հաշվառման տվյալներից, 
այսինքն` ելնելով պայմանական շահութահարկից` շահութահարկի գծով 
ծախսից (եկամտից) ճշգրտելով մշտական և ժամանակավոր ակտիվնե-
րով և պարտավորություններով, 

բ) հաշվարկել ընթացիկ հարկը` ելնելով հարկային մարմնի կողմից 
առաջարկվող ձևաթղթի հիման վրա «Շահութահարկի հաշվարկից»:  

Եվ թե որ մեթոդից ելնելով է որոշվում ընթացիկ հարկը` պետք է ամ-
րագրվի հաշվառման քաղաքականության մեջ: Սակայն կազմակերպութ-
յունը որ մեթոդն էլ ընտրի, ընթացիկ հարկը պետք է հավասար լինի շա-
հութահարկի հաշվարկում ներկայացված հարկի գումարին: 
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Մշտական տարբերությունները կարող են բերել հաշվապահական 
շահույթի հետ համեմատած հարկվող շահույթի մեծացմանը կամ փոք-
րացմանը, քանի որ մշտական տարբերություններն եկամուտներ են և 
(կամ) ծախսեր են, որոնք մասնակցում են միայն ընթացիկ տարվա հաշ-
վապահական շահույթի ձևավորմանը, այլևս երբեք չմասնակցելով հա-
ջորդող տարիների հարկվող շահույթի հաշվարկին, եթե, իհարկե, հա-
ջորդ տարվա գործառնությունների արդյունքում նորից չեն ձևավորվել: 

Այսպիսով. 
1. Մշտական տարբերություններն եկամուտներ են, որոնք մասնակ-

ցում են հաշվապահական շահույթի ձևավորմանը և չեն մասնակցում շա-
հութահարկի հարկման բազայի ձևավորմանը. 

Հաշվապահական եկամուտներ > Հարկային եկամուտներ, 
հետևապես` 
Հաշվապահական շահույթ > Հարկվող շահույթ: 
Եթե հաշվապահական շահույթը գերազանցում է հարկվող շահույ-

թին, ուստի այն նվազեցնելու համար, այդ տարբերությունը բազմա-
պատկվում է շահութահարկի դրույքաչափով, իսկ արդյունքն արտացոլ-
վում է 751 հաշվի դեբետում. 

(Հաշվապահական շահույթ - Հարկվող շահույթ) x 20%, 
 կամ`  
 ՄՀԱ=Մշտական տարբերություն x 20 %: 
Մշտական տարբերությունների հիման վրա հաշվարկված «Մշտա-

կան հարկային ակտիվներ» ցուցանիշը շահութահարկի այն գումարն է, 
որի չափով նվազել էր բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկը, կապ-
ված եկամուտների այն մասի հետ, որոնք հաշվի չեն առնվել հարկման 
տեսանկյունից: Այլ խոսքով` դա շահութահարկի գծով հարկային վճա-
րումների պակաս հաշվարկած գումարն է` ի տարբերություն հաշվապա-
հական շահութահարկի գումարի: 

2. Մշտական տարբերությունները ծախսեր են, որոնք ձևավորում են 
հաշվապահական շահույթը և չեն մասնակցում շահութահարկի հարկ-
ման բազայի` հարկվող շահույթի, ձևավորմանը. 

Հաշվապահական ծախսեր > Հարկային ծախսեր 
Հաշվապահական շահույթ < Հարկվող շահույթ 
Եթե հաշվապահական շահույթը զիջում է հարկվող շահույթին, ուս-

տի այն ավելացնելու համար, այդ տարբերությունը բացարձակ արժեքով 
բազմապատկվում է շահութահարկի դրույքաչափով, իսկ արդյունքն ար-
տացոլվում է 751 հաշվի կրեդիտում. 

(Հաշվապահական շահույթ - Հարկվող շահույթ) x 20%, 
կամ` ՄՀՊ=Մշտական տարբերություն x 20 % 
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Մշտական տարբերությունների հիման վրա հաշվարկվում է «Մշտա-
կան հարկային պարտավորություններ» ցուցանիշը, որը շահութահարկի 
այն գումարն է, որն անհրաժեշտ է վճարել բյուջե, կապված ծախսերի 
այն մասի հետ, որոնք հաշվի չեն առնվել հարկման տեսանկյունից: Դա 
շահութահարկի գծով հարկային վճարումների ավել գումարն է ի տարբե-
րություն հաշվապահական շահութահարկի գումարի: 

3. Մշտական տարբերություններն եկամուտներ են, որոնք ձևավո-
րում են շահութահարկի հարկման բազան, սակայն չեն մասնակցում 
հաշվապահական շահույթի ձևավորմանը. 

Հաշվապահական եկամուտներ < Հարկային եկամուտներ 
Հաշվապահական շահույթ < Հարկվող շահույթ 
Եթե հաշվապահական շահույթը զիջում է հարկվող շահույթին, ուստի 

այն ավելացնելու համար, այդ տարբերությունը բացարձակ արժեքով 
բազմապատկվում է շահութահարկի դրույքաչափով, իսկ արդյունքն ար-
տացոլվում է 751 հաշվի կրեդիտում. 

(Հաշվապահական շահույթ - Հարկվող շահույթ) x 20%, 
կամ` ՄՀՊ=Մշտական տարբերություն x 20 % : 
«Մշտական հարկային պարտավորությունները» շահութահարկի այն 

գումարն է, որի հաշվին ավել է ստացվում ընթացիկ տարվա բյուջեին 
վճարվելիք պարտավորությունը, համեմատած շահութահարկի այն գու-
մարի հետ, որը հաշվարկվում է ելնելով հաշվապահական շահութից, 
կապված այն բանի հետ, որ եկամուտների մի մասը հաշվապահական 
տեսանկյունից հաշվի չի առնվել: 

4. Մշտական տարբերությունները ծախսեր են, որոնք ձևավորում են 
շահութահարկի հարկման բազան, սակայն չեն մասնակցում հաշվապա-
հական շահույթի ձևավորմանը. 

Հաշվապահական ծախսեր < Հարկային ծախսեր 
Հաշվապահական շահույթ > Հարկվող շահույթ 
Եթե հաշվապահական շահույթը գերազանցում է հարկվող շահույ-

թին, ուստի այն նվազեցնելու համար, այդ տարբերությունը բազմա-
պատկվում է շահութահարկի դրույքաչափով, իսկ արդյունքն արտացոլ-
վում է 751 հաշվի դեբետում. 

(Հաշվապահական շահույթ - Հարկվող շահույթ) x 20%, 
կամ` ՄՀԱ=Մշտական տարբերություն x 20 % 
Մշտական տարբերությունների հիման վրա հաշվարկված «Մշտա-

կան հարկային ակտիվներ» ցուցանիշը շահութահարկի այն գումարն է, 
որի չափով նվազել էր բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկը, կապ-
ված ծախսերի այն մասի հետ, որոնք հաշվի չեն առնվել հարկման տե-
սանկյունից: Այլ խոսքով` դա շահութահարկի գծով հարկային վճարում-
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ների պակաս հաշվարկած գումարն է` ի տարբերություն հաշվապահա-
կան շահութահարկի գումարի: 

Մշտական և ժամանակավոր տարբերությունների մասին տեղեկատ-
վության արտացոլման կանոնների մասին պետք է ամրագրել կազմա-
կերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ: 

Նշենք, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել ենք, որ ֆի-
նանսական և հարկային շահույթի մշտական տարբերությունների դա-
սակարգում որևէ հատկանիշով գոյություն չունի: Ուստի ներկայացրել 
ենք թե՛ ժամանակավոր, թե՛ մշտական տարբերություններն երկու հատ-
կանիշով` ըստ ազդեցության ժամանակաշրջանի և ըստ ծագման. 

I. Ըստ շահույթի վրա ազդեցության ժամանակահատվածի. 
1. մշտական տարբերություններ, երբ տարբերությունն առաջանում է 

ցանկացած հարկային տարում` ձևավորելով հաշվետու տարում շահու-
թահարկի գծով տարբերություն. 

1.1. մշտական հարկային ակտիվներ,  
1.2. մշտական հարկային պարտավորություններ:  
2. ժամանակավոր տարբերություններ, երբ տարբերությունն առա-

ջանում է միայն որոշակի հաշվետու ժամանակահատվածներում` ազդե-
լով հետագա տարիների շահույթի մեծության վրա վրա. 

2.1.հարկվող ժամանակավոր տարբերություններ, որոնք ձևավորում 
են շահութահարկի գծով հաջորդող հաշվետու տարիներում հետաձգված 
հարկային պարտավորություններ, 

2.2. նվազեցվող ժամանակավոր տարբերություններ, որոնք ձևավո-
րում են շահութահարկի գծով հաջորդող հաշվետու տարիներում հե-
տաձգված հարկային ակտիվներ: 

II.Ըստ շահույթի վրա ազդեցությամբ` ըստ ծագման ուղղության. 
1. եկամտային մասով. 
1.1. մշտական տարբերություններ` եկամտային մասով, 
1.2. հարկվող ժամանակավոր տարբերություններ` եկամտային մասով, 
1.3. նվազեցվող ժամանակավոր տարբերություններ` եկամտային 

մասով, 
2. ծախսային մասով. 
2.1. մշտական տարբերություններ` ծախսային մասով, 
2.2. հարկվող ժամանակավոր տարբերություններ` ծախսային մասով, 
2.3. նվազեցվող ժամանակավոր տարբերություններ` ծախսային մասով: 
Վերոնշյալ տարբերությունները կան թե չկան, հարկային հաշվառ-

ման տեսանկյունից դիտարկման նյութ չեն, այդ տարբերությունները 
հաշվի են առնվում, քանի որ հաշվապահը կիրառում է ֆինանսական 
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հաշվառման մոտեցումները, հետևապես այս տարբերություններով է, որ 
շտկվում է ֆինասնական շահույթը` ձևավորելով հարկվող շահույթը: 

Ուստի, կարևորելով հաշվառման նպատակով մշտական և ժամա-
նակավոր տարբերությունների դասակարգումը, կարծում ենք, որ այդ 
տարբերությունների առանձնացված ներկայացումը լուծում է մի շարք 
խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են. 

• հաշվապահի աշխատանքի անճշտությունների վերացմանը, 
• տեղեկատվության հստակեցմանը, 
• լրացուցիչ բացահայտումների ներկայացմանը, որոնք էական ազ-

դեցություն են ունենում հարկվող շահույթի վրա: 
Կարծում ենք, հաշվառման նպատակով, վերոնշյալ կարգով տարբե-

րությունների ներկայացումը, դասակարգումը, առանձին-առանձին մեկ-
նաբանումը, բացառապես կաջակցեն գործող հաշվապահներին, եկա-
մուտների և ծախսերի հաշվառման գործնական կիրառման ներկայիս 
հաշվապահական և հարկային հաշվառման առանձնացման պարագա-
յում, վերացնելով վերահսկողական նպատակներով եկամուտների և 
ծախսերի ոչ մանրամասն արտացոլմամբ ուղեկցվող դժվարությունները, 
որոնք անհրաժեշտ են ֆինանսական և հարկային հաշվառման մեջ շա-
հութահարկը հաշվարկելիս և արտացոլելիս: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПОСТОЯННЫХ И 
ВРЕМЕННЫХ РАЗНИЦ В ЦЕЛЯХ УЧЕТА 

В бухгалтерском учете организации РA для исчисления налога на 
прибыль должны отражать разницы, возникающие из - за расхождения 
между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в 
соответствии с требованиями НК РA. В бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности отражаются последствия временных разниц 
для формирования условного расхода и дохода по налогу на прибыль 
в соответствии с МСФО. Организация должна обособленно отражать 
в бухгалтерском учете не только временные разницы, но и 
постоянные. Их нужно отражать дифференцированно по видам тех 
активов и обязательств, в отношении которых возникла данная 
разница. В статье представлена классификация постоянных разниц, а 
также порядок формирования текущего налога на прибыль. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская прибыль, 
налогооблагаемая прибыль, налог на прибыль, постоянные разницы, 
временные разницы, доходы, расходы. 
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THE CLASSIFICATION ACCOMPLISHMENT OF THE PERMANENT 
AND TEMPORARY DIFFERENCES FOR ACCOUNTING 

 Armenian companies must show the differences coming between the 
accounting profit and the profit, which is accounted due to rating law for 
accounting the profit. The results of modern differences in the formation of 
the expenses should be presented according to the international standards 
and accounting system. Although not only the results of permanent 
differences, but temporary differences as well should be pr esented 
separately according to the actives and dut ies arisen in the result of 
differences.  

 The article presents the accounting system of not only permanent, but 
also temporary differences.  

 Keywords: Accounting, Accounting profit, rating / tax profit, profit tax, 
permanent differences, temporary differences, profit, expenses. 
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ՄԵԼԱՆՅԱ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ 
 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ասիստենտ 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐժԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՀՀ տնտեսության զարգացման առանձնահատկություններով 
պայմանավորված՝ բնակչության զբաղվածության փոփոխություննե-
րը համընթաց չեն մակրոտնտեսական ցուցանիշների զարգացման 
միտումներին: Այդ հիմնախնդրի պարզաբանման նպատակով սույն 
հոդվածում կատարվել է ՀՀ տնտեսական աճի և զբաղվածության 
շարժընթացի համադրական վերլուծություն, բացահայտվել են 
դրանց միջև գոյություն ունեցող խզումները պայմանավորող գոր-
ծոնները: Վերջինների մեջ կարևորելով աշխատանքի արտադրո-
ղականության դերը՝ մեր կողմից հաշվարկվել է այս ցուցանիշը 
տնտեսության առանձին ոլորտներում: Տնտեսության կրած կառուց-
վածքային փոփոխությունների համատեքստում քննարկվել են աշ-
խատուժի վերաբաշխման խնդիրները: 

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, զբաղվածություն, տնտեսութ-
յան ճյուղային կառուցվածք, աշխատանքի արտադրողականություն, 
զբաղվածության կառուցվածք:  

Անկախացման տարիներից ի վեր ՀՀ տնտեսությունն ապրել է զար-
գացման մի քանի շրջան` ենթարկվելով կառուցվածքային մեծ փոփո-
խությունների, կապված 1990-ական թվականների սկզբին տնտեսութ-
յան համակարգային ճգնաժամի և հետագա տարիներին` տնտեսության 
արմատական վերադասավորումներով ուղեկցվող տնտեսական աճի 
հետ: Այս գործընթացներն իրենց հերթին քանակական, որակական և 
կառուցվածքային լուրջ փոփոխություններ են առաջացրել զբաղվածութ-
յան ոլորտում: Սակայն ՀՀ տնտեսական զարգացման առանձնահատ-
կություններով պայմանավորված՝ տնտեսական աճն ուսումնասիրվող 
ողջ ժամանակաշրջանում չի ուղեկցվել զբաղվածության համարժեք 
աճով` նրա շարժընթացը չի համահարաբերակցվում զբաղվածության 
փոփոխություններին: Այսպես, եթե 1993թ. հանրապետության իրական 
ՀՆԱ-ն 1990թ. համեմատությամբ նվազել է 2.1 անգամ, ապա ընդհանուր 
զբաղվածությունը կրճատվել է միայն 1.1 անգամ [1]: Իսկ 1992-ից արձա-
նագրված զբաղվածների թվաքանակի նվազումը տարեկան միջինը 
2.4%-ով շարունակվել է նաև տնտեսական աճ ապահոված  
1995-2002 թվականներին (տես` Գծապատկեր 1): 2002-ին 1995-ի հա-



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

133 

մեմատ տնտեսական աճը գնահատվել է 12%, իսկ զբաղվածների թվա-
քանակը նվազել է 25%-ով: Ընդ որում՝ զբաղվածության կրճատման գե-
րակշիռ մասը` 86%-ը, բաժին է ընկել տնտեսության ոչ գյուղատնտեսա-
կան հատվածին: Սա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ կազ-
մակերպություններում աշխատողներին հարկադիր արձակուրդի ուղար-
կելու և չնչին աշխատավարձեր վճարելու ճանապարհով կուտակվել էր 
մեծ թվով ավելցուկային աշխատուժ, որից այդ տարիներին մասնավո-
րեցման գործընթացներին զուգընթաց, աստիճանաբար ազատվում էին, 
իսկ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի փոփոխության արդյունքում 
նոր աշխատատեղերի ստեղծման գործընթացը խիստ դանդաղ էր ըն-
թանում և ի վիճակի չէր կլանելու այն: Չնայած աշխատատեղերի զգալի 
կրճատմանը՝ տնտեսության ոչ գյուղատնտեսական հատվածը (արտադ-
րություն և շինարարություն) ձեռք բերեց առաջանցիկ աճի տեմպեր` 
2003-ին թողարկելով ՀՆԱ-ի 76.6%-ը` 1995թ.-ի 59%-ի փոխարեն (տես` 
աղյուսակ 1): Ըստ էության՝ տնտեսության այս հատվածում տնտեսական 
աճը ձեռք է բերվել ի հաշիվ աշխատանքի արտադրողականության աճի` 
2002-ին 1995-ի համեմատ աշխատանքի արտադրողականությունն աճել 
է մոտ 9 անգամ (հաշվարկված ոչ համադրելի գներով/, կազմելով 1.38 
մլն դրամ (տես` Գծապատկեր 2): Նույն ժամանակահատվածում ար-
տադրողականության ավելի համեստ աճ է գրանցվել գյուղատնտեսութ-
յունում` այն ավելացել է մոտ 1.5 անգամ, 2002-ին բացարձակ արտահայ-
տությամբ կազմելով 1.044 մլն դրամ: 

 
Գծապատկեր 1։ ՀՀ տնտեսական աճի և զբաղվածների թվաքանակի 

աճի շարժընթացը 1995-2011 թթ., տոկոսներով, նախորդ տարվա 
նկատմամբ [6, 7] 

Միայն 2003-2008 թվականների երկնիշ տնտեսական աճն ի զորու 
եղավ կանգնեցնել զբաղվածության շարունակական նվազման միտումը` 
գրանցվեց զբաղվածության անկանոն աճ` տարեկան միջինը 0.2 %-ով, 
որը, չնայած թույլ է համահարաբերակցվում ընդհանուր տնտեսական 
գործընթացների հետ, սակայն դրական տեղաշարժ է, քանի որ ձեռք է 
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բերվել տնտեսության ոչ գյուղատնտեսական հատվածում զբաղվածների 
թվաքանակի ավելացման հաշվին (4%-ով), գյուղատնտեսական հատվա-
ծում դրա 1% կրճատման պայմաններում: Այս տարիների տնտեսական 
աճը ևս հիմնականում ապահովվել է ի հաշիվ ինտենսիվ գործոնների. 
2008-ին 2003-ի համեմատ աշխատանքի արտադրողականությունը ոչ 
գյուղատնտեսական հատվածում ավելացել է 2.5, գյուղատնտեսական 
հատվածում` 1.5 անգամ, զբաղվածների թվաքանակի ընդամենը 1% աճի 
պայմաններում: Հետագա տարիներին զբաղվածների թվաքանակի 
կրճատում (3%-ով) գրանցվել է միայն 2009-ին, երբ տնտեսության ոչ 
գյուղատնտեսական հատվածում 31.2 հազար աշխատատեղի կրճա-
տումն աշխատանքի արտադրողականության 7.5% նվազման և գյու-
ղատնտեսական հատվածում` 12% նվազմանը զուգընթաց պայմանավո-
րեց ՀՆԱ ծավալի 14.4%-ով կրճատումը, չնայած գյուղատնտեսությունում 
3 հազար աշխատատեղերի ավելացման հանգամանքին: Նոր աշխա-
տատեղերի բացման առումով բարենպաստ էր 2011-ը, երբ նախորդ 
տարվա համեմատ 9% ՀՆԱ ծավալի աճի պայմաններում զբաղվածների 
թվաքանակն ավելացել է 6%-ով (տես` Գծապատկեր 1): 

Գծապատկեր 2։ Աշխատանքի արտադրողականությունը 
տնտեսության առանձին ոլորտներում, հազար մարդ1  

1 Ցուցանիշները հաշվարկվել են մեր կողմից, ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների [5, 6]: 

Զարգացման ներուժ ունեցող ճյուղերի բաշխվածությամբ պայմանա-
վորված՝ աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը զգալիո-
րեն տարբերվում է տնտեսության ճյուղերում: Արտադրողականության 
ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է արտահանման ուղղվածությամբ 
ճյուղերում, ինչպես նաև այն ոլորտներում, որտեղ զգալի է օտարերկրյա 
կապիտալի մասնակցությունը, ինչպես ֆինանսական միջնորդությունը, 
որտեղ կիրառվող կառավարման ժամանակակից մեթոդները հանգեցրել 
են աշխատուժի ներուժի օգտագործման առավել բարձր արդյունավե-
տության և մարդկային կապիտալի կուտակման: Ինչպես ցույց է տալիս 
գծապատկեր 3-ը, 2011-ին այստեղ մեկ աշխատողի հաշվով արտադրվել 
է 8.188 մլն դրամ ՀՆԱ: Արդյունավետության բարձր ցուցանիշ ունեցող 
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հաջորդ ճյուղը շինարարությունն է` 7.786 մլն. դրամ ՀՆԱ: Այս ճյուղերում 
աշխատուժի արտադրողականությունը 2-2.5 անգամ գերազանցել է 
տրանսպորտի և կապի, առևտրի և հանրային սննդի ճյուղերի, և մոտ 
5.5 անգամ` գյուղատնտեսության ոլորտի համանուն ցուցանիշներին: 
Արտադրողականության աճն առանձին ոլորտներում, ինչպես նաև` դե-
պի ավելի բարձր արտադրողականություն ունեցող ոլորտներ զբաղվա-
ծության վերաբաշխումը հանգեցրել է արտադրողականության ընդհա-
նուր ցուցանիշի աճի` 2011-ին 1995-ի համեմատ 9, 2002-ի համեմատ` 
2.6 անգամ (տես` Գծապատկեր 2): Չնայած արտադրողականության 
համեմատական աճին (2005-2010 թթ. ժամանակահատվածում մեկ աշ-
խատողի հաշվով ավելացված արժեքի իրական աճը կազմել է 17%/, այ-
սօր Հայաստանն աշխատանքի արտադրողականությամբ զգալիորեն զի-
ջում է զարգացած երկրներին: Համեմատության համար ասենք, որ եթե 
Հայաստանում միջին աշխատողը տարեկան կտրվածքով արտադրում է 
7930 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ապրանքներ և ծառայություններ, ապա 
Իսրայելում` 68400 ԱՄՆ դոլարին համարժեք [2]:  

Գծապատկեր 3։ Աշխատանքի արտադրողականությունը 
տնտեսության առանձին ճյուղերում, մլն դրամ2 

2 Ցուցանիշները հաշվարկվել են մեր կողմից, ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների [5, 6]: 

Անցած 20 տարիների ընթացքում ՀՆԱ կառուցվածքն էապես փոխ-
վել է` հօգուտ ծառայությունների ոլորտի, որի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում` 
2010-ին 1990-ի համեմատ աճել է 36%-ով, իսկ 2002-ի համեմատ` 
11%ով: Պատկերն այլ է գյուղատնտեսության ոլորտում` եթե անցումա-
յին տարիներին ՀՆԱ-ում կտրուկ ավելացել է գյուղատնտեսության մաս-
նաբաժինը, ապա հետագա տարիներին այն համեմատաբար նվազել է: 
Չնայած զգալի աճին, այնուամենայնիվ, ՀՀ տնտեսական աճն ի զորու 
չեղավ վերականգնել արտադրության (արդյունաբերության և շինարա-
րության) նախկին մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում` այն 2010-ին 1990-ի համե-
մատ նվազել է 23%-ով (տես` Աղյուսակ 1): Ներկայումս ցածր արտադրո-
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ղականությամբ ոլորտների գերակայությունը ՀՆԱի կառուցվածքում 
հանդիսանում է ՀՀ տնտեսության հիմնարար թերություններից մեկը` 
երկրի հարստության ճնշող մասը դեռևս ստեղծվում է երկու ոլորտնե-
րում` ծառայություններ և գյուղատնտեսություն, չնայած վերջին տարինե-
րին արտադրության մասնաբաժնի զգալի բարձրացմանը: 

Աղյուսակ 1 
ՀՆԱ-ի կառուցվածքը՝ տոկոսներով3 

 1990 1995 2002 2010 
Գյուղատնտեսություն 17.2 41 23.4 18 
Արտադրություն 52 31 39 40 
Ծառայություններ 30.8 28 37.6 42 

3 Ցուցանիշները հաշվարկվել են մեր կողմից՝ ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների [4, 6] 

ՀՆԱ կառուցվածքային փոփոխություններն ուղեկցվել են զբաղվա-
ծության կառուցվածքի փոփոխություններով` այն դարձել է ավելի քիչ 
բազմազանեցված: Դիտարկվող ժամանակաշրջանում զբաղվածների 
թվաքանակն ամենամեծ չափով կրճատվել է արդյունաբերության ոլոր-
տում` 1995-2002 թվականներին՝ նվազելով տարեկան միջինը 10%-ով, 
իսկ 2003-2010 թվականներին` 2.6%-ով: Չնայած 2011-ին նախորդ տար-
վա համեմատ գրանցվել է 6% աճ, սակայն այն 57%-ով փոքր է 1995-ի և 
10%-ով` 2002-ի համապատասխան ցուցանիշներից: Արդյունաբերությու-
նում զբաղվածների թվաքանակի նվազումն ուղեկցվել է ընդհանուր 
զբաղվածների մեջ դրանց մասնաբաժնի շարունակական կրճատմամբ` 
1995-ի 20.5%-ից 2002-ին հասել է 12.9%-ի (տես` Գծապատկեր 4): Չն-
չին` 0.3%-ով աճ գրանցվեց 2003-ին, որը չպահպանվեց, և հետագա 
տարիներին նվազման միտումը շարունակվեց, բացի 2011-ը, երբ նա-
խորդ տարվա ցուցանիշի համեմատ ավելանալով 8.2%-ով, այն կազմեց 
մոտ 11%: Հակառակ պատկերն է դիտարկվում տնտեսության գյուղատն-
տեսական հատվածում, որտեղ հողի սեփականաշնորհումն ուղեկցվեց 
զբաղվածության աճով: Գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թվաքա-
նակի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 1996-ին` 586 հազ մարդ, 
կամ ընդհանուր զբաղվածների 40%-ը (տես` Գծապատկեր 5): Գոյատև-
ման նվազագույն միջոցներ ապահովող գյուղատնտեսությունում զբաղ-
վածության աճը պայմանավորվեց երկու հիմնական հանգամանքով` 
նախ՝ այդ ոլորտում զբաղվածությունը ծառայեց որպես անցման շրջանի 
ցնցումներին դիմակայելու հիմնական գործոն և երկրորդ՝ արտադրա-
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կան ոլորտը դեռևս կաթվածահար վիճակում էր և նոր աշխատատեղերի 
բացման գործընթացը դանդաղ էր ընթանում: Արդյունքում, ցածր ար-
տադրողականություն ունեցող գյուղատնտեսությունը կլանեց արտադ-
րական ոլորտից դուրս մնացած ավելցուկային որակյալ աշխատուժը՝ ա-
պահովելով նվազագույն զբաղվածություն, սակայն չնպաստելով մարդ-
կային կապիտալի կուտակմանը: Հատկանշական է, որ չնայած այս ոլոր-
տում զբաղվածների թվաքանակն առանձին տարիներին կրճատվել է, 
սակայն դրա մասնաբաժինն ընդհանուրի մեջ 1995-2004 թվականներին 
անշեղորեն աճել է` 37.4%ից հասնելով մինչև մոտ 46.9%-ի: Եվ միայն 
2005-ից այն սկսել է դանդաղ աճի տեմպով նվազել, 2010-ին կազմելով 
45.3%: Բացառություն է կազմել միայն 2009-ը, երբ գյուղատնտեսությու-
նում զբաղվածների մասնաբաժինն ընդհանուրի մեջ 3%-ով աճել է նա-
խորդ տարվա նկատմամբ: Չնայած 2011-ին նախորդ տարվա համեմատ 
գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների թվի մոտ 57 հազարով ա-
վելացման՝ դրա մասնաբաժինն ընդհանուր զբաղվածների թվաքանակում 
կտրուկ անկում է ապրել` կազմելով 38.9% (տես` Գծապատկեր 5):  

Աշխատուժի ներգրավման այլ կարևոր ճյուղ է հանդիսանում ծառա-
յությունների ոլորտը, որտեղ զբաղվածների քանակական աճին զուգըն-
թաց արձանագրվել է նաև դրա հարաբերական աճ: Այսպես, 2011-ին 
առևտրում և հանրային սննդում զբաղվածների թվաքանակը 1995-ի հա-
մեմատ ավելացել է 23%-ով, 2002-ի համեմատ` 24%-ով, իսկ նրանց մաս-
նաբաժինը` 1995-ի 6.8%-ից 2002-ին դարձել է 9%, 2011-ին` 10.5%: Ընդ 
որում՝ սա միակ ոչ գյուղատնտեսական ոլորտն է, որտեղ անցումային 
շրջանից ի վեր զբաղվածների թվաքանակն ավելացել է:  
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Գծապատկեր 4: Զբաղվածների թվաքանակն ըստ տնտեսության ճյուղերի, հազար մարդ [5] 
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Գծապատկեր 5: Զբաղվածների մասնաբաժինն ըստ տնտեսության ճյուղերի4  

4 Ցուցանիշները հաշվարկվել են մեր կողմից, ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների [5] 
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Այսպիսով, եթե տնտեսության ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում 
տնտեսական աճն ապահովվել է ի հաշիվ աշխատանքի արտադրողա-
կանության աճի, ապա գյուղատնտեսության ոլորտում` ի հաշիվ զբաղ-
վածների թվաքանակի աճի: Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ ՀՀ աշխա-
տաշուկային բնորոշ է տնտեսության ճյուղերի միջև աշխատուժի խիստ 
անարդյունավետ բաշխվածությունը, հետևաբար նաև` մարդկային կա-
պիտալի անարդյունավետ օգտագործումը: Տնտեսության երկու ամե-
նաարտադրողական ոլորտներին` ֆինանսական միջնորդությանն ու շի-
նարարությանը, որոնք արտադրում են ՀՆԱ-ի 23%-ը, բաժին է ընկնում 
երկրում ընդհանուր զբաղվածության ընդամենը 9%-ը, մինչդեռ զբաղ-
վածների գրեթե կեսը կենտրոնացած է արտադրողականության ամենա-
ցածր մակարդակ ունեցող գյուղատնտեսության ոլորտում, որի մասնա-
բաժինը ՀՆԱ-ում ընդամենը 18% է [7]:  

Մրցունակ տնտեսություն կառուցելու և ամենաարժեքավոր ռեսուրսը` 
մարդկային կապիտալն արդյունավետ օգտագործելու նպատակով, երկրի 
կառավարությունը տարբեր լծակներով պետք է խրախուսի տնտեսութ-
յունում նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներգրավման ճանապար-
հով աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման գործընթացը, 
ինչպես նաև` քայլեր ձեռնարկի աշխատուժի շուկայի կլանման կարո-
ղությունների զարգացման ուղղությամբ` աշխատուժը վերաբաշխելով 
դեպի նոր ու հեռանկարային ճյուղեր, դեպի արտադրական ոլորտ, դրա-
նով իսկ ավելի շատ աշխատանքային ռեսուրսներ կենտրոնացնելով 
բարձր արտադրողականություն ունեցող ոլորտներում, այդ ընթացքում 
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В связи со специфичностью экономического развития РА, 
изменения в занятости населения не эквивалентны тенденциям 
развития макроэкономических показателей. Для выяснении этой 
проблемы в данном статье сделан сравнительный анализ динамики 
экономического роста и занятости, выявлены факторы, которые 
формировали существующие расхождения между ними. Нами 
рассчитана производительность труда в различных секторах 
экономики, связи важности ее ролья среди этих факторов. В контексте 
структурных изменений в экономике обсуждeны вопросы 
перераспределения рабочей силы. 
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Connections with the specificity of economic development of the RA, 

the change in the employment are not equivalent to the trends of 
development of macroeconomic indicators. For the explanation of this 
problem in this article made the comparative analysis of the dynamics of 
economic growth and employment, are revealed the factors, which formed 
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ԱՇՈՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման 

ամբիոն, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ  
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածում քննարկվել են ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ, 
կապիտալի և ֆինանսների հաշիվների կառուցվածքների ձևավոր-
ման վրա ազդող գործոնները: Ցույց է տրվել, որ ընթացիկ հաշվի 
բացասական սալդոյի ձևավորման վրա մեծ է առևտրային հաշ-
վեկշռի ազդեցությունը, բացահայտվել են ծառայությունների ոլոր-
տում բացասական հաշվեկշռի ձևավորման առանձնահատկութ-
յունները: Ցույց է տրվել նաև դրամական փոխանցումների և մաս-
նավոր տրանսֆերտների հատուկ նշանակությունն ընթացիկ հաշվի 
ձևավորման վրա: Կապիտալի և ֆինանսների հաշվի կառուցվածքի 
առանձնահատկությունների բացահայտման ընթացքում մեծ ուշադ-
րություն է դարձվել զուտ օտարերկրյա ներդրումների հոսքերի վեր-
լուծությանը: Հոդվածի վերջնամասում գնահատվել է արտարժու-
թային պահուստների բավարարության մակարդակը, ինչպես նաև 
կատարվել են որոշակի եզրակացություններ:  

Հիմնաբառեր. հաշվեկշիռ, կառուցվածք, արտահանում, ներմու-
ծում, արտաքին պարտք: 

 
Վճարային հաշվեկշռի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացութ-

յուններ անելու երկրի ընդհանուր տնտեսական վիճակի, այդ թվում` ար-
ժութային կուրսի կայունության վերաբերյալ, գնահատելու գոյություն ու-
նեցող արտաքին և ներքին տնտեսական ռիսկերը, ինչպես նաև` կան-
խատեսումներ կատարել հետագա զարգացումների վերաբերյալ: Ստորև 
բերված աղյուսակը ներկայացնում է ՀՀ 2008-2012 թթ. վճարային հաշ-
վեկշիռների հիմնական հոդվածները: 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2008-2012 թթ.(մլն դոլար)* 

 2008 2009 2010 2011 2012 
A. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ  -1381.82 -1368.89 -1373.17 -1108.17 -1,056.4 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ Կրեդիտ 1112.02 748.85 1175.42 1580.02 1,664.9 
 Արտահանում 1065.91 726.88 1144.66 1520.31 1,603.4 
 Այլ 46.11 21.97 30.77 59.70 61.5 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ դեբետ -3775.55 -2830.13 -3207.97 -3657.66 -3,738.2 
 Ներմուծում -3719.69 -2793.66 -3161.51 -3607.30 -3,685.1 
 Այլ -55.86 -36.47 -46.46 -50.37 -53.0 
Հաշվեկշիռ ապրանքների գծով -2663.53 -2081.28 -2032.55 -2077.65 -2,073.3 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Կրեդիտ 644.97 589.50 761.56 826.92 826.2 
 Տրանսպորտային 137.65 108.66 156.45 179.02 180.3 
 Այլ 507.31 480.84 605.11 647.91 645.9 
Ծառայություններ Դեբետ -972.08 -857.62 -1003.74 -1139.04 -1,158.1 
 Տրանսպորտային -468.74 -382.41 -448.22 -463.30 -476.3 
 Այլ -503.34 -475.21 -555.53 -675.74 -681.8 
Հաշվեկշիռ ապրանքների և 
ծառայությունների գծով 

-2990.64 -2349.40 -2274.73 -2389.76 -2,405.1 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ Կրեդիտ 994.42 715.16 959.75 1261.83 1,323.9 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ Դեբետ -523.23 -548.57 -621.10 -703.29 -694.4 
Հաշվեկշիռ ապրանքների, ծառա-
յությունների և եկամուտների գծով 

-2519.45 -2182.81 -1936.08 -1831.22 -1,775.6 

Ընթացիկ տրանսֆերտներ: Կրեդիտ 1239.46 894.79 783.70 969.95 979.9 
Ընթացիկ տրանսֆերտներ: Դեբետ -101.83 -80.87 -220.78 -246.89 -260.7 
B. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ 148.88 89.10 107.91 96.24 104.0 
Կապիտալի հաշիվ: Կրեդիտ 165.86 102.55 123.13 119.79 126.9 
Կապիտալի հաշիվ: Դեբետ -16.98 -13.45 -15.22 -23.55 -23.0 
Ընդամենը խումբ A+B -1232.94 -1279.79 -1265.25 -1011.93 -952.5 
C. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ 1006.35 1583.88 1068.71 1142.09 849.1 
ՈՒղղակի ներդրումներ այլ երկրներ -10.21 -52.72 -8.25 -78.00 -15.8 
ՈՒղղակի ներդրումներ այլ երկրներից 935.43 777.50 570.07 525.45 489.1 
Պորտֆելային ներդրումներից 
ակտիվներ 

2.61 -10.56 -1.48 0.37 -1.1 

Պորտֆելային ներդրումներից 
պարտավորություններ 

5.81 6.69 12.23 -10.75 1.4 

Ակտիվներ այլ ներդրումներից -580.64 -478.00 -245.65 -88.11 -61.4 
Պարտավորություններ այլ 
ներդրումներից 

653.34 1340.97 741.79 793.12 437.1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ . խումբ A-ից մինչև C -226.59 304.10 -196.54 130.16 -103.3 
D. ՄԱՔՈՒՐ ՍԽԱԼՆԵՐ ԵՎ 
ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐ 

12.53 19.34 17.50 -29.37 109.7 

Ընդամենը . խումբ A-ից D 
(ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ) 

-214.06 323.44 -179.04 100.79 6.3 

E Ֆինանսական հոդվածներ 214.06 -323.44 179.04 -100.79 -6.3 
Պահուստային ակտիվներ 233.52 -600.28 111.48 -132.92 48.4 
Ֆոնդի վարկի օգտագործում -19.46 277.12 67.47 32.22 -54.8 
Հատուկ ֆինանսավորում - -0.29 0.10 -0.08 0.1 

* Կազմված է ՀՀ ԱՎԾ տվյալներով: 
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Ընթացիկ հաշիվ: Արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններում 
Հայաստանը համարվում է փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, 
ինչը նշանակում է, որ տնտեսական հոսքերի շարժը դեպի երկիր և երկ-
րից դուրս ազատականացված է: Բացի այդ, Հայաստանը լինելով բաց 
տնտեսություն ունեցող երկիր արագ է արձագանքում այն երկրներում 
ընթացող տնտեսական զարգացումներին, որոնցից ունի մեծ տնտեսա-
կան կախվածություն: Օրինակ՝ 2006-2008 թթ. Ռուսաստանի տնտե-
սության աճի բարձր տեմպերով պայմանավորված, գրեթե կրկնապատկ-
վեցին դրամական փոխանցումների ներհոսքերն այդ երկրից, իսկ մի-
ջազգային շուկաներում պղնձի և մոլիբդենի գների բարձրացումը հան-
գեցրեց Հայաստանից ԵՄ արտահանման ծավալների զգալի աճի: Նշ-
ված գործոնները դրական ազդեցություն ունեցան Հայաստանի ընդհա-
նուր տնտեսական աճի վրա: Սկսած 2008թ. 4-րդ եռամսյակից` տնտե-
սությունը կրեց համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի անբարեն-
պաստ դրսևորումները` կրճատվեցին Հայաստան ներհոսող տրանս-
ֆերտները և գործոնային եկամուտները, ինչպես նաև հայաստանյան 
ապրանքների նկատմամբ արտաքին պահանջարկը: Արդյունքում` 
2009թ. ընթացիկ հաշվի պակասուրդը կազմեց ՀՆԱ-ի 15.7%-ը, 2008թ. 
11.8%-ի և նախաճգնաժամային 2007թ. 6,4%-ի դիմաց [1, էջ 15]: Հումքա-
յին բնույթի ապրանքատեսակների արտահանման շուկաների վիճակի 
բարելավման հետ կապված` արդեն իսկ 2009թ. երրորդ եռամսյակից 
արտահայտվեցին արտահանման ծավալների աստիճանական վերա-
կանգնման միտումներ, որոնք ամրապնդվեցին 2010թ.: 2010թ. արտա-
քին պահանջարկի աճի հետ մեկտեղ ավելացել են նաև Հայաստան ներ-
հոսող տրանֆերտները և գործոնային եկամուտները` նպաստելով ընթա-
ցիկ հաշվի պակասուրդի կրճատմանը մինչև ՀՆԱ-ի 14.8%-ը:  
2011-2012թթ. ընթացիկ հաշվի պակասուրդը կազմել է ՀՆԱ-ի համապա-
տասխանաբար 10.9% և 10.6%-ը [2, էջ 18]: 

Ընթացիկ հաշվի բացասական սալդոյի ձևավորման վրա մեծ է 
առևտրային հաշվեկշռի ազդեցությունը: 1991թ. ի վեր Հայաստանն իրա-
կանացրել է շուկայական բարեփոխումներ` շեշտադրում անելով առևտրի 
ազատականացման վրա: 2003թ. Հայաստանն անդամակցել է ԱՀԿ-ին [3]: 
Անցած տարիների ընթացքում ՀՆԱ աճի նկատմամբ արտահանման և 
ներմուծման աճի տեմպերի գերազանցումը վկայում է Հայաստանի տնտե-
սության բացության մասին: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ կառուցված-
քային, տեխնոլոգիական և կառավարչական առումներով լինելով համաշ-
խարհային տնտեսության ամենաթույլ օղակներից մեկը` առանց գրագետ 
արտաքին տնտեսական քաղաքականության Հայաստանը չի կարող 
արդյունավետ օգտագործել բաց տնտեսության առավելությունները [4]: 
Ներկայումս Հայաստանի արտաքին առևտրային շրջանառությունը բնու-
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թագրվում է արտահանման նկատմամբ ներմուծման զգալի գերակշռ-
մամբ: 1990-ական թվականների վերջերին և 2000-ական թվականների 
սկզբներին արտահանումը հիմնված էր ներմուծված հումքի վերամշակ-
ման արդյունքների արտահանման վրա (ոսկերչական արդյունաբերութ-
յուն և ալմաստների մշակում): Վերջին տասը տարիներին արտահանման 
մեջ գերակշռում են հումքային արտադրանքը և հիմնային մետաղները: 
Հայաստանի արտահանումն ու ներմուծումն ըստ հիմնական ապրան-
քախմբերի ներկայացված են 1 և 2 Գծապատկերներում: 

 
Գծապատկեր 1: Արտահանման կառուցվածքն ըստ հիմնական 

ապրանքախմբերի (2012թ.)* 

Գծապատկեր 2: Ներմուծման կառուցվածքն ըստ հիմնական 
ապրանքախմբերի (2012)* 

                                            
*
 Կազմված է ՀՀ ԱՎԾ տվյալներով: 
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Ընդհանուր առմամբ, նախորդ տարիներին էական բարելավում չի 
արձանագրվել ծառայությունների բացասական հաշվեկշռի առումով: 
Չնայած նկատելի է ծառայությունների արտահանման որոշակի աճի մի-
տում, գրեթե նույն համամասնությամբ (տարեկան շուրջ 1,4-1,5 անգամ) 
աճել է նաև դրանց ներմուծումը: Ծառայությունների բացասական հաշ-
վեկշի գերակշիռ մասը ձևավորվում է տրանսպորտային ծառայություն-
ների (ծովային, օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային, խողովակաշա-
րային) հաշվին: Տրանսպորտային հատվածը մնում է արտաքին կախվա-
ծության ամենախոցելի տեղերից մեկը: Բացասական հաշվեկշիռը բնու-
թագրական է նաև ծառայությունների մնացած ոլորտներին (ճանապար-
հորդություն, ապահովագրություն, ֆինանսական ծառայություններ, այլ 
գործնական ծառայություններ, պետական ծառայություններ)` բացառութ-
յամբ կապի, շինարարական, անհատական, մշակույթի և հանգստի, հա-
մակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունների ոլորտների: Զբո-
սաշրջությունը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՏՏ) կառավարութ-
յան կողմից սահմանվել են որպես պոտենցիալ նոր աճի ոլորտներ: Հատ-
կանշական է, որ ՏՏ ոլորտն ապահովում է տարեկան 50-60 մլն. դոլարի 
դրական հաշվեկշիռ: 2012թ. «ծառայություններ» հոդվածի բացասկան 
մնացորդը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 6.3%-ով և կազմել է 
331.8 մլն. դոլար, որը հիմնականում պայմանավորված է «կապի ծառա-
յություն» հոդվածի դրական մնացորդի` 20.3 մլն. դոլար նվազմամբ և 
«տրանսպորտ» հոդվածի բացասական մնացորդի` 11.7 մլն. դոլար աճով: 

Արտաքին առևտրային պակասուրդը մասնակիորեն փոխհատուց-
վում է աշխատողների դրամական փոխանցումների և մասնավոր 
տրանսֆերտների միջոցով: 2012թ. ընթացքում «Եկամուտներ» հոդվածի 
դրական մնացորդը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 12.7%-ով և կազ-
մել 629.5 մլն. դոլար: 2012թ. ներդրումներից եկամուտների բացասական 
հաշվեկշիռը նախորդ տարվա համեմատ մնացել է գրեթե անփոփոխ` 
494.2 մլն դոլար: «Եկամուտներ» հոդվածի` դեպի դուրս փոխանցումների 
մեջ զգալի թիվ է կազմում «վերաներդրված եկամուտը»` 260.6 մլն դո-
լար, որը թեև փաստացի հոսք չէ, սակայն արտացոլվում է ընթացիկ 
հաշվում և խորացնում վերջինիս պակասուրդը: 2012թ. արդյունքներով 
վճարային հաշվեկշռի եկամուտները կազմել են 1,323.9 մլն. դոլար 
2008թ. 994.42 մլն. դոլարի դիմաց կամ այն գերազնացել են 33.1%-ով, 
իսկ 2009թ. համապատասխան ցուցանիշը գերազանցել են մոտ երկու 
անգամ: Եկամուտների հիմնական մասը ձևավորել են աշխատողների 
(ներառյալ սահմանային, սեզոնային և այլ) եկամուտները, որոնց աճն 
ակնհայտ է 2011-2012 թթ: Աշխատողների եկամուտների մասով կտրուկ 
կրճատում է նկատվել 2009թ. (կազմել է 676.96 մլն. դոլար կամ կրճատ-
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վել է ավելի քան 30%-ով 2008թ. համեմատությամբ), ինչն առաջին հեր-
թին պայմանավորված էր Ռուսասատնից համապատասխան հոսքերի 
կրճատմամբ: 2008-2009թթ. ճգնաժամի արդյունքում Ռուսաստանում 
արձանագրվեց 7.8% տնտեսական անկում` ցավագին անդրադառնալով 
այդ երկրում աշխատող հայերի եկամուտների ձևավորման վրա: Դրա-
մական փոխանցումները 2012թ. կազմել են 1 908 մլն դոլար` նախորդ 
տարվա նկատմամբ աճելով 8.4%-ով: Սեզոնային աշխատողների կողմից 
ստացված զուտ աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 
58.2 մլն դոլարով` կազմելով 979.2 մլն. դոլար, տնային տնտեսություննե-
րի ընթացիկ տրանսֆերտների ներհոսքն աճել է 53.5 մլն. դոլարով` կազ-
մելով 843.1 մլն դոլար 2011թ.` 789.6 մլն դոլարի դիմաց: Ինչ վերաբերում 
է մասնավոր հատվածի կապիտալ տրանսֆերտներին, ապա 2012թ. 
դրանց ներհոսքն աճել է 35.6 մլն դոլարով և կազմել 85.4 մլն դոլար: 

Ընթացիկ տրանսֆերտները 2012թ. կազմել են 979.9 մլն դոլար 
(ՀՆԱ 9,9%-ը,) 2008թ. 1239.46 մլն դոլարի դիմաց: Դրանց հիմնական 
մասը կազմել են մասնավոր տրանսֆերտները: Նկատելի է ընթացիկ 
տրանսֆերտների տեսքով արտահանման աճ: 2009թ. այդ ցուցանիշը 
կազմել է -80.87 մլն դոլար, 2010թ.` -220.78 մլն դոլար, 2011թ.` -246.89 
մլն. դոլար: Իսկ 2012թ. Հայաստանից ընթացիկ տրանսֆերտների տես-
քով արտահանվել է -260.7, ինչը շուրջ 2,5 անգամ գերազանցում է 
2008թ. համապատասխան ցուցանիշը: Պետական հատվածի տրանս-
ֆերտների զուտ ներհոսքը 2012թ. նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել 
է 133.7 մլն դոլարով և կազմել 122.8 մլն դոլար, որի 73.8%-ը կամ 90.6 
մլն դոլարն ընթացիկ պետական տրանսֆերտներն են, իսկ մնացած 32.2 
մլն դոլարը` կապիտալ տրանսֆերտները: 

Կապիտալի և ֆինանսների հաշիվներ: Կապիտալի և ֆինանսներ 
շարժի սալդոն փաստացի վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ սալդոյի հա-
յելային արտացոլումն է, քանի որ ցույց է տալիս իրական ռեսուրսների 
հոսքի ֆինանսավորումը: 2012թ. կապիտալի ներհոսքը հանրապետութ-
յուն կազմել է 96.24 մլն դոլար, 11.51 մլն դոլարով քիչ, քան 2011թ.: Կա-
պիտալի արտահոսքն երկրից կազմել է -23.55 մլն դոլար, 8.33 մլն դոլա-
րով շատ, քան 2011թ.: Ֆինանսական հաշվի դրական մնացորդը 2012թ. 
նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 19.1%-ով` 1041.3 մլն դոլարից դառ-
նալով 842.8 մլն դոլար: Ֆինանսական հաշվի դրական մնացորդի ձևա-
վորման վրա մեծ է օտարերկրյա ուղղակի և այլ ներդրումների ազդե-
ցությունը: Սակայն հատկանշական է, որ 2008-2012թթ. ընթացքում ուղ-
ղակի ներդրումներն անընդհատ կրճատվել են: Կրճատվել են նաև զուտ 
օտարերկրյա ներդրումներ/ՀՆԱ ցուցանիշները (տե´ս Աղյուսակ 3): 
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Աղյուսակ 3 
Զուտ օտարերկրյա ներդրումներ/ՀՆԱ (2006-2012թթ.)* 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ուղղակի 
ներդրումներ/ՀՆԱ 7.0 7.6 7.9 8.5 6.1 5.4 4.9 

* Կազմված է ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա: 

Ուղղակի ներդրումների ներհոսքը 2012 թ. նախորդ տարվա համե-
մատ նվազել է 36.0 մլն դոլարով և կազմել է 489.4 մլն դոլար, որից 
328.9 մլն դոլարը ՀՀ կազմակերպությունների կանոնադրական կապի-
տալում կատարված ներդրումներն են[5, էջ 489], 260.8 մլն դոլարը` վե-
րաներդրված եկամուտը, իսկ 77.6 մլն դոլարը` միջֆիրմային վարկերը: 
Ներդրումների համախառն ծավալը Հայաստանի իրական սեկտորում 
2013թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է 8,3 մլրդ դոլար, որից 
ուղղակի ներդրումները` 6,1 մլրդ դոլար[6]: Հարկ է նկատել, որ օտա-
րերկրյա ներդրումների մի զգալի մասն ուղղակիորեն կապված են եղել 
խոշոր ձեռնարկությունների մասնավորեցման հետ (հեռահաղորդակ-
ցություն, էներգետիկա, հանքարդյունաբերություն, կոնյակագործություն 
և այլն): ՕՈՒՆ-երը կարևոր նշանակություն ունեն ազգային արժույթի 
համախառն պահանջարկի ձևավորման, աշխատատեղերի ստեղծման 
կամ պահպանման, երկիրը գիտելիքներով, փորձով, ղեկավարման 
հմտություններով հարստացման, արտադրական մշակույթի (տեխնիկա-
կան, առևտրային, ֆինանսական և այլն) և նոու-հաուների ներդրման 
համար: Միաժամանակ, ՕՈՒՆ-երն իրենցից ներկայացնում են միջազ-
գային օպերատորների կողմից ուղղակի կապիտալ ներդրումներ ազգային 
արտադրական կառուցվածքներում: Հենց այդ պատճառով էլ ՕՈՒՆ-երի 
նպատակահարմարությունը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է 
քննարկվի առանձին: ՕՈՒՆ-երի նկատմամբ այդպիսի մոտեցումը հիմն-
ված է մի շարք իրական մտավախությունների վրա: Կատարելով ներդ-
րումներ` միջազգային օպերատորները ձգտում են վերահսկել այդ կա-
ռուցվածքները` որոշելով դրանց զարգացման ռազմավարությունը, 
ստացված շահույթի օգտագործման ուղղությունները, տարածաշրջանա-
յին միություններում երկրների ինտեգրման քաղաքականությունը: Հետ-
ևաբար, երկարատև հեռանկարում պետական տնտեսական քաղաքա-
կանության առումով կարող են առաջանալ լուրջ հիմնախնդիրներ: Շատ 
դեպքերում ներդրումները կատարվում են պարզապես շուկաներ գրավե-
լու համար: Այդ դեպքում ակտիվը կարող է ձեռք բերվել, բայց հետո 
փակվել: Որոշ դեպքերում էլ, նույնիսկ եթե ազգային ակտիվը գնած 
օտարերկրյա ընկերությունը լավ է աշխատում, երկիր-համակարգը, միև-
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նույն է, երկարաժամկետում աղքատանում է: Եթե կարճաժամկետում 
ՕՈՒՆ-երն օգնում են բարելավել վճարային հաշվեկշռի հավասարակշ-
ռությունը, հանդես գալով որպես դրա ակտիվ տարր, ապա երկարա-
ժամկետում, շահույթի արտահանմամբ պայմանավորված, դրանք կարող 
են դառնալ հավասարակշռության խախտման գործոն և վճարային հաշ-
վեկշռի ակտիվի տարրից վերածվել պասիվի: Այդպիսով, անհրաժեշտ է 
գնահատել մի կողմից կապիտալի այսօրվա հոսքը, մյուս կողմից միջոց-
ների ապագա արտահոսքի հնարավոր մեծությունը: Կարևոր է նաև հե-
տազոտել այն քաղաքական մեթոդները, որոնք խթանում են շահույթի 
վերաներդրումները` կանխելու համար դրանց արտահանումը: 

2012թ. պորտֆելային ներդրումների ակտիվներն աճել են 1.1, իսկ 
պարտավորությունները` 1.4 մլն դոլարով: Արդյունքում, պորտֆելային 
ներդրումների զուտ ներհոսքը կազմել է 0.3 մլն դոլար` նախորդ տարվա 
10.4 մլն դոլար զուտ արտահոսքի փոխարեն: Այլ ներդրումների զուտ ա-
ճը 2012թ. կազմել է 320.9 մլն դոլար նախորդ տարվա 737.1 մլն դոլարի 
փոխարեն: Ակտիվների` 61.4 մլն դոլար աճը հիմնականում պայմանա-
վորված է առևտրային բանկերի և այլ հատվածների «կանխիկ դրամա-
կան միջոցներ և դեպոզիտներ» հոդվածի` 105.8 մլն դոլար աճով: Պար-
տավորությունների` 382.3 մլն դոլար աճը մեծամասամբ պայմանավոր-
ված է առևտրային բանկերի և պետական կառավարման մարմինների 
«Վարկեր» հոդվածի աճով` համապատասխանաբար` 302.6 մլն և 235.1 մլն 
դոլար: Նշված տեղաշարժերի արդյունքում 2012թ. պահուստային ակ-
տիվները նվազել են 48.4 մլն դոլարով` նախորդ տարվա 132.9 մլն դոլա-
րով աճի փոխարեն: Պահուստային ակտիվները յուրահատուկ ինդիկա-
տորի դեր են խաղում երկրի արտաքին հնարավորությունների գնահատ-
ման համար, մասնավորապես. ա) օտարերկրյա վարկատուների պարտ-
քի մարման և, բ) անհրաժեշտության դեպքում, ֆորս մաժորային հան-
գամանքներում, սեփական արժութային միջոցների հաշվին անհրաժեշտ 
ներմուծման ինքնուրույն ֆինանսավորում իրականացներու հարցերում: 
2013թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի համախառն միջազգա-
յին պահուստները կազմել են 2,43 մլրդ. դոլար, որից արտարժութային 
պահուստները` 2,42 մլրդ [7, էջ 19]: 

Արտարժութային պահուստների բավարարության գնահատման հա-
մար օգտագործվում է [արտարժույթի զուտ պահուստներ/ներմուծման 
ընդհանուր ծավալ] х 12 ամիսներ հարաբերական ցուցանիշը: Նշանա-
կում է, որ 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ այդ ցուցանիշը կազմել է 
7,1 ամիս (հաշվարկի համար հիմք է ընդունվել 2013թ. հունվար-սեպտեմ-
բերի Հայաստանի 3.081 մլրդ դոլար ներմուծման ցուցանիշը [7, էջ 16]): 
Հարկ է նշել, որ միջազգային պրակտիկայում որպես այդ ցուցանիշի 
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նվազագույն շեմ ընդունված է 5 ամիսը: Այս ցուցանիշի մեծությունից 
կախված են օտարերկրյա վարկերի ստացման հնարավորությունները: 
Այսպես, եթե տվյալ ցուցանիշը գտնվում է ներմուծման երեք ամսվա 
ծածկման մակարդակից ցածր (այդ նորման կարող է իջեցվել մինչև եր-
կու ամիս), ապա իրավիճակը դիտվում է որպես անբարենպաստ, քանի 
որ լրացուցիչ ռիսկերի առաջացման պատճառով նոր վարկերի ստաց-
ման հնարավորությունը կարող է ուղեկցվել փոխառու միջոցների չվերա-
դարձման հայտնի դժվարություններով: 

Հայաստանի 2008-2012թթ. վճարային հաշվեկշռի վերլուծությունը 
թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրակացությունները. 

1. Վերջին տարիներին էական բարելավում տեղի չի ունեցել վճարա-
յին հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի հիմնական ցուցանիշների մասով: Ար-
տաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռը մնում է որպես ընթացիկ 
հաշվի ամենախոցելի տեղը: Հայաստանի ներգրավումը համաշխարհա-
յին առևտրի մեջ մնում է սահմանափակ, արտահանման հիմնական մա-
սը կազմում են հումքը և մետաղները, ինչը վկայում է ազգային տնտե-
սության ցածր մրցունակության մասին: Մեծ է Հայաստանի կախվածութ-
յունը Էներգակիրների և սննդամթերքի ներմուծումից: Քանի որ այդ ապ-
րանքները կազմում են ներմուծման մի զգալի մասը և դրանց համաշ-
խարհային գները վերջին տարիներին ցուցաբերել են բարձրացման մի-
տումներ, ապա առաջանում են գնային ճնշումներ, որոնք կարող են 
վտանգել մակրոտնտեսական կայունությունը: Ընդհանուր առմամբ, նա-
խորդ տարիներին էական բարելավում չի արձանագրվել նաև ծառայութ-
յունների բացասական հաշվեկշռի մասով: Դրա գերակշիռ մասը ձևա-
վորվում է տրանսպորտային ծառայությունների հաշվին: Հետևաբար, 
տրանսպորտային հատվածը մնում է արտաքին կախվածության ամենա-
խոցելի տեղերից մեկը: 

2. Տնտեսական աճը կախված է մնում մասնավոր տրանսֆերտների 
ու օտարերկրյա ներդրումների ծավալների ընդլայնումից: Հետևաբար, 
գլոբալ տնտեսական անորոշության պայմաններում անկման ռիսկերը 
մնում են մեծ: Թեպետ միջազգային պահուստները շարունակում են հա-
մապատասխանել մոտ հինգ ամսվա ներմուծումների ծավալի մակարդա-
կին, սակայն, ընդհանուր պարտքի մակարդակը թույլ չի տա շեղվել ներ-
քին և արտաքին կարգավորումների նեղ միջակայքից` առանց սրելու 
տնտեսական խոցելիությունն ու ռիսկը: 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА АРМЕНИИ 

 
В статье обсуждены факторы, влияющие на формирование 

текущего счета и счета капиталов и финансов платежного баланса 
Армении. Показано, что на формирование отрицательного сальдо 
текущего счета большое влияние имеет торговый баланс, выявлены 
особенности формирования отрицательного баланса в сфере услуг. 
Показано также особое значение денежных переводов и частных 
трансфертов на формирование текущего счета. В ходе выявления 
особенностей структуры счета капиталов и финансов большое 
внимание было уделено анализу потоков чистых иностранных 
инвестиций. Оценен также уровень достаточности инвалютных 
резервов. В конце сделаны определенные выводы.  

Ключевые слова: баланс, структура, экспорт, импорт, внешний долг. 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BALANCE OF PAYMENTS OF 

ARMENIA 
 

The article discussed the factors affecting the formation of the current 
account and account of the capital and financial of the balance of payments 
of Armenia. It is shown that trade balance has great influence on the 
formation of negative current account balance. The peculiarities of a 
negative balance revealed the services sector. It is also shown particular 
importance of remittances and o f private transfers on the formation the 
current account. In identifying features of the structure capital and financial 
account, much attention was paid to the analysis of net flows of foreign 
investment. In the final part of the article assessed adequacy level of 
foreign exchange reserves, as well as certain conclusions.  

Keywords: balance, structure, export, import, external debt. 
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TAX PLANNING ISSUES IN UNIVERSITES  

Tax planning is a widely used practice in the commercial 
organizations financial management, but there are still many non profit 
organizations and universities, which fail to fully-recognize their 
potential tax savings. The Armenian universities tax responsibilities 
formation process approving, that this organization are paying more tax 
than necessary over the years. With the right knowledge and a good 
tax payment strategy plan they can legally keep away from overpaying 
and do not involved in Armenian large taxpayers registration list, as 
they are. In article is made suggestions for tax deductible strategy 
implementation approaches’ in universities, in order to remove saved 
money to increasing quality of higher education providing.  

Keywords: higher professional education providing, tax deductible 
items, tax planning strategy, tax liabilities reductions tools. 

  
Tax planning entails creating portfolios or circumstances that are as tax 

efficient as possible. This requires business entities and non pr ofit 
organizations to give consideration not just to the size of their incomes or 
profits, but also to the nature and timing of purchases, expenses coverage 
and the types of investments they make.  

Higher education providing taxation process is always in contention 
subject among economist and fiscal policy executors. The debate whether 
university education should be “free of tax” seems misconstrued. From the 
viewpoint of justice, a strong case can be made in higher education for 
adopting the beneficiary pays principle, and for institutionalizing it in the 
form of a graduate tax. From the perspective of justice will focus on the 
comparison between a “free” university system funded through the general 
tax system on the one hand, and one f inanced through a graduate tax on 
the other. On the beneficiary pays principle defended here, the regressive 
nature of the general-tax-funded higher education system renders it unjust.  

Traditionally, university activity financing sources is mainly available by 
governmental supporting, such as subsidiaries, grand’s, public finance and 
sponsorships. But in our days, the higher education providing is recognizing 
not only contrivance for improvement of human capital and thoughtful field 
from government, but mostly considering as a business, involving huge 
financial sources and results, which is going under taxation [1].  

Education is the best means for the vast majority of people to improve 
their economic position. It is the most reliable means that people have to 

http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/personal-finance/income-5798
http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/investing/investment-4904
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invest in themselves and improve their earning potential. Yet the tax system 
today “punishes” people who invest in education, virtually doubling its cost. 

According to Armenian tax legislation, higher education tuition 
expenses are not tax deductible in student’s family incomes taxation 
system framework. But in opposition to this, contributions to certain not-for-
profit educational organizations are generally tax deductible. Salaries of 
teachers and others in education are subject to income and payroll tax. 
Further more, the current tax system, in stark contrast, treats education 
expenditures very unfavorably for Armenian universities. Consequently, the 
most of Armenian Universities currently involving in large tax payers list and 
every year increasing their direct tax responses to government (see figure 
1), related to payroll tax and profit tax. more to the point, it is not acceptable 
from effective taxation policy position, because at present tuition fees in 
Armenia is free of indirect tax, such us value added tax, and as a result in 
this condition, is possible to reduce taxable income by making educational 
providing expenses equal on universities income collections.  

Moreover, next to increasing of universities tax responsibilities, the 
recent period expenditures of State Budget of Armenia to Education 
gradually is declining (see figure 2), which is from our point of you, making 
non harmonistic condition in higher education providing system. As a result, 
up to date period the higher education tax responsibilities is more, then 
governmental supporting to Armenian universities, which is at last 
promoting students tax burden extension.  
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Figure 1. Armenian large universities recent direct tax 

responsibilities (in thousands AMD) [2] 
Armenia’s strong economic growth from 2001–2008, when real GDP 

grew 12.6 percent per year on av erage, boosted living standards and 
created the fiscal headroom necessary for the Government to respond to 
the 2009 financial crisis with a large fiscal incentives. As a result, the fiscal 
deficit reached 7.6 percent in 2009 and hel ped limit the reduction in real 
GDP to 14 percent. With the economy growing again, the incentives have 
to be gradually withdrawn. However, the retrenchment will need t o be 
designed carefully to limit negative impact on growth.  
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Improving the efficiency of all aspects of public finances - tax policy, 
tax administration, and public expenditures - will be crucial to the planned 
fiscal adjustment. With the ratio of tax revenues to GDP lower than that of 
comparator countries with similar levels of income per capita, the impact of 
the fiscal consolidation should be borne by an increase in tax revenues (the 
lower leap estimated to be between 2.3 and 5.8 percent of GDP).  

Figure 2. Expenditures of State Budget of RA to Education  
(in AMD) [3] 

Other similar types of problems arise from the use of years of school-
ing and income to test the hypothesis that more education makes a person 
more productive. For instance, more years of schooling may just represent 
another more important factor in the determination of income, like social 
differences related to parental background; or the fact that specific 
communities have access to specific networks (plumbers instead of 
bankers); or certain social groups have particular ways of speaking, 
dressing, behaving, etc.. Alternatively, there may be a social or signaling 
bias that leads to giving higher wages to people with more years of 
schooling (credentials like high school diplomas, university degrees, etc.) 
despite the fact that these people are not actually more productive. 

In this case the problem with the economic research is not only that 
years of schooling may be unrelated to productive capacity, but also that 
productive capacity may be unrelated to earnings (see figure 3). 

Higher education can lead to economic growth through both private 
and public channels. The private benefits for individuals are well 
established, and include better employment prospects, higher salaries, and 
a greater ability to save and i nvest. These benefits may result in better 
health and improved quality of life, thus setting off a virtuous spiral in which 
life expectancy improvements enable individuals to work more productively 
over a l onger time further boosting lifetime earnings. From another hand, 
public benefits are less widely recognized, which explains many 
governments’ neglect of tertiary schooling as a v ehicle for public 
investment. But individual gains can also benefit society as a whole. Higher 
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earnings for well-educated individuals raise tax revenues for governments 
and ease demands on state finances. They also translate into greater 
consumption, which benefits producers from all educational backgrounds. 
  

 
Figure 3. Conceptual Framework of Education and Economic 

Growth Relation * 
 

Although tax laws are complex and constantly changing, there are 
always opportunities to increase universities tax refund and minimize their 
tax liability. It is necessary to gain an insight into legal tax-reduction 
strategies and knowledge of implement these strategies with the goal of 
increasing universities income. Some of the following strategies are 
designed to be i mplemented and, by using them effectively, the higher 
education providing service will save on tax. 

First of all, tax strategy that universities have to implement 
immediately involves maximizing tax deductions on financial year with the 
aim of reducing taxable income. It possible by bringing forward tax 
deductions into the current financial year, such as purchasing edifying 
equipment and l iterary materials, accordingly formatting additional 
deductible expenses. Thus, by removing for next year scheduled expenses 
to the current financial period, the universities coming to tax reduction and 
saved related financing sources reinvesting in educational process, instead 
of paying as a tax liabilities.  

Secondly, the universities during making tax planning must generate 
tax deductible drivers, bases on student and trainers quantity. For example, 
each trainer can look upon as a potential tax deductible entity, taking into 
consideration their over qualification expenses, honoraria for extra scientific 

                                            
* Composed by authors. 
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or pedagogical work, participation to outreach workshops and conferences, 
which is entail additional tax deductions. Accordingly, in universities during 
operation of tax saving strategy, each student is also may considered as a 
potential tax deductible entity, by involving them in international mobility 
programs, organizing training in order for obtaining extra theoretical 
knowledge’s and pr ofessional skills. Hence, in case of arising substantial 
tax liabilities in financial year, the universities must to use above mentioned 
tax deductible drivers in order for legalization their tax liability reductions. 
Some of the following strategies are designed to be implemented 
immediately and, by using them effectively, the universities can save on tax 
every year and removed this money to education quality assurance keeping 
process. 

Thirdly. The universities during making tax planning must to 
implement differed taxation tools. Accomplishment of current tax assets 
and liabilities recognition in Armenian companies bases on f ollowing 
principles. Current tax for current and prior periods should, to the 
extent unpaid, be recognized as a l iability. If the amount already paid 
in respect of current and prior periods exceeds t he amount due f or 
those periods, the excess should be recognized as an asset . When a 
tax loss is used to recover current tax of a previous period, an enterprise 
recognizes the benefit as an asset in the period in which the tax loss occurs 
because it is probable that the benefit will flow to the enterprise and the 
benefit can be reliably measured. A deferred tax liability is recognizing 
for all taxable temporary differences. When the carrying amount of the 
asset exceeds its tax base, the amount of taxable economic benefits will 
exceed the amount that will be a llowed as a d eduction for tax purposes. 
This difference is a taxable temporary difference and the obligation to pay 
the resulting income taxes in future periods is a deferred tax liability. As the 
enterprise recovers the carrying amount of the asset, the taxable temporary 
difference will reverse and the enterprise will have taxable profit. This 
makes it probable that economic benefits will flow from the enterprise in the 
form of tax payments.  

Consequently, current tax is the amount of income taxes payable 
(recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period. Deferred 
tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in 
respect of taxable temporary differences.  

Temporary differences are differences between the carrying amount of 
an asset or liability in the balance sheet and its tax base. Temporary 
differences may be either:  

• taxable temporary differences, which are temporary differences that 
will result in taxable amounts in determining taxable profit (tax loss) of 
future periods when the carrying amount of the asset or liability is 
recovered or settled; or 

• deductible temporary differences, which are temporary differences 
that will result in amounts that are deductible in determining taxable profit 
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(tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability 
is recovered or settled. 

Tax assets and tax liabilities in Armenian enterprises presented 
separately from other assets and liabilities in the balance sheet. Hence, 
deferred tax assets and liabilities are distinguished from current tax assets 
and liabilities. When an enterprise makes a distinction between current and 
non-current assets and liabilities in its financial statements, it is not 
classifying deferred tax assets (liabilities) as current assets (liabilities). 

Recognizes differed tax liabilities gradually declining in future, in 
financial statements Armenian organizations bringing tax expenses, 
differed tax actives, is making deductible expenses in future taxation 
process. When in financing and tax accounting incomes and expenses is 
been timing congruent, its not making differed tax actives and liabilities’.  

Conclusion 
Logical analysis of a financial situation or plan from a tax perspective is 

to align financial goals with tax efficiency planning. The purpose of tax 
planning is to discover how to accomplish all of the other elements of a 
financial plan in the most tax-efficient manner possible [4]. Tax planning 
thus allows the other elements of a financial plan to interact more 
effectively by minimizing tax liability. Tax planning encompasses many 
different aspects, including the timing of both income and purchases and 
other expenditures, selection of investments and types of retirement plans, 
as well as filing status and common deductions. However, while tax 
planning is an important element in any financial plan, it is important to not 
let the "tax" tail wag the financial "dog." [5] This can ultimately be 
counterproductive, as virtually all courses of financial action will have some 
tax consequences, and they should not be avoided solely on this basis. 

Tax planning is a widely used practice in the commercial world but 
there are still many non profit organizations and uni versities which fail to 
fully- recognize their potential tax savings. Tax responsibilities of the 
Armenian universities come to show us, that they are paying more tax than 
necessary over the years. With the right knowledge and a good tax 
payment strategy plan they can legally avoid overpaying and do not 
involved in large taxpayers registration list.  

Some of the following strategies are designed to be implemented in 
order of tax payments saving in universities, such us bring forward tax 
deductions, accelerate tax deductible educational items, taking into 
consideration capital gains discounts, using tax offsets, setting up t ax 
deduction drivers and implementing them in case of move up universities 
taxable responsibilities in reporting financial year.  

Incidentally, IAS 12 d escribes recognition and measurement of 
deferred taxes using a temporary difference approach, similar to the 
method of FAS 109, Accounting for Income Taxes [6]. Although there are 
significant differences in the treatment of tax basis, uncertain tax positions 
and recognition of deferred tax assets and l iabilities, FASB and I ASB 
working on t he issue of differences. The IASB (International Accounting 
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Standards Board) issued an Exposure Draft of an IFRS to replace IAS 12 
Income Taxes with the intention of eliminating many of the differences 
between the IFRS and FASB standards.  

 Tax Accounting US-RA Comparative Interpretation making conclusion, 
that there are several differences between IFRS and G AAP relating to 
accounting for and reporting of income taxes:  

Firstly, the tax rate used for measuring deferred taxes under GAAP is 
the enacted tax rate in place when the timing difference is expected to 
reverse, whereas under IFRS, the substantially enacted tax rate is used.  

Secondly, under GAAP, the classification of the deferred tax asset or 
liability is either short-term or long-term depending on the underlying 
relationship of the timing difference. Under IFRS, deferred tax assets and 
liabilities are always recorded as long-term. 

Thirdly, under GAAP (for non-public companies), a reconciliation of the 
expected tax expense to actual is not required in detail and onl y a 
disclosure of the nature of the reconciling items is required. IFRS requires 
the complete reconciliation, including the nature and amounts. 
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ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ  
Հայաստանի հյուսիսային համալսարանի պրոֆ., 

տնտեսագիտության դոկտոր 
ՌԻՇՄԱ ՌԱՋԵՍ ՎԵԴ 

Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Նորդ Ռիչ 
պրոֆեսոր, տնտեսագիտության թեկնածու  

ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊՀ դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու 

 
 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 
Հարկային պլանավորւմն իր լայնածավալ կիրառումն է գտել առևտ-

րային կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման համակար-
գում, սակայն դեռևս գործում են ոչ առևտրային կազմակերպություններ 
և համալսարաններ, որոնք առայժմ լիարժեքորեն ի նկատի չեն առնում 
իրենց հարկային պոտենցիալ տնտեսումները: Հայաստանյան բուհերի 
հարկային պարտավորությունների ձևավորման ընթացքը գալիս է ապա-
ցուցելու, որ տարեցտարի այդ կազմակերպություններն առավել հարկեր 
են վճարում, որը նպատակահարմար չէ: Հարկային վճարումների ռազ-
մավարության անհրաժեշտ գիտելիքների առկայության պարագայում 
այդ կազմակերպությունները կարող են օրինական ճանապարհով կրճա-
տել իրենց հարկային պարտավորությունները և չհայտնվել ՀՀ խոշոր 
հարկատուների ցուցակում: Հոդվածում առաջարկություններ են արվում 
համալսարաններում հարկային նվազեցումներ ապահովող ռազմավա-
րության մոտեցումների կիրառման ուղղությամբ: 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն մասնագիտական կրթության ծառա-
յություններ, հարկային նվազեցումների հոդվածներ, հարկային ռազմա-
վարական պլանավորում, հարկային պարտավորությունների կրճատում: 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В  
УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
Налоговое планирование широко используется в финансовом 

менеджменте коммерческих организаций, однако до сих пор многие 
некоммерческие организации и университеты Армении полностью не 
оценивают свои потенциальные возможности в сфере экономии 
налоговых платежей. Процесс формирования налоговых обязательств 
Армянских университетов доказывает, что с каждым годом эти органи-
зации платят все больше налогов, что и нецелесообразно. При 
правильном осознании плана налоговой стратегии эти организации 
смогли бы легальным путем сократить налоговые обязательства и не 
оказаться на сегодняшний день в списке крупных налогоплательщиков 
Армении. В статье предлагаются подходы применения стратегий 
налоговых вычитаний в университетах. 

Ключевые слова: высшие профессиональные образовательные 
услуги, статьи налоговых вычитаний, стратегическое планирование по 
налогообложению, сокращение налоговых обязательств. 

 
  
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 19.12.2013 թ.  
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ԱՐԵԳ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի դոցենտ,  

տնտեսագիտության թեկնածու 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում և վերլուծության են ենթարկվում 
արժեթղթերի շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները համաշխար-
հային տնտեսական ճգնաժամի և դրան նախորդող ժամանակա-
հատվածում: Համեմատական վերլուծության է ենթարկվում արժեթղ-
թերի շուկայի տարբեր հատվածների և գործիքների, ինչպես նաև 
տարբեր երկրներում արժեթղթերի շուկայի ենթարկվածության աս-
տիճանը տնտեսական ճգնաժամերին: 

Հիմնաբառեր. արժեթղթերի համաշխարհային շուկա, ճգնաժա-
մային երևույթներ: 

Վերջին քսան տարվա ընթացքում արժեթղթերի համաշխարհային 
շուկայում, ընդհանուր առմամբ, արձանագրվել է աճ: Սակայն նշված ժա-
մանակաշրջանում շուկայի ցուցանիշներն էապես տատանվել են: Ար-
ժեթղթերի շուկայի ծավալներն արագ տեմպերով աճում էին մինչև 
1999թ.: 1999-2002թթ. շուկայի ծավալները չեն աճում, ընդ որում, 1999-
2000թթ. և 2001-2002թթ. արձանագրվում է անկում: Սկսած 2002թ. ար-
ժեթղթերի շուկայի ծավալներն սկսում են կրկին աճել: Աճը շարունակ-
վում է մինչև համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի սկիզբը: 2007-
2008թթ. արձանագրվում է կտրուկ անկում: Սկսած 2009թ. արժեթղթերի 
շուկան սկսում է կրկին ակտիվանալ, սակայն շուկայի ցուցանիշները 
2008-2011թթ. կայունություն չեն դրսևորում [1,4]: 

Արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքային ուսումնասիրությունից պարզ 
է դառնում, որ վերջին քսան տարվա ընթացքում շուկայում արձանագր-
ված տատանումները հիմնականում պայմանավորված են եղել բաժնե-
տոմսերի համաշխարհային շուկայում տիրող անկայունությամբ, մինչդեռ 
պարտատոմսերի շուկայում նշված ժամանակահատվածում արձանագր-
վում էր կայուն աճ: 

Բաժնետոմսերի շուկան մինչև 1999 թ. աճում էր ավելի արագ տեմ-
պերով, քան պարտատոմսերի շուկան: 1999 թ. բաժնետոմսերի և պար-
տատոմսերի շուկաների ծավալները գրեթե հավասարվում են: Սակայն 
1999-2002 թթ. ընթացքում բաժնետոմսերի շուկայում արձանագրվում է 
խորն անկում, որը պայմանավորված էր նախ` 1990-ական թվականների 
արևելաասիական ճգնաժամերով, այնուհետև` 2001 թ. ԱՄՆ-ում տեղի 
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ունեցած իրադարձություններով և դրանց հետևած` աշխարհում տիրող 
անկայուն իրավիճակով [1], [4]: Պարտատոմսերի շուկայի վրա նշված ի-
րադարձությունների ազդեցությունն անհամեմատ փոքր է եղել: Ներդ-
րումներ իրականացնելու ցանկության նվազումը հանգեցնում էր ներդ-
րումային արժեթղթերի` բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի նկատմամբ 
պահանջարկի նվազման, որի արդյունքում նվազում էին վերջիններիս 
շուկաների ծավալները: Սակայն տնտեսության ֆինանսավորման կա-
րիքները չէին նվազում: Այս պայմաններում կորպորատիվ թողարկողնե-
րն ստիպված էին ներդրողներին առաջարկել ավելի գրավիչ ֆինանսա-
կան գործիքներ: Պարտատոմսերը, բաժնետոմսերի համեմատ, ապահո-
վում են ավելի ցածր, սակայն կայուն եկամուտ: Միևնույն ժամանակ, 
դրանք հանդիսանում են ավելի ցածր ռիսկային ֆինանսական գործիք-
ներ: Հետևաբար, ներդրումների իրականացման ծավալները կայուն պա-
հելու նպատակով կորպորատիվ թողարկողներն ավելացնում են պար-
տատոմսերի թողարկումը` բարելավելով դրանց պայմանները (եկամտա-
բերությունը և ապահովվածությունը): Նման պայմաններում պարտա-
տոմսերի համաշխարհային շուկան 1999-2002 թթ. ոչ միայն չի նվազում, 
այլև աճում է` բաժնետոմսերի շուկայի խորն անկման պայմաններում 
հնարավորություն ընձեռելով գրեթե նույն մակարդակի վրա պահել տն-
տեսությունում կատարվող ներդրումները: 

2002-2007 թթ. բաժնետոմսերի շուկայում արձանագրվում է բարձր 
աճ, որը գերազանցում է պարտատոմսերի շուկայի համապատասխան 
ցուցանիշը, ինչի արդյունքում ներդրումային արժեթղթերի համաշխար-
հային շուկայում 2004 թ. վերականգնվում է բաժնետոմսերի և պարտա-
տոմսերի շուկաների 2001թ. հարաբերակցությունը: 

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում պարտա-
տոմսերի շուկայում անկում չի արձանագրվում, իսկ բաժնետոմսերի շու-
կայի կապիտալացումը գրեթե կիսով չափ նվազում է: Այստեղ, իհարկե 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն, որ պարտատոմսերի շուկայի ցու-
ցանիշների կայունությունն զգալիորեն պայմանավորված էր պետական 
պարտատոմսերի ծավալային աճով: 

Այսպիսով, բաժնետոմսերի շուկան ավելի զգայուն է տնտեսական և 
ոչ տնտեսական բնույթի փոփոխություններին, քան պարտատոմսերի 
շուկան: Նշված տնտեսական և ոչ տնտեսական բնույթի, հատկապես, 
անկանխատեսելի և կտրուկ փոփոխություններն առավել բնորոշ են ան-
ցումային տնտեսությամբ երկրներին: Այս երկրներում հաճախակի են 
ֆինանսական հատվածը կարգավորող օրենսդրության, դրամավարկային 
և ողջ տնտեսական քաղաքականության առանցքային փոփոխությունները, 
բացառված չեն նաև քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ պայմա-
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նավորված ցնցումները: Անցումային տնտեսությամբ երկրները ֆինան-
սական հատվածի կարգավորման մոդելի ընտրության հարցում հաճախ 
իրականացնում են ոչ հետևողական քաղաքականություն` սկզբում որդե-
գրելով մայրցամաքային եվրոպական մոդելի սկզբունքները, այնուհետև` 
անգլո-ամերիկյան մոդելի և ընդհակառակը: Դրամավարկային քաղա-
քականության իրականացման և ֆինանսական հատվածի վերահսկողու-
թյան ոլորտում նկատելի է ավելի շատ արտաքին կողմնորոշիչների վրա 
հիմնված որոշումների ընդունումը և կառուցվածքային փոփոխություննե-
րի իրականացումը, քան` ներքին տնտեսական իրավիճակի: Հետևա-
բար, անցումային տնտեսությամբ երկրներում արժեթղթերի կարգավոր-
վող շուկայում կայունության ապահովման համար պետք է ուշադրություն 
դարձնել պարտատոմսերի շուկային: Բացի այդ, ինչպես ցույց տվեցին 
հետազոտությունները, այս երկրներում բաժնետոմսերի շուկան գտնվում 
է զարգացման անհամեմատ ցածր մակարդակում: Նման ծավալային 
ցուցանիշներով բաժնետոմսերի կարգավորվող շուկայում հնարավոր չէ 
ապահովել իրացվելիության բարձր մակարդակ: Հետևաբար, անցումա-
յին տնտեսությամբ երկրներում արժեթղթերի կարգավորվող շուկան 
պետք է լինի ունիվերսալ` ներառելով արժեթղթերի շուկայի տարբեր 
հատվածները: 

Տարբեր երկրներում արժեթղթերի շուկայի ենթարկվածության աս-
տիճանը տնտեսական ճգնաժամերին որոշելու համար կարևոր է ուսում-
նասիրել և վերլուծել նաև բաժնետոմսերի շուկայի դասիչների փոփո-
խության դինամիկան: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
նշված դասիչների տատանումները տեղի են ունեցել որոշակի պարբե-
րականությամբ: ԱՄՆ-ում արժեթղթերի շուկայի իրավիճակը բնութագ-
րող երեք հիմնական ցուցանիշների` Դոու Ջոնսի միջին արդյունաբերա-
կան, ՆԱՍԴԱՔ-ի և միջին ու ցածր չափանիշների (S&P) դասիչների` 
1929-2012թթ. ընթացքում փոփոխության դինամիկայի համեմատական 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նման պարբերությունների տևողությու-
նը տարբեր է, սակայն միջինը կազմում է 3-5 տարի (տե´ս Գծապատ-
կեր 1) [2], [6], [7]: 
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Գծապատկեր 1: Դոու Ջոնսի միջին արդյունաբերական (Dow Jones), 
ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր (NASDAQ) և Միջին ու ցածր չափանիշների 

(S&P500) դասիչների փոփոխությունը, 1929-2012թթ. 

Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ ԱՄՆ-ի արժեղթերի շուկայում վեր-
ջին հարյուրամյակի ընթացքում տեղի է ունեցել երեք խոշոր անկում` 
1929-1933 թթ., 2000-2003 թթ. և 2007-2009 թթ.: Երևում է նաև, որ ա-
ռավել բարձր տատանումներ գրանցվել են բարձր ռիսկային բաժնետոմ-
սերի շուկայում (ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչ), իսկ առավել ցածր տա-
տանումներ` խոշոր թողարկողների բաժնետոմսերի շուկայում (Դոու Ջոն-
սի միջին արդյունաբերական դասիչ): Ստացված արդյունքները բնու-
թագրական են նաև բաժնետոմսերի համաշխարհային շուկայի համար, 
քանի որ խոշոր շուկա ունեցող երկրները սերտ տնտեսական կապերի 
մեջ են գտնվում ԱՄՆ-ի հետ և նրանց արժեթղթերի շուկայի վրա ազդում 
են համանման գործոններ, բացի այդ, ԱՄՆ-ին բաժին է ընկնում բաժնե-
տոմսերի համաշխարհային շուկայի մեկ երրորդը: 

Բաժնետոմսերի շուկայի զարգացման հեռանկարների գնահատման 
համար կարևոր է խորն ուսումնասիրության և վերլուծության ենթարկել 
աշխարհում ամենից զարգացած արժեթղթերի շուկա ունեցող երկրի` 
ԱՄՆ-ի բաժնետոմսերի շուկայի զարգացման դինամիկան: Երկարաժամ-
կետ ժամանակահատվածներում շուկայի ուսումնասիրության համար ա-
ռավել նպատակահարմար է օգտվել բաժնետոմսերի շուկայի դասիչնե-
րից: ԱՄՆ-ի արժեթղթերի շուկան բնութագրող հիմնական դասիչների` 
Դոու Ջոնսի և ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչների փոփոխությունը վերջին 
30 տարվա ընթացքում ներկայացված է Գծապատկեր 2-ում [2], [6], [7]: 
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ա) 

 
բ) 

Գծապատկեր 2: ա) Դոու Ջոնսի և բ) ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր  
դասիչների փոփոխությունը 1981-2011թթ. ընթացքում 

Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ ԱՄՆ-ի արժեթղթերի շուկայի զարգա-
ցումը վերջին 30 տարվա ընթացքում կարելի է բաժանել հինգ փուլի. 
բուռն աճի` տևել է մինչև 1999-2000 թթ., խորն անկման` 2000-2003 թթ., 
շուկայի աշխուժացման` 2003-2007 թթ., համաշխարհային ֆինանսական 
ճգնաժամի` 2007-2009 թթ. և հետճգնաժամային` 2009-2011 թթ.: 

Չնայած ԱՄՆ-ի արժեթղթերի շուկան բնութագրող դասիչները հիմ-
նականում արտահայտում են զարգացման միևնույն միտումները, այ-
նուամենայնիվ, ավելի խորը վերլուծության ժամանակ ի հայտ են գալիս 
որոշակի տարբերություններ: Բերված տվյալներից երևում է, որ մինչև 
1999թ. Դոու Ջոնսի ընդհանուր դասիչն աճել է ավելի դանդաղ տեմպե-
րով, քան ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչը: Վերջինս շարունակել է աճել 
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նաև 1999-2000թթ., երբ Դոու Ջոնսի դասիչի աճը դադարել էր: Այդ ժա-
մանակաշրջանում ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչի աճի տեմպերն ավելի 
էին բարձրացել: Սակայն, սկսած 2000թ. ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչը 
կտրուկ անկում ապրեց, մինչդեռ Դոու Ջոնսի ընդհանուր դասիչը շարու-
նակեց հարաբերականորեն կայուն մնալ մինչև 2001թ. ԱՄՆ-ում տեղի 
ունեցած իրադարձությունները: Այսպիսով, Դոու Ջոնսի դասիչը 1990-ա-
կան թվականների վերջին արևելաասիական տարածաշրջանում ա-
ռաջացած ճգնաժամերին ավելի շուտ արձագանքեց, սակայն, ՆԱՍԴԱՔ-
ի դասիչն ավելի կտրուկ անկում ապրեց: 

Տարբեր տնտեսական երևույթներին Դոու Ջոնսի և ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդ-
հանուր դասիչների արձագանքման աստիճանի և ժամկետների նման 
տարբերությունները պայմանավորված են Դոու Ջոնսի և ՆԱՍԴԱՔ-ի 
ընդհանուր դասիչներում ներառված բաժնետոմսերի տարբերություննե-
րով: Եթե Դոու Ջոնսի ընդհանուր դասիչը ցույց է տալիս ԱՄՆ-ի խոշորա-
գույն թողարկողների բաժնետոմսերի շուկայական գնի փոփոխություն-
ները, ապա ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչն ամփոփում է ավելի երիտա-
սարդ, ռիսկայնության և շահութաբերության ավելի բարձր մակարդակ 
ու արագ աճի տեմպեր ունեցող ընկերությունների բաժնետոմսերի շու-
կայում տիրող իրավիճակը: Նման շուկաներն ավելի կտրուկ են արձա-
նագրում երկրում տեղի ունեցող տնտեսական և ոչ տնտեսական բնույթի 
փոփոխություններին: Սկսած 2003 թ. երկու դասիչներն էլ սկսեցին աճել, 
ինչը խոսում էր արժեթղթերի շուկայի աշխուժացման մասին: Սակայն 
Դոու Ջոնսի դասիչի աճը 2003-2005 թթ. ավելի զգալի էր, քան 
ՆԱՍԴԱՔ-ինը: Հետևաբար ԱՄՆ-ում, ինչպես և ողջ աշխարհում, սկսում 
է ձևավորվել ավելի զգուշավոր ներդրումային մթնոլորտ: 

Ուշագրավ է նաև, որ 2007-2009 թթ. համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամի ազդեցությունն ավելի զգալի է Դոու Ջոնսի ընդհանուր 
դասիչի, քան ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչի վրա: Նշված հանգամանքը 
նույնպես խոսում է այն մասին, որ 2007-2009թթ. տնտեսական ճգնա-
ժամն ունի խորքային բնույթ և ներգործություն է ունեցել ԱՄՆ տնտեսու-
թյան առավել կայուն ոլորտների վրա: 

Դոու Ջոնսի և ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչների դինամիկայի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ սկսած 2009-ից նկատվում է 
արժեթղթերի շուկայի ցուցանիշների բարելավում: Սակայն, ինչպես Դոու 
Ջոնսի, այնպես էլ ՆԱՍԴԱՔ-ի ընդհանուր դասիչների դինամիկան 
հուշում է, որ շուկայում դեռ առկա է զգալի անկայունություն: 

Բաժնետոմսերի շուկայի դասիչների դինամիկայի վերլուծությունը 
նույնպես հաստատում է արժեթղթերի կարգավորվող շուկաներում կա-
յունության ապահովման համար դրանց գործունեության ոլորտների ընդ-
լայնման անհրաժեշտությունը: 
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ԱՄՆ-ում նախորդ խոշոր տնտեսական ճգնաժամը տեղի էր ունեցել 
1929-1933 թթ.: Ֆինանսական, մասնավորապես` բանկային համակարգը 
հիմնված է վարկային փողի ստեղծման վրա, որը ծախսվում է վարկա-
ռուների կողմից և կրկին հոսում դեպի բանկային համակարգ ու հիմք 
հանդիսանում այլ վարկառուներին վարկավորելու համար: Արդյունքում 
վարկավորման համեմատաբար փոքր կրճատումը կարող է հանգեցնել 
փողի առաջարկի էական կրճատման: 1929-1933թթ. մեծ ճգնաժամին 
նախորդել էր 1920-ական թվականների ընթացքում պարտավորություն-
ների և փողի առաջարկի կտրուկ աճը: ԱՄՆ վարկային շուկայի պարտա-
վորությունները 1929թ. կազմում էին ՀՆԱ-ի 250%-ը: Նման ցուցանիշ չի 
արձանագրվում մինչև 1990-ական թվականների վերջը, երբ 1999թ. 
ԱՄՆ վարկային շուկայի պարտավորությունները կազմում են ՀՆԱ-ի 
350%-ը [1], [4]: 

Այնուհետև` 1929-1933 թթ. ընթացքում, պարտավորությունների չկա-
տարման հետևանքով վարկային շուկայում տեղի է ունենում կտրուկ կր-
ճատում, ինչն էլ հանգեցնում է փողի առաջարկի նվազմանը: 

Նման իրավիճակի կրկնությունը բացառելու նպատակով ԱՄՆ կոնգ-
րեսն ընդունում է Գլասս-Ստիգալի օրենքը: Ֆինանսական կազմակեր-
պությունները խրախուսում էին պարտավորության դիմաց ստացված մի-
ջոցները ներդնել արժեթղթերի շուկայում, ինչն էլ բերում էր արժեթղթերի 
շուկայի ծավալների չհիմնավորված աճի: Գլասս-Ստիգալի օրենքը նպա-
տակ էր հետապնդում կանխել նշված երևույթը` տարանջատելով արժե-
թղթերի շուկայում ներդրումային ծառայությունները բանկային գործու-
նեությունից, այսինքն` հանրությունից ավանդներ ընդունելու գործառույ-
թից: Գլասս-Ստիգալի օրենքը 1999թ. չեղյալ ճանաչելուց հետո ֆինան-
սական կազմակերպությունները կարող էին անուղղակիորեն համատե-
ղել բանկային գործունեությունը և արժեթղթերի շուկայում ներդրումային 
ծառայությունների մատուցումը, ինչը հանգեցնում էր շահերի բախման 
առաջացման բազմաթիվ գործարքների ժամանակ: 

Գլասս-Ստիգալի օրենքի չեղյալ ճանաչմամբ կրկին վերադարձ կա-
տարվեց այն իրավական դաշտին, որի առկայությամբ առաջացել էր 
1929-1933 թթ. մեծ ճգնաժամը: Կարճաժամկետ ժամանակահատվածում 
ֆինանսական կազմակերպությունները կարող էին շահույթ ստանալ 
պարզապես գործարքներ նախապատրաստելով և վերջիններիս իրակա-
նացումը վարկավորելով` օգտագործելով այլ անձանց միջոցները: Սկսեց 
ձևավորվել պարտավորությունների արագ աճի մի ողջ շղթա, ներառյալ` 
համացանցային ընկերությունների ծավալների ուռճացումը, որին հաջոր-
դեց բաժնետոմսերի շուկայի և անշարժ գույքի շուկայի ծավալների ուռ-
ճացումը, այնուհետև` ապրանքային շուկայի ուռճացումը: Որոշ վերլուծա-
բանների կարծիքով առանց պարտավորությունների աճի, որը կազմում 
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էր 14 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, ԱՄՆ-ում 1996-2006 թթ. ընթացքում տնտե-
սական աճ հնարավոր չէր լինի ապահովել [1], [4]: 

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունն արժե-
թղթերի շուկայի վրա եվրոպական և ասիական երկրներում գնահատելու 
համար նպատակահարմար է օգտվել Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի Ֆութ-
սի 100 դասիչից (FTSE 100), Գերմանական DAX դասիչից (GDAXI), 
ՆԱՅՍ Եվրանեքստի ֆրանսիական շուկայի CAC 40 դասիչից, ՆԱՍԴԱՔ 
ՕԷՄԷՔՍ-ի սկանդինավյան շուկայի Ստոկհոլմի ընդհանուր դասիչից 
(OMXSPI) և Տոկիոյի ֆոնդային բորսայի Nikkei 225 (N225) դասիչներից: 
Նշված դասիչների փոփոխության դինամիկան 1984-2012 թթ. ընթացքում 
ներկայացված է Գծապատկեր 3-ում: 

 
ա) 

 
բ) 

Գծապատկեր 3: ա) Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի Ֆութսի 100 (FTSE 
100), Գերմանական DAX (GDAXI), ՆԱՅՍ Եվրանեքստի ֆրանսիական 

շուկայի CAC 40, ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ-ի սկանդինավյան շուկայի 
Ստոկհոլմի ընդհանուր (OMXSPI) և բ) Տոկիոյի ֆոնդային բորսայի 

Nikkei 225 (N225) դասիչների փոփոխությունը, 1984-2012 թթ. 
 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014  
 

  

170 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 3-ից, 2007-2009 թթ. համաշխարհա-
յին տնտեսական ճգնաժամը էական ազդեցություն է թողնում ինչպես ա-
մերիկյան, այնպես էլ եվրոպական և ասիական շուկաների վրա: 
Սակայն, եթե եվրոպական շուկաներում վերջին 30 տարվա ընթացքում 
տեղի է ունեցել նման երկու անկում, ապա Ճապոնիայի արժեթղթերի 
շուկայում այն սկսվել է դեռևս 1990թ.: 

Գծապատկեր 3 ա)-ից երևում է, որ 1984-2012 թթ. ընթացքում եվրո-
պական երկրներում բաժնետոմսերի կարգավորվող շուկաների հիմնա-
կան դասիչները դրսևորել են գրեթե միևնույն դինամիկան` 1984- 
2000 թթ. աճին հաջորդել է 2000-2003 թթ. խորն անկումը, այնուհետև` 
2003-2007 թթ. աճը և 2007-2009 թթ. ճգնաժամային անկումը [2], [3], 
[5]: Ընդ որում` բաժնետոմսերի շուկայի դասիչների դինամիկայից 
երևում է, որ Մեծ Բրիտանիայում արժեթղթերի շուկան նշված ժամանա-
կահատվածում ավելի կայուն է եղել, քան Գերմանիայում, Ֆրանսիայում 
և Շվեդիայում: 2007-2009 թթ. տնտեսական ճգնաժամը նույնպես ավելի 
զգալի հետևանքներ է թողել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ու Շվեդիայի տն-
տեսության և արժեթղթերի շուկայի վրա: Գծապատկերից երևում է նաև, 
որ 2009-2010 թթ. նկատվում է բաժնետոմսերի շուկայի դասիչների աճ: 
Սակայն 2011-2012 թթ. բաժնետոմսերի շուկայում զգալի է դառնում դա-
սիչների տատանողականությունը, ինչն արտացոլում է ընդհանուր 
տնտեսությունում առկա անկայունությունը: 

Գծապատկեր 3 բ)-ից երևում է, որ 1984-2012 թթ. ընթացքում  
Տոկիոյի ֆոնդային բորսայի Nikkei 225 դասիչը կայուն աճի միտում է ցու-
ցաբերել միայն մինչև 1990 թ. [2], [8]: Այնուհետև արձանագրվել է խորն 
անկում, որին հաջորդել է արժեթղթերի շուկայի անկայունության ժամա-
նակաշրջանը: 2000-ից սկսվում է կայուն անկման երկրորդ փուլը, որին 
հաջորդում է 2003-2007 թթ. աճը: 2007-2012 թթ. ընթացքում Ճապոնիա-
յի արժեթղթերի շուկայում դրսևորվում են նույն միտումները, որոնք ի 
հայտ էին եկել ԱՄՆ-ի և եվրոպական շուկաներում: 

Կատարված ուսումնասիրություններից և վերլուծություններից երևում 
է, որ աշխարհում արժեթղթերի կարգավորվող շուկաների մեծ մասում 
1995-2007 թթ, ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է գործունեու-
թյան հիմնական ցուցանիշների ընդհանուր աճ, սակայն այդ աճն 
ուղեկցվել է զգալի տատանումներով, որոնք պայմանավորված են եղել 
արժեթղթերի շուկայում տիրող անկայունությամբ: Արժեթղթերի կարգա-
վորվող շուկաների մեծ մասում արձանագրվել է հիմնական ցուցանիշնե-
րի կտրուկ անկում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի տարինե-
րին: Հետճգնաժամյա տարիներին արժեթղթերի կարգավորվող շուկա-
ներում որոշ ցուցանիշների գծով նկատվել է կայունացում, որոշ ցուցա-
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նիշների գծով` աճ, սակայն որոշ ցուցանիշներ դեռևս դրսևորում են ան-
կայուն վարքագիծ: Հետազոտությունները ցույց են տալիս նաև, որ տար-
բեր երկրներում արժեթղթերի կարգավորվող շուկաներում առևտրի հիմ-
նական առարկա են հանդիսանում արժեթղթերի շուկայի տարբեր գոր-
ծիքներ: Արժեթղթերի մի շարք կարգավորվող շուկաներում գերակշռում 
են բաժնետոմսերը, մյուսներում` պարտատոմսերը: 

Շարադրվածից երևում է, որ բաժնետոմսերի շուկան տնտեսության 
առավել դինամիկ հատվածն է և այդ շուկայում է առավել չափով զգաց-
վում տնտեսական ճգնաժամերի ազդեցությունը: 2007-2009 թթ. համաշ-
խարհային տնտեսական ճգնաժամը ցույց տվեց, որ որքան էլ բազմազա-
նեցված լինեն ֆինանսական ակտիվները, միևնույն է՝ հնարավոր չէ խու-
սափել էական վնասներից համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերի 
ընթացքում: Այնուամենայնիվ, տնտեսական ճգնաժամերը տնտեսության 
զարգացման անխուսափելի ուղեկիցներն են, և անհրաժեշտ է ֆինան-
սական շուկաները ձևավորել ու զարգացնել` հաշվի առնելով դրանց ա-
ռաջացման ռիսկը: 
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ՎԱՀՐԱՄ ԳԵՐՄԱՆՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

հանրային կառավարում և հանրային  
ֆինանսներ ամբիոնի ասպիրանտ 

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ 

Հոդվածում վերլուծվում է «վստահություն» հասկացության բովան-
դակությունը, բացահայտվում և տարանջատվում են այն կազմող բա-
ղադրիչները: Ուսումնասիրվում և վերլուծվում են տնտեսագիտական 
և հոգեբանական գրականության մեջ վստահության մեկնաբանութ-
յան տարբեր մոտեցումները, տրվում են գովազդում վստահության 
գոյացման և հարատևման համար անհրաժեշտ պայմանները և սահ-
մանվում են գովազդում վստահության գործելու հիմնական բնութագ-
րիչները: Սահմանվում և վերլուծվում է գովազդում վստահության 
գործառութային կառուցվածքը և կառուցվածքային գործընթացները: 

Հիմնաբառեր. վստահություն, վստահություն գովազդում, վստա-
հության կառուցվածք, վստահության գործընթացներ: 

 
Վստահությունն ընդունվում է իբրև կարևոր տարր մարդկային, հա-

ղորդակցական, առևտրային և մարքետինգային փոխհարաբերություն-
ներում:  

Տնտեսագիտական գրականությունում վստահելիությունը հաճախ 
սահմանվում է «համոզեցուցչություն», «կոմպետենտություն», «օբյեկտի-
վություն», «ռիսկ» և «հենվելու կամք, ցանկություն» բառերով: Քրոսբի Է-
վանսը և Քոուելսը [1] սահմանում են վստահությունը դեպի վաճառողն 
իբրև հաճախորդի հավատ, որ վաճառողի վրա կարելի է հենվել այնքան, 
որ այն բավարարի հաճախորդի երկարաժամկետ շահերը: Մուրմանը և 
Գանեսանը [2] վստահության տնտեսագիտական սահմանման մեջ նե-
րառում են «հենվելու, վստահելու կամքը»:  

Վստահությունն իրենց հետազոտման առարկա ընտրած ուսումնա-
սիրողների մոտ չկա փոխհամաձայնություն, թե արդյոք վստահությունը 
միատարր, թե բազմատարր երևույթ է: Որոշ հեղինակներ պնդում են, որ 
վստահությունը միատարր և անբաժանելի երևույթ է, և այն կարելի է 
սահմանել երկու ձևով` վստահելի կամ անվստահելի: Որոշ հետազոտող-
ներ պնդում են, որ թեև վստահությունը կարելի է բաժանել տարբեր եր-
ևույթների, ինչպես օրինակ` հավաստիության, դուրեկանության, համո-
զեցուցչության, այնումենայնիվ, դրանց միջև կորելացիոն կապն այնքան 
ուժեղ է, որ գործնականորեն միմյանցից տարանջատել անիմաստ է 
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դառնում: Վերջին ժամանակաշրջանի հետազոտողների մոտ, ինչպիսիք 
են՝ Ջոնսոնը և Գրեյսոնը [3], հաճախակի են հանդիպում այն պնդումնե-
րը, որ, այնումենայնիվ, գործարար վստահությունը բազմատարր երևույթ 
է, որի կառուցվածքային տարրերը կարող են ինչպես ուղիղ, այնպես էլ 
հակառակ կապերի մեջ լինել:  

Մենք պնդում ենք, որ վստահությունը գովազդում, լինելով ամբողջա-
կան երևույթ, բազմատարր է, ունի կառուցվածք, որի բաղադրիչները 
միմյանց հետ ոչ միայն փոխկապակցված, այլ նաև փոխազդող են: Այլ 
կերպ ասած, անկախ վստահության արժեքի ձևից (երկակի` գոյություն 
ունեցող` վստահելի և գոյություն չունեցող` անվստահելի, կամ բազմակի` 
վստահության աստիճանակարգով), մենք առաջ ենք քաշում այն տե-
սությունը, որ վստահությունը գովազդում ունի կառուցվածք, և այդ կա-
ռուցվածքային տարրերի արժեքներն են որոշում բուն վստահության ար-
ժեքը, ընդ որում` մենք պնդում ենք, որ վստահության կառուցվածքն ամ-
բողջական է, այսինքն` դրա տարրերի արժեքները միմյանց հետ ուղիղ 
համեմատական կապի մեջ են, կամ այլ կերպ ասած` դրանցից յուրա-
քանչյուրի գոյությունն անհրաժեշտ է ամբողջության գոյության համար:  

Այնումենայնիվ, մինչ վստահության կառուցվածքային բաղդատմա-
նը, պետք է հասկանալ, թե գովազդ կրողի մոտ ինչ կառուցակարգով է 
այն գոյանում:  

Սպառողի, իսկ ավելի ստույգ` գովազդ կրող սպառողի մոտ գովազ-
դի կամ գովազդային ուղերձի վստահելի կամ անվստահելի ընկալման 
մեջ գոյություն ունեն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարրեր: Այդպես, օբյեկ-
տիվ է գովազդի կամ գովազդային ուղերձի հավաստիությունը, հիմնա-
վորվածությունը, արժանահավատությունը, գովազդային տեղեկատվութ-
յան օբյեկտիվությունը (գովազդ կրողի ընկալումով) և այլն: Սրանք մար-
դու իմացական գործընթացից ստացվող ընկալումներ են:  

Վստահության ձևավորման մեջ հավասար կարևոր են նաև սուբյեկ-
տիվ ընկալումները, որոնք են գրավչությունը, դուրեկանությունը, մար-
դասիրական լինելը, դրականությունը, մոտիվացնող լինելը և այլն: Ս-
րանք աֆեկտացիայի արդյունք են, և գովազդ դիտողի մոտ նման ընկա-
լումներ ստեղծելու համար պետք է ներգործել մարդու հուզականության 
վրա: Ստացվում է, որ վստահության ձևավորման գործում հուզական 
գործընթացը նույնքան կարևոր և անհրաժեշտ է:  

Վստահության երևույթը գովազդում իր մեջ պարունակում է ոչ միայն 
մարդու հավատը որոշակի երևույթների հանդեպ, բայց նաև նրա կամքն 
օգտագործել ստացված տեղեկատվությունն իր գործողությունը կառուցե-
լու և իրականացնելու համար: Մենք պնդում ենք, որ գովազդի վստահե-
լիության կառուցվածքում տեղ ունեն ոչ միայն իմացական և հուզական 
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տարրեր, այլլև վարքագծային: Այլ կերպ ասած` գովազդի վստահելիութ-
յան գրավականը պետք է լինի ոչ միայն սպառողի հավատը դեպի գո-
վազդային տեղեկատվությունը և սպառողի համար գովազդի գրավչութ-
յունը, այլև ցուցաբերած կամքն այդ տեղեկատվության հիման վրա գոր-
ծողություն ձեռնարկել, այլ կերպ ասած` ցուցաբերել վստահություն ար-
տահայտող վարքագիծ:  

Տնտեսագիտական գրականությունում հաճախ վստահությունը սահ-
մանվում է իբրև մարդու հավատների ու վստահություն պարունակող ըն-
կալումների և վստահություն արտահայտող վարքագծային մտադրութ-
յան ամբողջություն [4]: Այստեղ հարկ է նշել, որ պետք է տարբերակել 
վարքագծային մտադրությունը, որը վարքագիծ ցուցաբերելու կամքն է, և 
բուն վարքը: Այլ կերպ ասած, մի բան է գովազդի վրա հիմնվելու վարքի 
կամք ցուցաբերել և այլ բան` գովազդի վրա հիմնվելու վարք ցուցաբերել: 
Տարբերությունն այն է, որ շատ հաճախ սպառողներն դրսևորում են այս 
կամ այն վարքագիծը ոչ թե կամովի, այլ ստիպված: Օրինակ` երբ մրցա-
կիցներ չկան (ապրանքը նորարարական է), իսկ ապրանքի մասին տե-
ղեկատվության աղբյուրը սահմանափակ, այն է` գովազդը, սպառողը 
ստիպված կլինի ցուցաբերել վարք վստահություն չպարունակող իրավի-
ճակում, որը կլինի ոչ թե կամովի, այլ հարկադրված վարքագիծ: Այդ իսկ 
պատճառով մենք համարում ենք, որ գովազդի հիման վրա գործելու 
(վարքագիծ ցուցաբերելու) կամքն ավելի բովանդակային և ճշգրիտ ցու-
ցանիշ է, քան գովազդի հիման վրա գործելը (վարքագիծ ցուցաբերելը):  

Ամփոփելով` նշենք, որ գովազդում վստահության ձևավորման մեջ 
անհրաժեշտ է, որպեսզի գործի երեք գործոն` իմացական, հուզական և 
վարքագծային:  

Վերոնշված երեք գործընթացները պետք է ունենան իրենց բաղադ-
րիչները` ընկալումները: Առանց այդ ընկալումների ուսումնասիրության 
հուզական, իմացական և վարքագծային գործընթացները չեն ներկայաց-
նում ախտորոշիչ արժեք վստահության բացահայտման և սահմանման 
համար:  

Նախկինում արված հետազոտություններն ու ուսումնասիրություննե-
րը բազմաթիվ բաղադրիչներ են հայտնաբերել և առաջարկել ներառել 
վստահության կառուցվածքի մեջ: Այդ ուսումնասիրությունների հիման 
վրա 7 բաղադրիչ՝ իմաստային մասով, ամենամոտն են գովազդում 
վստահության հասկացությանը: Դրանք են` 

• շիտակությունը,  
•  հուսալիությունը,  
•  բարյացակամությունը, 
•  իրազեկվածությունը, 
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• ապահովության զգացումը, 
• գրավչությունը կամ դուրեկանությունը,  
•  հենվելու կամքը (վարքագծային տարր):  
Շիտակությունը կապվում է անգլերեն «integrity» բառի հետ: Անգլե-

րենի Վեբստերի բացատրական բառարանը [5] այդ բառին տալիս է 
հետևյալ սահմանումը` «Հավատարմությունը էթիկ և բարոյական (մորալ) 
սկզբունքներին»: Մեր ուսումնասիրած գրականությունում «integrity» 
հասկացությունը կապվում է բարոյական վարքագծի հետ, որն իր մեջ 
պետք է պարունակի ազնվություն, ճշմարտություն և անկեղծություն: 
«Integrity» բառի հայերեն թարգմանության մեջ նաև տրվում է ամբող-
ջության, ամբողջականության իմաստը: Գովազդում այս իմաստը մենք 
կապում ենք գովազդ կրողի այն ընկալման հետ, որ ներկայացված գո-
վազդային տեղեկությունն ամբողջական է, չի թաքցնում որևէ բան: Մենք 
համարում ենք, որ ելնելով այս սահմանումներից` գովազդի շիտակութ-
յունը պետք է սահմանել իբրև սպառողի ազնվության, ճշմարտության, 
անկեղծության և էթիկայի ընկալումը: 

Հուսալիությունը վերաբերում է սպառողի այն հավատին կամ հույ-
սին, որ գովազդը կպահի իր խոստումը: Գովազդի հուսալիության հաս-
կացությունը կապվում է հետևյալ հասկացությունների հետ` հուսալիութ-
յուն, հավաստիություն և անկախություն (անկախ տեղեկատվություն):  

Բարյացակամությունը կապվում է սպառողի այն հավատի հետ, որ 
գովազդը վերաբերում է սպառողի շահերին, և որ գովազդը ստեղծվել և 
հեռարձակվել է ոչ միայն գովազդատուի շահերի համար, այլև սպառո-
ղին օգնելու նպատակով: Այլ կերպ ասած, որ գովազդողը բարին է կամե-
նում սպառողին: Բարյացակամությունը վերաբերում է սպառողի գովազ-
դատուի մասին դրական կարծիքին: Այստեղ պետք է նշել, որ բարյացա-
կամության ընկալման չափման գործում մեծ դեր է խաղում և շատ դեպ-
քերում կարող է որպես անկախ գործոն հանդես գալ գովազդ կրողի ընդ-
հանուր վերաբերմունքը դեպի գովազդը:  

Իրազեկվածությունը վերաբերում է գիտելիքների, փորձի, ունակութ-
յունների այն ամբողջությանը, որ անհրաժեշտ է որևէ բան հաջող և արդ-
յունավետ կատարելու համար: Գովազդում իրազեկվածությունը կապվում 
է սպառողին ապրանքի կամ ծառայության վերաբերյալ անհրաժեշտ ար-
ժեքավոր տեղեկատվության կամ գիտելիքի փոխանցման հետ: Հետևա-
բար, գովազդում իրազեկվածությունը կարելի է սահմանել իբրև ապրան-
քի կամ ծառայության մասին տեղեկության օգտակար աղբյուր:  

Վերոնշված չորս ընկալումները կազմում են վստահության իմացա-
կան հիմքը:  
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Ապահովությունը և դուրեկանությունը կամ գրավչությունն ընդուն-
վում են իբրև հուզական ընկալումներ: Այնումենայնիվ ապահովության 
ընկալման հուզական կամ իմացական տարր լինելը վիճաբանական է: 
Այսպես, օրինակ, ապրանքի վրա երաշխիքի տրամադրումն իմացական 
տարր է, բայց մյուս կողմից այն, միևնույն է, կապվում է սպառողի այն 
զգացումի հետ, որ այդ ապրանքին կամ ապրանքն արտադրողին կարե-
լի է վստահել. ապահովությունն այստեղ ավելի շուտ զգացում է, քան ի-
մացություն: Այնումենայնիվ, մենք պնդում ենք, որ գովազդում ապահո-
վության ընկալումը զգայական տարր է, քանի որ մենք գործ ունենք ոչ 
թե գովազդվող ապրանքի, այլ գովազդի հանդեպ վստահության հետ 
ընդհանրապես:  

Դուրեկանության ընկալումն իր մեջ պարունակում է գրավչության, 
դրականության և հաճելի լինելու տարրեր: Այն աֆեկտացիայի արդյունք 
է և միանշանակ զգայական հիմք ունի:  

Հենվելու, հիմնվելու կամքը վարքագծային տարր է: Վստահությունը 
նաև ներառում է ռիսկի գնալու պատրաստակամություն` հիմնվելով 
վստահության օբյեկտի տեղեկատվության վրա: Այսինքն` գովազդի վրա 
հիմնվելու պատրաստակամությունը կամ կամքը կարելի է մատնանշել 
իբրև որոշակի կորուստներ կրելու պատրաստակամություն` հիմք ընդու-
նելով գովազդային ուղերձը:  

Գծապատկեր 1-ն առավել ամբողջական է ներկայացնում վստահութ-
յան գոյացման գործընթացը: 
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Մենք հատկապես կարևորում ենք վարքագծային տարրը, քանի որ 
այն թույլ է տալիս տեսական և գործնական վստահությունները միմյան-
ցից տարանջատել. մի բան է, երբ որոշակի հուզական և իմացական ըն-
կալումներից ելնելով գովազդ կրողը վստահում է գովազդին, այլ բան է, 
երբ այդ վստահությունը խթանում է սպառողի վարքագիծը: Այս դեպ-
քում, իհարկե, գովազդ կրողը կամ գնորդը պետք է մի կողմից ի սկզբա-
նե գովազդվող ապրանքի կարիքն ունենա, մյուս կողմից էլ վճարունակ 
լինի այն գնելու համար:  

Վերը ներկայացված վերլուծությունը ներկայացնում է գովազդում 
վստահության հասկացության տեսական կառուցվածքը, որը կարևոր 
նշանակություն կարող է ունենալ գովազդի թե՛ արդյունավետության 
բարձրացման, թե՛ դրա գնահատման համար:  
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СОДЕРЖАНИЕ ДОВЕРИЯ В РЕКЛАМЕ 
 
В статье анализируется концепция доверия, раскрываются и 

дифференцируются составляющие его компоненты: Изучается и ана-
лизируется раличные подходы интерпретации доверия в экономи-
ческой и психологической литературе, определяются необходимые 
условия для возникновения и существования доверия в рекламе и 
основные характеристики функционирования доверия в контексте 
рекламы. Определяются и анализируются функциональная структура 
и структурные процессы доверия в рекламе.  
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THE CONTENT OF TRUST IN ADVERTISING  

In the article content of the concept of “trust” is analyzed, its 
components are identified and distinguished.  
Various approaches of interpretation of trust in economic and psychological 
literature are studied and analyzed, necessary conditions for arising and 
persisting of trust in advertising are given, and main characteristics of trust 
in advertising are defined. 
Functional structure of trust in advertising and structural processes are 
defined and analyzed.  

Keywords: trust, trust in advertising, structure of trust, processes of 
trust. 
 

 

 Ներկայացվել է խմբագրություն 13.01.2014 թ.  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014  
 

  

180 

ՎԱՆՅԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի հայցորդ 

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հոդվածում ներկայացված են շուկայական տնտեսության պե-
տական կարգավորման հարցերի ուսումնասիրություն իրականաց-
րած հիմնական տեսություններն ըստ ժամանակային հաջորդակա-
նության: Քննարկվել են տնտեսության պետական կարգավորման 
հիմնախնդիրներին վերաբերող այդ տեսություններից յուրաքանչյու-
րի հայեցակարգը, անց են կացվել համեմատականեր, դիտարկվել 
են ընդհանրությունները և տարակարծությունները, իսկ վերջում 
քննարկված տեսակետների համար ներկայացվել է ամփոփ միտք:  

Հիմնաբառեր. պետություն, շուկայական տնտեսություն, պե-
տական կարգավորում, դասականներ, քեյնսականներ, նոր դասա-
կան տնտեսագիտություն, նոր քեյնսականներ, ազատ շուկայական 
տնտեսություն: 

Պետության դերը շուկայական տնտեսության կարգավորման անմի-
ջական գործընթացում և տնտեսագիտության տեսական քննարկումնե-
րում արտահայտվում է երկու ծայրահեղություններով՝ պետության կող-
մից տնտեսական բոլոր լուծումների կենտրոնացված իրականացումից 
մինչև տնտեսավարող սուբյեկտների լիակատար տնտեսական ինքնու-
րույնություն: Դեռևս 1776 թվականին Ա. Սմիթն իր հայտնի աշխատութ-
յան մեջ առաջադրել է պետության ակտիվ դերը, որը նրա և հաջորդող 
դասականների աշխատություններում հիմնականում հանգում էր երկրի 
արտաքին պաշտպանությանը, ներքին կարգի պահպանությանը, իրա-
վական համակարգի ստեղծմանը, լուսավորությանը, կրթությանը և ազ-
գային արժույթի կեղծում թույլ չտալուն, այնուամենայնիվ Սմիթը հանդես 
էր գալիս տնտեսական ազատականության դիրքերից և դրա համար նա 
ուներ իր տեսական հիմնավորումները: Ինչպես նշում է իր հայտնի աշ-
խատության մեջ. Հետապնդելով իր սեփական շահերը` նա (անհատը) 
ավելի գործուն ձևով է ծառայում հասարակության շահերին, քան այն 
դեպքում, երբ գիտակցաբար է ձգտում այդ անել [3, ст. 332]: Սմիթի 
կարծիքով, անհատն իր նպատակներին հասնելու համար պետք է դիմի 
մյուսների էգոիզմին և կարողանա համոզել, որ հենց նրանց սեփական 
շահերն են պահանջում անել այն, ինչ ինքն է նրանցից ուզում... Մենք 
դիմում ենք ոչ թե նրանց մարդասիրությանը, այլ նրանց էգոիզմին և ն-
րանց հետ երբեք չենք խոսում մեր կարիքների մասին [3, ст. 18]: Վ. Օյ-
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քենի կարծիքով սմիթյան այդ դրույթներից չի հետևում, որ laissez-faire-ը 
(կարգավորվող շուկա) ենթադրում է պետությունից անկախ տնտեսութ-
յուն [4, ст. 79]: Շարունակելով իր դատողություններն այդ մասին` նա 
գրում է. Պատմական իրականությանը հպանցիկ ծանոթությունը կարող 
է ապացուցել, որ պատասխանը ճիշտ չէ: Հենց այդ ժամանակ պետութ-
յունը ստեղծել է իր խստությամբ տարբերվող սեփականության իրավուն-
քը, համաձայնագրերի իրավունքը, իրավական նորմերի ամբողջությունը 
(որը վերաբերում է ընկերակցություններին, կազմակերպություններին և 
միվորումներին), պարենային իրավունքը և այլ [4, ст. 79]: Օյքենը, շա-
րունակելով իր դատողությունները, գրում է. Համաձայն laissez-faire-ի 
սկզբմունքի սպառողները պետք է հաստատեն իշխանություն տնտեսա-
կան ամենօրյա գործընթացների վրա[4, ст. 83]: Այսպիսով, Ա. Սմիթը 
փորձեց հիմնավորել ազատական շուկայական բարձր արդյունավետու-
թյունը, ինչն իրեն յուրահատուկ ինքնակարգավորման միջոցով խթանում 
է արտադրությունը և ապահովում տնտեսական առաջընթաց: Սակայն 
տնտեսական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխություններն ի հայտ 
էին բերում նոր երևույթներ, որոնք հստակ մեկնաբանության կարիք ու-
նեին: Իր ժամանակին Սիսմոնդին հանգենց այն կարևոր եզրակացութ-
յան, որ Քաղաքատնտեսությունը ոչ թե պարզ հաշվի գիտություն է, այլ 
բարոյագիտություն է: Նա մոլորեցնում է, երբ հենվում ես լոկ թվերի վրա 
և դեպի նպատակ է տանում միայն այն ժամանակ, երբ հաշվի են առն-
վում մարդկանց զգացմունքները, պահանջներն ու կրքերը[5, ст. 139]: 
Սիսմոնդին լավ էր հասկանում, որ տնտեսական համակարգը որպես 
այդպիսին, բազմաթիվ թելերով կապված է հասարակական գործու-
նեության մյուս ոլորտների հետ, և որպեսզի կարողանանք ճիշտ գնահա-
տել ու բացահայտել դրան յուրահատուկ օրինաչափությունը, անհրա-
ժեշտ է սոցիալական համակարգը դիտարկել որպես մի ամբողջություն: 
Ասել է թե մարդկանց պահանջմունքների և կրքերի ճանաչողության 
միջոցով է հնարավոր բացահայտել տնտեսական օրիանաչափությունը: 
Սիսմոնդին մեկնաբանում է այնպիսի կարևոր երևույթներ, ինչպիսին 
տնտեսակն ճգնաժաման է: Նրա կարծիքով, դրա հիմնական պատճառն 
արտադրության և սպառման անհամապատասխանությունն է: Նա գրում 
է. Իմ գրքում, որը ես նորից եմ ներկայացնում ընթերցողների ուշադ-
րությանը, աշխատում եմ ապացուցել, որ հարստությունը, հանդիսանա-
լով բոլոր նյութական բարիքների մարմնացումը, կարող է ծառայել հա-
մընդհանուր բարօրությանը միայն այն դեպքում, երբ դրա աճը համա-
պատասխանի ազգաբնակչության աճին և եթե բաշխվի որոշակի համա-
մասնությամբ [5, ст. 137]: Սա նշանակում է, որ Սիսմոնդին բացահայ-
տում է մի օրինաչափություն, որը հենց ազատական շուկայական մոդելի 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014  
 

  

182 

ոչ կատարյալ լինելու ապացույց է: Փաստորեն, նա փորձեց հիմնավորել 
տնտեսական տարբեր երևույթների միջև առկա անհամապատասխա-
նությունը: Սիսմոնդի կարծիքով, եթե եկամուտները չեն բաշխվում որո-
շակի համապատասխանությամբ, բնականաբար, ի հայտ է գալիս նաև 
սոցիալական բևեռացման խնդիր. Եվրոպայի բոլոր մասերում արդյու-
նաբերությունն ու արտադրությունը ներկայումս գերազանցել են պահա-
նջմունքները…Արդյունքների չափից ավելի առատ արտադրության չա-
փանիշը ոչ թե սպառումն է, որը նա շատ ետ է թողել, այլ կապիտալը, ո-
րի անընդհատ ներդրումն արտադրության մեջ ավելացնում է առատութ-
յունը և դառնում նորանոր դժբախտությունների պատճառ[5, ст. 135]: 
Հստակ է, որ Սիսմոնդին նկատել է սպառման, խնայողության և կապի-
տալի արտադրողականության միջև հակասությունը: Սիսմոնդին ակն-
հայտորեն լուրջ հակասություն է տեսնում մի կողմից՝ արտադրության և 
սպառման, իսկ մյուս կողմից սոցիալական տարբեր շերտերի միջև, որը 
կարող է լուծել պետությունը: Պետությունը պետք է ձգտի այնպիսի 
կարգի հաստատման, որը կապահովի և° աղքատի, և° հարուստի բավա-
րարվածությունը, երջանկությունը և հանգիստը. Այնպիսի կարգ, որի 
պայմաններուն ոչ ոք չի տառապում [5, ст. 148]:  

Շուկայի ինքնակարգավորման առանձնահատուկ տեսություն մշա-
կեց Ժան Բատիս Սեյը, որը գերիշխող էր ամբողջ XIX դարում մինչև 
Քեյնսը: Սեյի կարծիքով. Արդյունքի իրացումը ստեղծում է հենց արտա-
դրության կողմից, չնայած դա առաջին հայացքից կարող է երևալ պա-
րադոքսային[6, ст. 36]: Այսինքն, ըստ Սեյի, առաջարկն ստեղծում է ան-
հարժեշտ պահանջարկ, ասել է թե. յուրաքանչյուր ապրանք իր ար-
տադրման պահից ստեղծում է այլ ապրանքների սպառման պահանջ՝ իր 
լրիվ արժեքի չափով…Հետևաբար չի կարելի ասել՝ չի վաճառվում, քանի 
որ փողը քիչ է, այլ պետք է ասել՝ չի վաճառվում, քանի որ մյուս ապ-
րանքներն են քիչ[6, ст. 38]: Սեյի տեսության լուրջ հակասությունները 
հիմնավորապես քննարկվեցին Ջ. Քեյնսի կողմից, որն ապացուցեց, թե 
ինչ օրինաչափությունների արդյունքում է, որ նրա դրույթները չեն համա-
պատասխանում իրականությանը: Հասարարական գործընթացների 
կարգավորման անհրաժեշտությունն ուրույն ձևով էր հիմնավորում Ջ. 
Միլը: Նրա կողմից առաջ քաշված սոցիալական ռեֆորմների հիմքում 
բաշխման սկզբմունքների կարգավորումն էր, որը կարող էր հանգեցնել 
համընդհանուր ներդաշնակության: Միլն իրավացիորեն հանգում է այն 
եզրակացությանը, որ. Ազատ մրցակության համակրգը չի կարող ապա-
հովել տնտեսական բոլոր հիմնախնդիրների լուծումը, որովհետև գործում 
են տնտեսական գործունեության այնպիսի ոլորտներ, որոնք չեն երեշ-
խավորում անհատին՝ ստանալու անհրաժեշտ շահույթը[7, ст. 115]: Նա 
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հստակ կարևորում է սոցիալական ապահովության և հարկման որոշակի 
սկզբմունքների իրագործման անհրաժեշտությունը: Ինչպես տեսնում 
ենք, արդեն ակնհայտ է դառնում ազատական շուկայական մոդելի ոչ 
արդյունավետ լինելու հանգամանքը: Միլը սոցիալական առաջընթացի 
նպատակը համարում է անհատի ազատության և աշխատանքի արդյուն-
քի բաշխման ներդաշնակ հարաբերակցության ապահովումը, ինչը գոր-
ծող օրենքների պայմաններում չի պահպանվում[8, ст. 78]: Կամա թե ա-
կամա, Միլը քննարկում է շահերի փոխհարաբերության խնդիրը, ինչը չի 
կարող լուծում ստանալ չկարգավորվող շուկայական հարաբերություննե-
րի պայմաններում: Միլը և նրա ժամանակակիցները հստակ տեսնում 
էին տնտեսության կարգավորման գործում պետության կարևոր դերը, 
այսինքն՝ նրա միջամտության անհրաժեշտությունը. Նա եղել է առաջի-
նը, որ առանձնացրեց կրթությունը՝ որպես շուկայի անզորության օրի-
նակ, այսինքն՝ այն դեպքը, երբ շուկայական մեխանիզմն անրադյունա-
վետ է [9, ст. 196]: 

Պետության դերի հարցում հեղափոխական մոտեցում էր 1936թ. Ջ. 
Մ. Քեյնսի Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսությունը 
գրքի հրատարակումը, որը ոչ միայն շուկայական տնտեսության ճգնա-
ժամային վիճակների հաղթահարման հիմք դրեց, այլ նաև պետության 
ակտիվ միջամտության տեսության քննարկմանը մասնակցող բոլոր 
տնտեսագետների դավանանքները երկու խմբի՝ նոր քեյնսականների և 
նոր դասականների (լիբերալներ) բաժանելու սկիզբ հանդիսացավ: Ջ. 
Քեյնսը ստեղծեց մի տեսություն, որն առանցքային նշանակություն ունե-
ցավ XX դարի տնտեսագիտական մտքի զարգացման գործում: Այդ տե-
սությունն արմատապես տարբերվում էր մինչև այդ գոյություն ունեցող 
բոլոր ուսմունքներից. Տնտեսության պետական կարգավորման անհրա-
ժեշտությունն առաջին անգամ համապարփակ հիմանվորեց Ջ. Քեյնսը՝ 
դասական տնտեսագիտության հիմնարար դրույթների քննադատության 
ճանապարհով [2, էջ 56]: ՈՒնենալով բացառիկ մաթեմաթիկական 
ունակություն և կրթություն՝ նա իր վերլուծությունների ժամանակ գրեթե 
չի փորձում մոդելավորել տնտեսական այս կամ այն օրինաչափությունը: 
Պատաճառն այն է, որ Քեյնսը խորությամբ էր տեսնում տնտեսական եր-
ևույթների միջև առկա բարդ գործառույթային կախվածությունը և այդ 
առումով մաթեմաթիկայի հնարավորությունները համարում էր սահմա-
նափակ: Մյուս կարևոր, առացքային նշանակություն ունեցող մոտեցումը 
կապված է տնտեսական հավասարակշռության վիճակի գնհատման 
հետ: Քեյնսն առաջ քաշեց մեկ հիմնադրույթ, ըստ որի տնտեսական հա-
մակարգը կարող է գտնվել հավասարակշռության վիճակում նաև ոչ լրիվ 
զբաղվածության պայմաններում. Ես իմ տեսությունն անվանել եմ ընդ-
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հանուր տեսություն: Ընդհանուր ասելով՝ ես նկատի եմ ունեցել այն հան-
գամանքը, որ ես հիմնականում առնչություն եմ ունեցել տնտեսական 
համակարգի՝ որպես մեկ ամբողջական վարքագծի հետ: Ես կբերեմ 
փաստարկներ, որ դասական տեսության դրույթները կիրառելի են ոչ թե 
ընդհանուր, այլ միայն հատուկ դեպքերի համար, քանի որ այն տնտեսա-
կան իրավիճակը, որը դիտարկում է դասական տեսությունը, հանդիսա-
նում է հավասարակշռության հնարավոր իրավիճակների միայն սահմա-
նային դեպքը[1, էջ 9]: Քեյնսի վերլուծության հաջորդ կարևոր դրույթն 
այն է, որ զբաղվածությունն ընդունում է որպես տնտեսական համակար-
գի վարքագծի գնահատման գլխավոր չափորոշիչ, ինչը հետագայում հա-
մարվեց մակրոտնտեսական ցուցանիշներից մեկը: Քեյնսը որպես 
տնտեսական համակարգի նպատակային գործառույթ է դիտարկում լրիվ 
զբաղվածության ապահովումը. Զբաղվածության մակարդակի տատա-
նումների մասին հարցի յուրաքանչյուր քննարկում, իսկ այդպիսի քննար-
կումներ շատ են եղել, առնչվել է այդ հիմնախնդրին: Ես նկատի չունեմ, 
որ այդ թեման ընդհանրապես անտեսվել է: Բայց դրա հիմքում ընկած 
տեսությունը համարում էին այնքան հասարակ և ակնհայտ, որ սահմա-
նափակվում էին, լավագույն դեպքում դրա մասին միայն հիշատակելով 
[1, էջ 17]: Այսինքն՝ ի սկզբանե նա կարևորում է տնտեսական համակար-
գի կարգավորման անխուսափելիությունը որոշակի ճշգրտված ուղղվա-
ծությամբ և տվյալ դեպքում որպես դրա հիմնական նպատակ է համա-
րում լրիվ զբաղվածության ապահովումը: Սա լուրջ հեղաշրջում էր տնտե-
սագիտական մտածողության մեջ: Այս ճանապարհով փոխվեցին տնտե-
սական երևույթների գնհատման արժեչափերը: Քեյնսն իր հիմնական 
աշխատությունը սկսելով դասական տնտեսագիտության կանխադրույթ-
ների նկարագրությամբ և դրանց փաստարկված քննադատությամբ, ա-
ռաջ է քաշում արդյունավետ պահանջարկի տեսությունը, համաձայն որի՝ 
տնտեսական համակարգը կարելի է կարգավորել՝ ազդելով սպառման 
պարամետրերի վրա. Նրա արդյունավետ պահանջարկն այն մակրոտն-
տեսակն ցուցանիշներից է, որի կարգավորմամբ հնարավոր է ապահովել 
անհրաժեշտ զբաղվածության մակարդակ: Այդպիսի հիմնական պարա-
մետր է համարում անձնական և ներդրումային սպառումը[2, էջ 58]: 
Արդյունավետ պահանջարկի մակարդակը դիտարկելով որպես տնտե-
սական համակարգի վարքագիծը պայմանավորող հիմնական ազդակ՝ 
Քեյսը սպառում-խնայողություն-ներդրում բարդ փոխհարաբերության 
կտրվածքով դիտարկում է բոլոր այն լծակները, որոնք ներգործում են 
դրա վրա: Քեյնսյան տնտեսագիտության առանցքայն հիմնախնդիրնե-
րից է տոկոսի տեսությունը, որի միջոցով նա նոր մակարդակի հասցրեց 
տնտեսական երևույթների ընկալումը: Փողի ֆենոմենը ներկայացնելուց 
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հետո Քեյնսը փորձում է բացատրել տոկոսի նորմային բնույթը: Համա-
ձայն դասական տնտեսագիտության տոկոսի նորմայի բնույթի վերաբեր-
յալ Քեյնսի տեսկետի. Ըստ դասականների գոյություն ունի տեսակետ, 
համաձայն որի տոկոսի նորման հանդես է գալիս որպես տոկոսի տվյալ 
նորմային դեպքում նոր ներդրումներ կատարած անձանց կողմից խնա-
յողությունների նկամամբ առաջացած պահանջարկի և տոկոսի այդ նույն 
նորմայի դեպքում դեպի ներդրումները հասարակության հոգեբանական 
հակվածության արդյունքում ձևավորված խնայողությունների առաջար-
կի միջև հավասարակըշռության ապահովման գործոն [1, էջ 174]: Ելնե-
լով ապագա տոկոսադըրույքի գնհատման դժվարությունից՝ Քեյնսը եզ-
րակացնում է, որ տոկոսի նորման զգալի չափով հոգեբանական ֆենո-
մեն է. Այն անհատը, ով ենթադրում է, թե տոկոսի ապագա նորմաներն 
ավելի բարձր են լինելու, քան ենթադրում են շուկաները, կանխիկ փող 
պահելու հիմքեր ունի, մինջդեռ այն անհատը, ում կարծիքը տարբերվում 
է շուկայի կարծիքից, ավելի երկարաժամկետ պարտավորություններ 
գնելու նպատակով կարճ ժամկետով փող պարտք վերցնելու շարժառիթ 
ունի[1, էջ 179]: Փողի պահանջարկի գնահատման նման մոտեցումը փո-
խեց մոնետար համակարգի օրինաչափությունների վերաբերյալ մինչ 
այդ գոյություն ունեցող պատկերացումները, ինչը հետագայում մեծ չա-
փով նպաստեց այնպիսի տնտեսագիտական ուղղության ձևավորմանը, 
ինչպիսին մոնետարիզմն է: Մինչ Քեյնսը տնտեսական ճգնաժամերի 
պատճառները բացատրվում էին միանգամայն այլ հիմնավորումներով. 
Անկախ փոփոխականի նրա տեսությունը հնարավորություն տվեց ավե-
լի իրատեսորեն ընկալելու այդ երևույթի խորքային դրդապատճառները: 
Տնտեսական զարգացման պարբերաշրջանային բնույթը կանխելու կամ 
մեղմելու միակ ճանապարհը, ըստ նրա տրամաբանության, արդյունա-
վետ պահանջարկի անհրաժեշտ մակարդակի ապահովումն է իր կողմից 
նշված անկախ փոփոխականների կարգավորման ճանապարհով [2,  
էջ 71]: Տնտեսության պետական կարգավորման գաղափարախոսությու-
նը դարձավ տիրապետող, և քեյնսյան մոտեցումների կիրառությունն ի-
րական դերակատարություն ունեցավ հատկապես արևմտյան երկրների 
զարգացման գործում: Սկզբնական շրջանում ավելի մեծ էր այն տնտե-
սագետների ազդեցությունը, ովքեր տնտեսության պետական կարգա-
վորման հարցում համամիտ էին Ջ. Մ. Քեյնսի տեսակետին։ Նույնիսկ Ջ. 
Քենեդին, 1962թ. դառնալով ԱՄՆ նախագահ, իրեն շրջապատեց երի-
տասարդ քեյնսականներով, ովքեր տնտեսության պետական կարգա-
վորման ջատագովներն էին։ Սակայն սոցիալական նվաճումների հար-
ցում նոր զարգացող դեմոկրատական երկրները էական հաջողություն-
ներ չունեցան։ Դեռ ավելին, կատարյալ շուկայական տնտեսություն և 
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պետական պասիվ միջամտություն ունեցող մի շարք երկրներ (Թայի-
լանդ, Սինգապուր, Թայվան, Ինդոնեզիա) XX դարի վերջին ուղղակի 
տնտեսական հրաշք ցուցաբերեցին։ Դա նոր դասականների համար ա-
ռիթ հանդիսացավ զարգացնելու պետության պասիվ միջամտության 
գաղափարը։ Իրենց աշխատություններում պետական միջամտության 
բացասական կողմերը սկսեցին երևան հանել հատկապես Ն. Ֆրիդմենը, 
Ֆ. Ա. Հայեկը, Ռ. Լուկասը, ովքեր, լինելով լիբերալ տնտեսության կողմ-
նակիցներ, այն կարծիքին էին, որ պետական ցանկացած միջամտութ-
յուն ոչ միայն չի կարող լուծել շուկայական տնտեսության բացթողումնե-
րը, այլ ընդհակառակը՝ շատ դեպքերում այդպիսի միջամտությունը զգա-
լի վնաս կարող է հասցնել տնտեսությանը։ Նոր դասականները պետութ-
յան միջամտության ավելորդությունը բացատրում են տնտեսական գոր-
ծընթացների և տնտեսական լուծումների միջև գոյություն ունեցող խզում-
ներով, տնտեսական երևույթների կանխագուշակման և գնահատման 
դժվարություններով։ 

Նոր քեյնսականները պետության միջամտությունը կապում են ան-
տեսանելի ձեռքի գործողության հետ, շեշտելով, որ շուկայական ան-
տեսանելի ձեռքը լուծում է առանձին ապրանքարտադրողների խնդիր-
ները, նրանց ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հարցերը, սա-
կայն համապատասխանությունն ամբողջ երկրի ռեսուրսների արդյունա-
վետ օգտագործման պահանջին կարող է լուծվել պետության տնտեսա-
կան քաղաքականությամբ։ 

1929-1933 թթ. մեծ ճգնաժամն առաջադրեց պետության մշտական 
միջամտության խնդիրը։ Այն տնտեսագիտության առջև խնդիր դրեց 
մշակել պետության տնտեսական քաղաքականության հիմնադրույթներ՝ 
տնտեսական իրադրության նպատակների որոշման, տնտեսական հա-
մակարգին դրանց համապատասխանության հետազոտության համար, 
գտնել պետական կառավարման մարմինների փոխադարձ գործողութ-
յունների անհրաժեշտ լուծումներ։ Պետության տնտեսական քաղաքակա-
նության նշված հիմնախնդիրներին անդրադարձան տնտեսագիտական 
տարբեր դպրոցներ՝ առաջարկելով դրանց լուծման տարաբնույթ մոտե-
ցումներ։ Այդ մոտեցումները միմյանցից տարբերվում են հիմնականում 
փողի, կապիտալի տոկոսադրույքի, գների մակարդակի կարգավորման 
հարցերում։ Ուստի պատահական չէ, որ պետության պասիվ միջամ-
տության կողմնակիցներին անվանում են նաև մոնետարիստներ, որոնք 
գտնում են, որ պետությունը, բացի փողի զանգվածի կարգավորումից, 
չպետք է մասնակցի տնտեսական մյուս հիմնախնդիրների լուծմանը։ 
Տնտեսագիտական դպրոցները պետության տնտեսական քաղաքակա-
նության կամ տնտեսության պետական կարգավորման հարցում միմյան-
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ցից տարբերվում են պահանջարկի և առաջարկի հաշվեկշռվածության 
մեխանիզմի բնութագրման ժամանակ։  

Այսպիսով, դասականները և քեյնսականներն առաջադրում են ապ-
րանքների, աշխատուժի և փողի շուկաներում հավասարակշռության մե-
խանիզմի գործողության տարբեր մոտեցումներ,որոնց ընտրության և կո-
որդինացման հարցերին տնտեսական քաղաքականություն մշակելիս 
շուկայական տնտեսությամբ երկրների կառավարություններն ըստ իրա-
վիճակային գնհատման արդյունքների ստիպված են անդրադառնալու: 
Պատահական չէ, որ հետպատերազմյան շրջանում (Քեյնսի մահից հե-
տո) մակրոտնտեսական կարգավորում դասընթացը սկսեցին դասավան-
դել Արևմտյան Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի, Ճապոնիայի և մի 
շարք այլ երկրների տնտեսագիտական բուհերում։ Այսօր աշխարհի բո-
լոր տնտեսագետները կողմնակից են տնտեսության պետական կարգա-
վորմանը և տարակարծիք են միայն այդ կարգավորման շրջանակների, 
ձևերի, ինտենսիվության և մոտեցումների հարցերում, որոնք տարբեր 
երկրներում, տնտեսական տարբեր իրավիճակներում կարող են հանդես 
բերել պետական կարգավորման առանձին մոտեցումներ։ Ընդհանուրն 
այն է, որ աշխարհի բոլոր երկրներում պետությունն իրականացնում է 
շուկայական տնտեսության կարգավորման գործառույթ։ 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ РА 

 
В статье проведен общий анализ гостиничного рынка РА, в 

частности города Еревана, изучены и проанализированы проб-
лемы ценообразования на гостиничном рынке РА в нынешних 
условиях формирования и развития рыночных отношений. Приве-
дены наиболее характерные и часто применяемые на гостиничном 
рынке Армении виды ценовой политики и конкретные стратегии 
ценообразования. 

Ключевые слова: гостиницы, гостиничный рынок, ценообра-
зование, стратегии ценового регулирования, монополистическая 
конкуренция. 

 
На современном этапе развития экономических отношений глу-

бокое изучение факторов и методов ценообразования на продукт или 
услугу становится все актуальнее. Любая коммерческая организация 
путем эффективной деятельности и установления оптимальной  цены 
на свой продукт обеспечивает жизнедеятельность своей компании и 
получает прибыль, т.е. поддерживает рентабельность своей компании. 

Индустрия гостеприимства, в частности, гостиничный бизнес, не 
является исключением, с точки зрения важности установления 
приемлемой цены на продукт. 

Развитие туризма в Армении приводит к активизации гостиничных 
ресурсов, так как при множестве туристических потоков гостиницы 
должны  постоянно улучшать качество и разнообразие предостав-
ляемых услуг. Гостиничный бизнес Армении нуждается в глубоком 
изучении маркетинговых, в частности, ценовых стратегий, пока что для 
многих гостиниц современные ценовые стратегии не достаточно 
изучены и поняты. Это связано с низким уровнем экономического 
развития страны и инфраструктуры туризма. 

Принимая во внимание тот факт, что центром въездного туризма в 
РА является в основном Ереван, соответственно, именно здесь 
имеется оптимальное количество современных гостиничных мест – 
3000 [3].  По данным Управления туризма министерства  экономики 
РА, в настоящее время в стране действуют около 147 объектов 
размещения.  В последние годы были построены новые гостиницы, 
благодаря чему количество мест увеличилось на 1200 [6].  

Каждая гостиница на армянском рынке гостеприимства занимает 
определенный сегмент и в зависимости от своей категории и состава 
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услуг позиционирует по-разному. В относительно короткий период на 
рынке появились гостиницы, услуги которых достаточно дифферен-
цированы и направлены на различные сегменты рынка. 

Надо отметить, что цены в гостиницах Армении достаточно высо-
кие, в сравнении с общеэкономическим состоянием страны. Высокие 
цены обусловлены тем, что большая доля пребывающих в Армению 
гостей, являются представителями армянской диаспоры, которые 
движимы не только целью отдыха, но и удовлетворения своих нацио-
нальных чувств и по этой причине их отношение к цене не эластично. 
Понимая это, гостиницы держат свои цены на высоком уровне. К тому 
же, Армения пока еще не воспринимается как страна для массового 
туризма, так как не имеет для этого развитой инфраструктуры на всей 
своей территории. 

Армянский гостиничный рынок представляет собой рынок монопо-
листической конкуренции, он состоит из субъектов, которые опреде-
ляют уровень цен. Но они торгуют не по единой рыночной цене, а в 
широком диапазоне цен. Также продавцы на армянском гостиничном 
рынке дифференцируют свои предложения на различные сегменты 
потребителей. В физическом выражении продукт наших гостиниц 
дифференцируется по качеству, составу и стилю. Несмотря на то, что 
цены гостиниц Еревана достаточно разные, подобный тип рынка, в 
общем контексте, диктует достаточно высокий уровень цен на всем 
армянском рынке. 

В ведущих гостиницах Еревана вопросами ценообразования зани-
маются специальные подразделения, а в малых гостиницах - цены 
устанавливаются высшим руководством. 

К примеру, гостиница “Armenia Marriott” имеет отдел "Sales and 
Marketing Department", который координирует свои усилия по уста-
новлению правильной цены и сбыту. Подобные отделы также 
существуют в гостинцах ”Royal Tulip Grand Hotel Yerevan”, “Ani 
Plaza”, “Golden Palace”, ”Best Western Congress” и других гостиницах 
подобного класса. Малые гостиницы из-за ограниченности своих 
ресурсов не могут содержать большой штат работников, зани-
мающихся ценообразованием, да это и не имеет особого смысла, 
так как для гостиницы в 20 — 30 номеров вполне достаточно 
одного специалиста по ценообразованию. Конечно, для гостиницы, 
имеющей большой номерной фонд и набор других основных и допол-
нительных услуг, является жизненно важным иметь специальный 
отдел, который будет заниматься ценообразованием и сбытом. 

На гостиничном рынке Армении, в основном, используются два 
подхода по установлению цены: ценообразование, основанное на 
отношении покупателей к цене и на конкуренции. 

Первый подход используют ведущие гостиницы на рынке 
Армении, это отели “Armenia Marriott”, ”Royal Tulip Grand Hotel Yerevan” 
и “Golden Palace”. Так как эти гостиницы предоставляют высокое ка-
чество услуг и позиционируют на рынке, как гостиницы для состоя-
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тельных потребителей, параллельно постоянно поддерживают свой 
статус дорогих и комфортабельных гостиниц, формируя у потреби-
телей особое мнение о высоком качестве услуг. Естественно, покупа-
тели гостиничных услуг сделают определенные выводы и сформируют 
некий предел цены, который они могли бы заплатить за этот продукт, и 
тут дело остается за соответствующими маркетинговыми отделами - 
выяснить отношение основной массы покупателей как к своему 
продукту, так и к продукту конкурентов и на этой основе устанавливать 
наиболее эффективные цены, которые отражают отношение покупате-
лей к качеству услуг гостиницы. Используя этот метод ценообра-
зования, “Armenia Marriott”, ”Royal Tulip Grand Hotel Yerevan” и “Golden 
Palace” формируют свои особые сегменты покупателей. 

Остальные гостиницы, в своей массе, используют ценовую стра-
тегию следования за текущими ценами конкурентов, то есть они назна-
чают свои цены чуть выше или ниже своих основных конкурентов. 
Гостиницы “Armenia Marriott” и ”Royal Tulip Grand Hotel Yerevan” не 
имеют других равных себе конкурентов, и, в основном, пассивно 
конкурируют между собой, при этом эти гостиницы придерживаются 
другой стратегии, но для остальных гостиниц их цены являются 
исходной точкой для установления своих цен, так как они не могут 
установить свои цены больше или на уровне ведущих гостиниц, 
поскольку не смогут конкурировать с ними и понесут большие убытки, 
и поэтому гостиницы ”Ani Plaza”, “Tufenkian”, “Ararat”, “Metropol” и “Best 
Western Congress” устанавливают свои цены на 10% -50% меньше и 
пытаются найти своего клиента, к тому же эти гостиницы, имея 
примерно одинаковое качество и состав услуг, более активно 
конкурируют между собой, но разницу в своих ценах устанавливают на 
5% - 25%. Придерживание подобной политики в ценообразовании, 
показывает коллективную мудрость конкурентов. Все же эти цены 
приносят им нормальный доход, так как кто придерживается текущей 
цены, избегает опасных ценовых войн (Рис. 1) [4]. 

В гостиницах Еревана используют в основном следующие 
основные стратегии ценообразования[2]. 

 Стратегия престижных цен.  
Гостиницы “Armenia Marriott”, ”Royal Tulip Grand Hotel Yerevan” и 

“Golden Palace” придерживаются стратегии престижных цен, то есть 
они вышли на рынок уже с высокой ценой, в дальнейшем поддерживая 
позицию люксовых и элегантных гостиниц. 

 Стратегия прорыва на рынок. 
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Рисунок 1. Цены в ведущих гостиницах Еревана. 
Эта стратегия на армянском рынке гостеприимства была 

использована гостиницей “Best Western Congress”. Выходя на рынок 
2002 году, она установила достаточно низкие цены, что позволило ей 
достаточно быстро проникнуть на рынок и занять определенный ее 
сегмент. Уже когда Конгресс приобрел известность на рынке, он 
повысил свои цены на 15% -30% [6]. 

 Стратегия ценового регулирования, которая включает два вида: 
а) Скидки за объем. 
Большинство гостиниц Еревана имеет специальные расценки для 

привлечения клиентов, которые могут купить в течение всего года или 
определенного периода большое количество номеров. Малые 
гостиницы Еревана имеют более гибкую систему скидок для групповых 
туристов, чем большие гостиницы, к примеру, группа из 10 человек 
может занять половину гостиничных мест в отеле “Bass Boutique”, то 
есть обеспечить 50% всех гостиничных мест, а такая же группа 
туристов в гостинице “Ani Plaza” займет всего 7% от всех ее 
гостиничных мест, конечно же отель “Bass Boutique” посредством 50% 
заполняемости решит многие свои задачи и обеспечит доход, а для 
гостиницы “Ani Plaza” — группа из десяти человек не значительное 
число постояльцев. Поэтому гостиница “Bass Boutique” путем более 
больших скидок для десяти человек, будет пытаться привлечь эту 
группу к себе [4]. 

Групповые скидки на гостиничном рынке Армении составляют от 
10% до 30% в зависимости от количества туристов, сезона и политики 
гостиницы. К примеру, групповые скидки в “Hotel Valensia” составляют 
от 20% до 30%, в “Arma”-15%, в “Best Western Congress”-20%, в 
“Metropol”-10%, в “Olympia” -20%.  Также некоторые гостиницы предла-
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гают скидки за ранние резервации при повторном бронировании — 
такую скидку предлагают “Armenia Marriott”, ”Royal Tulip Grand Hotel 
Yerevan” и другие. 

Очень гибкую систему скидок имеет гостиница “Olympia”, она 
предлагает 20% скидку посольствам, компаниям, туристическим 
агентствам, которые имеют с ней соглашения. 

Все гостиницы предоставляют скидки туристическим агентствам от 
10% до 20%, или же агентства получают от гостиниц комиссионные в 
размере 10%. Эффективная система скидок позволяет гостиницам 
Еревана повысить интерес к ним со стороны потенциальных 
покупателей и посредников. 

б) Скидки в зависимости от времени покупки. 
Туризм в Армении имеет сезонный характер, разделен на два 

сезона, активный сезон с июня по ноябрь и пассивный - с ноября по 
июнь. Конечно, многие гостиницы учитывают сезонность туризма в 
Армении, так как в не сезон страну посещают намного меньше, 
естественно спрос на гостиничный продукт падает и многие 
посредством скидок пытаются поддержать устойчивый спрос на свой 
товар. Сезонные скидки у различных гостиниц различны, также разное 
у них и понятие сезона или не сезона. К примеру, у гостиницы “Ani 
Plaza” сезон может начаться на месяц раньше, чем у “Arma Hotel”, так 
как отель “Ani Plaza” нацелен на бизнес-туристов и заранее 
запланированные бизнес конференции в отеле “Ani Plaza”, приведут к 
тому, что отель может повысить свою цену. 

В ведущих гостиницах Еревана цены в не сезон опускаются от 
20% до 30%, в малых гостиницах от 20% до 60%. К примеру, в 
гостинице  эти скидки составляют от 10%  до 50% в зависимости от 
периода. “Bets Western Congress” снижает свои цены от 5% до 10%,  
“Valensia” на 10% и т.д [4]. 

Делая выводы, нужно сказать, что процессы ценообразования в 
гостиницах Армении достаточно предсказуемы и понятны. Из много-
численных методов и факторов ценообразования здесь приведены  
те, которые наиболее характерны и часто применяемы на гостиничном 
рынке Армении. В целом на основе анализа гостиничного рынка можно 
утверждать, что в нем господствует монополистическая конкуренция, 
где крупные гостиницы продают свой товар  по повышенным ценам, и 
таким образом придерживаются практики общих высоких цен, не 
взирая на уровень издержек и спроса.  Такие цены позволяют гостини-
цам, даже при малых объемах заполняемости, с лихвой компенсиро-
вать все затраты и получить достаточную прибыль для поддержания 
своей деятельности и инвестиций. Важным фактором установления 
цены на рынке является неэластичный спрос, потому что туристы, 
приезжающие в Армению менее чувствительны к цене, так как помимо 
целей отдыха они имеют другие ярко выраженные цели: удовлетво-
рение национальных чувств, знакомство с культурными богатствами 
страны, деловые и семейные цели. 
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ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ՀՀ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ, մասնավորապես Երևան քաղաքի, 
հյուրանոցայային շուկայի հետազոտությունը, ուսումնասիրված և հետա-
զոտված են ՀՀ հյուրանոցային շուկայում գնագոյացման խնդիրները շու-
կայական հարաբերությունների անցման պայմաններում: Ներկայացված 
են Հայաստանի հյուրանոցային շուկային առավել բնորոշ և հաճախ օգ-
տագործվող գնագոյացման քաղաքականության տեսակները և գնագո-
յացման կոնկրետ ռազմավարությունները: 

Հիմնաբառեր. հյուրանոցներ, հյուրանոցային շուկա, գնագոյացում, 
գնային կարգավորման ռազմավարություններ, մենաշնորհային մրցակ-
ցություն: 
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Summary: The general analysis of the RA hotel market, particularly 

that of Yerevan hotels, is done in the given article, the issues of pricing on 
the RA market under the current conditions of market relations transmission 
are studied and analyzed. Types of most specific price politics and concrete 
pricing strategies frequently applied on the hotel market of Armenia are set 
forth. 
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Университета «МХИТАР ГОШ» 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВАХ ОРГАНОВ  

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассмотрены вопросы и задачи стоящие перед 
хозяйствующими субъектами и органами государственного управ-
ления, рассматривается также эффективность применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий при проведении госу-
дарством кластерной политики вкупе с кластерными инициативами 
органов государственного управления в сельскохозяйственном 
секторе.  

Ключевые слова: кластерная политика, кластерная инициа-
тива, сельское хозяйство, экономика, информационно-коммуни-
кационные технологии, человеческий капитал 

Обретение независимости союзными республиками СССР, 
вследствие его развала, поставило перед правительствами этих 
республик- государств ряд вопросов и задач. Территориальные споры, 
межнациональные конфликты, появление новых границ, таможенных 
постов, национальные валюты, приватизация земли и предприятий, 
изменение форм собственности - все это новые условия, в которых 
должны были развиваться экономики этих государств. Это также стало 
также и причиной потери ряда поставщиков ресурсов и рынков сбыта, 
так как ранее, они были субъектами единой экономической системы.  

В процессе становления произошел массовый отток интелли-
генции и квалифицированных кадров в западные страны. Ввиду 
отраслевой структуры экономики союзных республик факт нехватки 
кадров усложнил процесс восстановления и построения независимой 
экономики постсоветскими странами. Переход на рыночные 
отношения, высокие цены на энергоресурсы и транспорт привели к 
полному упадку промышленности. Произошедшие перемены привели 
к изменениям форм хозяйствования и в сельском хозяйстве. 

Приватизация земель повлекла за собой ликвидацию сущест-
вующих раннее колхозов и совхозов, как хозяйствующих субъектов, 
что переложило все бремя забот на тружеников села. Фактически, 
если прежде, вопросы по обеспечению ресурсами и по реализации 
сельскохозяйственной продукции решал колхоз или совхоз, то сейчас, 
в новых экономических условиях, для решения этих вопросов тре-
буются дополнительные затраты как материальные так и, временные 
(для реализации собственной продукции), осуществляемые самими 
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производителями сельхозпродукции (крестьянские и фермерские 
хозяйства). 

Одной из первостепенных задач государственных органов управ-
ления в деле поддержки сельского хозяйства является сохранение и 
создание благоприятной бизнес-среды и законодательной базы. В 
целях оказания поддержки малому и среднему бизнесу одним из путей 
решения данной задачи является проведение кластерной политики.  

Как известно, согласно формулировке М.Портера, кластер - это 
группа сконцентрированных, географически соседствующих на одной 
территории взаимосвязанных организаций, компаний, банков, научных 
институтов, поставщиков продукции, конкурирующих между собой, но 
ведущих совместную работу [1]. Существуют, также, различные трак-
товки термина «кластер», сформулированные Д.Хаагом, Х.Шмитцом, 
М.Хартманом, В.Элзнером, П.Рудневой и другими, но при их 
систематизации можно прийти к следующим выводам[4]: 

1. Кластер формируется по территориальному признаку. 
2. Географический масштаб кластера зависит от целей и состава 

участников. 
3. Множественность хозяйствующих субъектов имеет отраслевую 

зависимость. 
4. Кооперация участников основана на общих экономических 

интересах и долговременных хозяйственных связях. 
5. Члены кластера полностью самостоятельны, что является 

залогом конкуренции. 
6. Совместная деятельность участников кластера имеет 

инновационную направленность. 
7. Государственные органы власти принимают участие в деле 

развития кластера.  
Все вышеперечисленное приводит к мысли, что применение 

кластерной политики обеспечит получение синергетического эффекта, 
что увеличит конкурентоспособность региона в целом. 

Применение кластерной политики, в частности будет способст-
вовать устранению барьеров для расширения инновационной дея-
тельности, которые будут обусловлены фактором увеличения челове-
ческого капитала. Сохранение и увеличение рабочих мест, повышение 
уровня образования, поддержание и улучшение уровня социального и 
культурного обеспечения, станет барьером возникновения миграцион-
ных потоков на местах и оттоку человеческого капитала из отдаленных 
регионов Армении в крупные города, и тем более за пределы страны, 
оставляя в селах нетрудоспособное население, тем самым оголяя 
приграничные районы страны. 
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 Для претворения в жизнь кластерной политики на местном и 
региональном уровне, в раздробленных после приватизации, крес-
тьянских и фермерских хозяйствах, необходимо применение кластер-
ных инициатив местными органами власти [2], [3]. 

В частности, органы местного и регионального управления могут, 
и должны выступать с кластерными инициативами, с целью поддер-
жания сельских производителей. Они могут взять на себя функцию 
управления кластером, в котором будут обеспечивать прямую связь 
между первичными сельхозпредприятиями (крестьянскими и фермер-
скими хозяйствами), и смежниками (перерабатывающие и торговые 
организации).  

С развитием информационных технологий и коммуникаций, а 
также при оказании государственной поддержки частному бизнесу, 
облегчается задача органов государственного управления по созда-
нию соответствующей информационной инфраструктурной среды. Это 
позволит восполнить культурно-информационный пробел для жителей 
отдаленных от центра регионов. Современные средства связи, обще-
ния и формы дистанционного обучения позволят молодежи, не отры-
ваясь от дома, быть в самой гуще событий, как в своем регионе, так и 
во всем мире. Государственная поддержка предпринимателей в круп-
ных бизнес проектах, содействие инициативе бизнесменов в иннова-
ционных разработках даст возможность снизить издержки в инвестируе-
мых сферах, будет способствовать стабильному развитию экономики.  

Доступность не только широкополосного, но и мобильного интер-
нета и популярность социальных сетей способствует моментальному 
обмену информацией. Это дает шанс, не делая больших затрат, а 
пользуясь подручными средствами, органам государственного управ-
ления, посредством социальных сетей доводить до сведения первич-
ных производителей в своем регионе необходимую информацию, как и 
соответственно получать от них информацию о необходимой помощи.  

Посредством создания тематических групп в социальных сетях, 
органы местного управления могут находиться в постоянной связи с 
сельскими советами и самими производителями, а также со смежни-
ками. Доступность информации всем участникам кластерной инициа-
тивы органов публичного управления будет способствовать своевре-
менному удовлетворению потребностей всех участников кластера. 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

199 

 
Рис 1. Схема взаимодействия между сельхозпредприятиями и 

смежниками посредством социальных сетей. 
Важность применения информационных и коммуникационных 

технологий в сфере государственного и местного управления, ставит 
перед государственными органами задачу своевременного повышения 
профессиональной квалификации государственных чиновников.  

Таким образом, приоритетами применения ИКТ органами муници-
пального и регионального управления в кластерных инициативах 
являются: 

1. Расширение инфраструктуры. 
2. Создание информационно-коммуникационной среды в регионах. 
3. Обеспечение посредством ИКТ вовлеченности максимального 

количества населения в культурную, общественную и образователь-
ную жизнь страны. 

4. Обеспечение социальных и культурных потребностей. 
5. Внедрение ИКТ в процесс управления. 
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6. Расширение информационной среды. 
7. Гибкость в принятии решений.  
8. Активность руководителей высшего звена, применение ими 

передовых методов руководства. 
9. Внедрение нововведений в процессе управления. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что проведение 

государством кластерной политики будет иметь больший успех 
благодаря применению информационно-коммуникационных техноло-
гий. Их применение вкупе с кластерными инициативами органов 
государственного управления может привести к получению синерге-
тического эффекта, что будет способствовать ускорению темпов ста-
новления экономики во всех отраслях, и в частности, в сельско-
хозяйственном секторе. 
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ԱՐՍԵՆ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ 
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական  

միջազգային համալսարանի հայցորդ 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱ-ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ` ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում ուսումնասիրված է պետական կառավարման մարմին-
ների և տնտեսավարող սուբյեկտների առջև ծառացած հարցերը և 
խնդիրները, վերանայվում է նաև տեղեկատվահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետությունը պետության կողմից 
կլաստերային քաղաքականության իրականացման մեջ` զուգորդվելով 
գյուղատնտեսական ոլորտում պետական կառավարման մարմինների 
կլաստերային նախաձեռնութունների հետ: 

Հիմնաբառեր. կլաստերային քաղաքականություն, կլաստերային 
նախաձեռնություն, գյուղատնտեսություն, տնտեսություն, տեղեկատվա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, մարդկային կապիտալ: 
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ՍԱԹԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

Հայաստանում սոցիալական առողջական ապահովագրության 
(ՍԱԱ) համակարգի ներդրումն առաջիկա տարիների հանգուցային 
բարեփոխումներից է, որը Հայաստանում կյանքի որակի հետագա 
բարելավման կարևոր նախապայման է: Այդ համատեքստում հոդվա-
ծում առաջադրվում են Հայաստանում ՍԱԱ համակարգի ներդրման 
հայեցակարգային դրույթները և կազմակերպական կառուցվածքի 
հիմնատարրերը: Մասնավորապես քննվում են ՍԱԱ համակարգի 
երեք հիմնական շուկաների (բուժապահովագրության և բուժծառա-
յությունների գնման ու  մատակարարման) կարգավորման ու մրցակ-
ցության ապահովման մոտեցումները: Վերլուծվում են նաև ՍԱԱ հա-
մակարգի ֆինանսավորման սկզբունքները և աղբյուրները: 

Հոդվածում առաջադրվող ՍԱԱ համակարգի կառուցվածքը 
հիմնված է արևմտաեվրոպական երկրների փորձի և բուժապահո-
վագրության տեսության վրա: 

Հիմնաբառեր. սոցիալական առողջական ապահովագրություն, 
բուժապահովագրության շուկա, բուժծառայությունների գնման և 
մատակարարման շուկաներ, անհատական և եկամտային ապահո-
վագրավճար, համաապահովագրություն, պարտադիր և կամավոր 
մասհանում:  

 
Հայաստանում ՍԱԱ համակարգի ներդրումը կյանքի որակի բարե-

լավման և առողջ կյանքի երկարաձգման կարևոր նախապայման է: Միև-
նույն ժամանակ այն էապես կընդլայնի առողջապահական ծառայութ-
յունների և դեղամիջոցների տեղական արտադրանքի նկատմամբ ներ-
քին պահանջարկը՝ նպաստելով դրանց որակի ու արդյունավետության 
բարձրացմանը: 

ՍԱԱ համակարգի ներդրումը Հայաստանում դյուրանում է նրանով, 
որ ներկայում պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգ 
գործում է 150 հզ. բյուջետային աշխատողների համար: 

ՍԱԱ-ն էապես տարբեր է մասնավոր բուժապահովագրությունից։ Այն 
հասարակությունում սոցիալական համերաշխության հաստատմանը և 
եկամուտների վերաբաշխմանը միտված հանրային քաղաքականության 
բաղկացուցիչ մաս է։ Վերաբաշխում, որն ընթանում է առողջից հիվան-
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դին, ապահովվածից՝ անապահովին, երիտասարդից՝ ծերին, անհատից՝ 
խմբին։ Այդ պատճառով է, որ ՍԱԱ համակարգը նախ և առաջ սոցիալա-
կան և ոչ թե տնտեսական մեխանիզմ է [1]: 

Սոցիալական առողջական ապահովագրությունը Արևմտյան Եվրո-
պայի առողջապահական համակարգերի հենասյունն է։ ՍԱԱ-ի սկզբուն-
քով է իրականացվում առողջապահական համակարգերի կառավարումն 
ու ֆինանսավորումն Ավստրիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Լյուք-
սեմբուրգում, Նիդերլանդներում, Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում։ ՍԱԱ 
մոդելը ներդրվել է նաև Ռուսաստանում, Չեխիայում, Լեհաստանում, 
Հունգարիայում, մերձբալթյան և արևելաեվրոպական այլ երկրներում [2]: 

ՍԱԱ համակարգի կառուցվածքային հիմնատարրերը Հայաստանում 
Հայաստանում ներդրվելիք ՍԱԱ համակարգն իր կառուցվածքով ի 

սկզբանե պետք է միտված լինի. 1) ապահովադիրների (հիվանդների),  
2) ապահովագրողների (ապահովագրական ընկերությունների) և  
3) բուժծառայությունների մատակարարների (բուժհիմնարկների) միջև 
մրցակցային փոխհարաբերությունների ապահովմանը: Դա ենթադրում է 
արդյունավետ գործող երեք շուկաների ձևավորում՝  

ա) բուժապահովագրության շուկա,  
բ) բուժծառայությունների  մատակարարման, 
գ) գնման շուկաներ:   
ՍԱԱ համակարգում կառավարության առանցքային գործառույթը 

այդ երեք շուկաներում խաղի կանոնների սահմանումն ու դրանց պահ-
պանման ապահովումն է: Իսկ համակարգի կարգավորումը պետք է ի-
րականացվի այդ նպատակով ստեղծվելիք հատուկ մարմնի՝ Հանրային 
հանձնաժողովի կողմից, որը պետք է ապահովի երեք շուկաների գործու-
նեության արդյունավետությունը՝ ունենալով լայն լիազորություններ՝ նե-
րառյալ ապահովագրավճարների, մատակարարների գների և փոխհա-
տուցման դրույքների կարգավորումը: 

Համակարգի աշխատանքում առանցքային դերակատարում պետք է 
ունենա նաև Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովը (ՏՄՊՊՀ), որը երեք շուկաներում էլ պետք է կանխի 
մրցակցությունը սահմանափակող համաձայնությունները  և գերիշխող 
դիրքի չարաշահումը: 

Բուժապահովագրության շուկայում ապահովագրողներն առաջար-
կում են բազային փաթեթը ֆիզիկական անձանց, որոնք ապահովագիր 
կարող են ձեռք բերել անհատապես կամ խմբով (վերջին դեպքում վճա-
րը կարող է զեղչվել): Բազային փաթեթի նվազագույն (պարտադիր) 
կազմը սահմանում է Հանրային հանձնաժողովը:  
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Գծապատկեր 1: ՍԱԱ համակարգի մասնակիցները և շուկաները 
 
ՍԱԱ համակարգի ներդրումը նպատակահարմար է իրականացնել 

փուլային տարբերակով: Առաջին փուլում ապահովագրությունը պետք է 
ներառի. 

1) վարձու աշխատողներին (ի լրումն արդեն իսկ ընդգրկված բյուջե-
տային աշխատողների),  

2) անհատ ձեռնարկատերերին,  
3) նոտարներին, 
4) կենսաթոշակառուներին:  
Յուրաքանչյուր ապահովադրի ապահովագրական գումարն առանց 

լրացուցիչ ապահովագրավճարի պետք է ներառի իր անչափահաս երե-
խաներին: Ընդ որում, պետության կողմից ֆինանսավորվող բժշկական 
ծառայությունները՝ ներառյալ մինչև 7 տարեկան երեխաների անվճար 
բուժօգնությունը, ամբողջովին պետք է պահպանվի, կամ, այն դեպքում, 
երբ դա հնարավոր է, ներառվի ՍԱԱ համակարգում: 

 Այդ փուլում հասարակության մյուս խմբերը, ինչպես գործազուրկնե-
րը և տնտեսապես ոչ ակտիվ անձինք, ապահովագրվում են կամավոր, 
բայց՝ միևնույն պայմաններով: Վերջինների՝ ՍԱԱ համակարգում պար-
տադիր սկզբունքով ներառումը պետք է իրականացվի հետագա փուլե-
րում՝ տնտեսությունում ստվերային զբաղվածության ծավալների նվազ-
մանը և եկամուտների միջին մակարդակի աճին համընթաց:  

Կառավարություն 
(կարգավորում և վերահսկում) 

Ապահովագրողներ 

Մատակարարներ Ապահովադիրներ 

Բուժծառայությունների 
գնման շուկա 

Բուժծառայությունների 
մատակարարման  

շուկա 

Բուժապահովագրության 
շուկա 
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Ապահովագրի ձեռք բերման համար ապահովադիրն իր կողմից 
ընտրված ապահովագրողին վճարում է անհատական ապահովագրավ-
ճար (կենսաթոշակառուների համար այն փոխհատուցվում է պետբյու-
ջեից): Հաջորդ փուլում, երբ ապահովագրությունը պարտադիր կդառնա 
հասարակության բոլոր խմբերի համար, սոցիալապես անապահով ան-
ձանց անհատական ապահովագրավճարը նույնպես պետք է (մասամբ 
կամ ամբողջովին` կախված անապահովության չափից) փոխհատուցվի 
պետբյուջեից: 

Ապահովադիրը սեփական հայեցողությամբ ընտրում է ապահովագ-
րողին, որը պարտավոր է բավարարել ապահովագրման բոլոր հայտերն 
առանց խտրականության: Յուրաքանչյուր ապահովագրող միևնույն 
պայմաններով ապահովագիրը բոլոր ապահովադիրներին կարող է 
առաջարկել միայն միևնույն (ռիսկի միջինացմամբ) անհատական ապա-
հովագրավճարով՝ անկախ ապահովադրի տարիքից, առողջական վիճա-
կից, բնակության վայրից կամ այլ հանգամանքներից: 

Ապահովագրողները միմյանց հետ կարող են մրցել անհատական 
ապահովագրավճարի մեծությամբ, բազային փաթեթը գերազանցող ծա-
ռայությունների մատուցմամբ և կամավոր բժշկական ապահովագրութ-
յամբ: Վերջինի դեպքում ապահովագրողը կարող է սեփական հայեցո-
ղությամբ մերժել ապահովագրության հայտերը և/կամ տարբերակել 
ապահովագրավճարները: 

Բուժծառայությունների գնման շուկայում ապահովագրողները բա-
նակցում են ծառայությունների մատակարարների (պոլիկլինիկա, հի-
վանդանոց, ծննդատուն, դեղատուն և այլն) հետ՝ գնի, ծավալի, որակի 
վերաբերյալ: 

Բուժծառայությունների մատակարարման շուկայում մատակարար-
ներն իրենց ծառայություններն են առաջարկում ապահովադիրներին/հի-
վանդներին, որոնք սեփական հայեցողությամբ ընտրում են մատակա-
րար(ներ)ին: Այդ իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն «լրիվ 
փոխհատուցումով» ապահովագրի դեպքում (տե՛ս ստորև): 

Մրցակցությունը խթանելու համար Հանրային հանձնաժողովը 
պետք է ապահովի առցանց ամբողջական տեղեկատվություն անհատա-
կան ապահովագրավճարների, փոխհատուցման դրույքների, մատակա-
րարների գների, որակի, հերթերի վերաբերյալ: 
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Գծապատկեր 2: ՍԱԱ համակարգի կազմակերպական կառուցվածքը 

 
Ծառայությունների ավելցուկային օգտագործումը (փաստական բա-

րոյական վտանգը) սահմանափակելու համար նպատակահարմար է կի-
րառել համաապահովագրություն և պարտադիր մասհանում (ապահովա-
դիրների բժշկական ծախսերը պարտադիր մասհանման չափով չեն 
փոխհատուցվում, իսկ գերազանցող ծախսերը փոխհատուցվում են հա-
մաապահովագրավճարի տարբերության չափով): Բացի պարտադիրից 
նպատակահարմար է կամավոր մասհանման կիրառումը, որը գումար-
վում է պարտադիրին, և համապատասխանորեն ապահովագրավճարը 
նվազում է (կամավոր մասհանման առավելագույն շեմը սահմանում է 
Հանրային հանձնաժողովը): Կամավոր մասհանման չափն ընտրում է 
ապահովադիրը:  

Ապահովագրողը կարող է պարտադիր մասհանում չկիրառել, եթե 
ապահովադիրը համաձայնում է ընտրել միայն ապահովագրողի առա-
ջարկած մատակարարներին և/կամ հետևում է հիվանդությունների (օրի-
նակ՝ շաքարախտ, սրտանոթային հիվանդություններ) կանխման ծրագ-
րին (սպասվող բարոյական վտանգի նվազեցում): 

ՍԱԱ համակարգը 
կարգավորող 

հանրային 
հանձնաժողով 

Ապահովագրողներ 

Մատակարարներ 
ընտանեկան բժիշկ 
հիվանդանոց   
մասնագետ 
դեղատուն  այլ 
 
 

Ապահովադիրներ 
/հիվանդներ 

Բուժծառա-
յությունների 
գնման շուկա 

Բուժապահո-
վագրության շուկա 

Ու
ղե 
գի
ր 

Տնտեսական 
մրցակցության 

պաշտպանության 
պետ. հանձ. 

Առողջապահության 
նախարարություն, 
քաղաքա(մարզ)-
պետարաններ 

Բուժծառայութ-
յունների մատա-

կարարման շուկա 

Կենտ-
րոնա-
կան 
բանկ 

վերահսկում 
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Մասնագետին այցի համար ընտանեկան բժշկի ուղեգիրը պարտա-
դիր է: Վերջինը, ինչպես համավճարը, անհրաժեշտ է առավել թանկ ծա-
ռայությունների ավելցուկային օգտագործումը նվազեցնելու և առողջա-
պահական համակարգի ծախսերը կրճատելու համար (փաստական բա-
րոյական վտանգի նվազեցում):  

Ապահովագրողները կարող են սահմանել փոխհատուցման առավե-
լագույն գներ (որը չի կարող պակաս լինել տվյալ ծառայության միջին 
գնից): Երբ մատակարարի գինը գերազանցում է ապահովագրողի սահ-
մանած փոխհատուցման առավելագույն գինը, ապա տարբերությունը 
վճարում է հիվանդը: Այդ տեսանկյունից ապահովադիրը կարող է ընտ-
րել «լրիվ» կամ «մասնակի» փոխհատուցումով ապահովագիր: «Մասնա-
կի փոխհատուցումով» ապահովագրի դեպքում ապահովադիրը սահմա-
նափակված չէ ծառայության մատակարարի ընտրության մեջ, սակայն 
ծառայության փաստացի գնի և փոխհատուցման առավելագույն գնի 
դրական տարբերությունը վճարում է իր գրպանից: Իսկ «լրիվ փոխհա-
տուցումով» ապահովագրի դեպքում ապահովագրողը փոխհատուցում է 
ծառայության փաստացի գինն ամբողջությամբ (չհաշված մասհանումն ու 
համաապահովագրությունը), սակայն կարող է սահմանափակել ապահո-
վադրի կողմից ծառայության մատակարարի ընտրությունը: 
ՍԱԱ համակարգի ֆինանսավորումը 

ՍԱԱ-ի ֆինանսավորումը նպատակահարմար է իրականացնել. 
1) անհատական, 
2) եկամտային ապահովագրավճարների,  
3) համավճարի, 
4) ծխախոտի ներքին սպառման հարկի, 
5) պետբյուջեի ուղղակի հատկացումների միջոցով: 
Եկամտային ապահովագրավճարը հաշվարկվում է անձանց համա-

խառն եկամտի նկատմամբ: Հարկվող եկամտի նկատմամբ կիրառվում է 
ներքևից և վերևից սահմանափակում: Այսինքն՝ որոշ սահմանված մա-
կարդակից ցածր եկամուտ ունեցողները եկամտային ապահովագրավ-
ճար չեն կատարում, իսկ որոշ մակարդակից բարձր եկամուտ ունեցող-
ների ապահովագրավճարը ֆիքսված է:  

Վարձու աշխատողների համար եկամտային ապահովագրա-վճար-
ները կատարում են գործատուները: 

Ծխախոտի ներքին սպառման հարկը հաշվարկվում է ներքին շուկա-
յում իրացված (ներմուծված և տեղական արտադրության) ծխախոտի 
արժեքի նկատմամբ: 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014  
 

  

208 

ՍԱԱ ֆինանսավորման նպատակով ծխախոտի սպառումը հարկելու 
անհրաժեշտությունը բխում է դրա՝ առողջապահական ծախսերի ի հայտ 
գալու հետ ունեցած ուղղակի կապից: 

Այսպես՝ ծխախոտի սպառումը ուղղակիորեն նպաստում է առավել 
տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների զարգացմանը: Ծխելը 
բարձրացնում է սրտի իշեմիկ հիվանդության և սրտամկանի ինֆարկտի 
ռիսկը 2-ից 4 անգամ, թոքերի քաղցկեղի ռիսկը տղամարդկանց մոտ՝ 23 
անգամ, կանանց մոտ՝ 13 անգամ [3], [4], [5]: 

Հայաստանում կանոնավոր ծխող է չափահաս բնակչության 27%-ը, 
այդ թվում` տղամարդկանց 52%-ը: Բնակչության մահացության գերակշ-
ռող պատճառներից են սրտանոթային հիվանդությունները, չարորակ 
նորագոյացությունները (տղամարդկանց մոտ` առավելապես թոքի և շն-
չափողի), թոքերի խրոնիկ հիվանդությունները: 2012 թ. առաջին անգամ 
թոքի և շնչափողի քաղցկեղով ախտորոշված 1214 անձանցից 1014-ը 
տղամարդիկ էին (տղամարդ-կին տարբերությունը՝ 5 անգամ), ինչն զգա-
լիորեն պայմանավորված է ծխախոտի օգտագործմամբ [6], [7]: 

 

 
Գծապատկեր 3: ՍԱԱ համակարգի ֆինանսական հոսքերը 

 
ՍԱԱ համակարգի ֆինանսավորման առաջին երեք բաղադրիչները՝ 

անհատական և եկամտային ապահովագրավճարները և համավճարը, 
կատարում են ապահովադիրները (վարձու աշխատողների համար 
եկամտային ապահովագրավճարը կատարում են գործատուները): Մաս-
նավորապես՝ անհատական ապահովագրավճարը, որը յուրաքանչյուր 

Ապահովա-
գրողներ 

համավճար 

Ծխախոտ ներմուծողներ 
և արտադրողներ 

 
 

 

ծխախոտի ներքին սպառման հարկ 

շրջակա միջավայրի աղտոտման հարկ 

ապահովագրավճարի 
փոխհատուցում, 
ուղղակի հատկացումներ 

 

եկամտային 
ապահովագրավճար 

Ապահովա-
դիրներ 

անհատական 
ապահովագրավճար 

Պետբուջե 

փոխհա-
տուցում 

ՍԱԱ  
հիմնադրամ 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
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ապահովագրողի կողմից սահմանվում է առանձին, ապահովադիրները 
վճարում են անմիջապես ապահովագրողին: Իսկ եկամտային ապահո-
վագրավճարը, որի դրույքը սահմանում է օրենսդիրը, ապահովադիր-
ները վճարում են ՍԱԱ հիմնադրամին: 

ՍԱԱ հիմնադրամը եկամտային ապահովագրավճարները և պետ-
բյուջեի ուղղակի հատկացումներն ու փոխհատուցումները բաշխում է 
ապահովագրողների միջև՝ հաշվի առնելով ռիսկերի բաշխումը: Այդ 
կերպ ապահովագրողները կփոխհատուցվեն անբարենպաստ ռիսկի 
բնութագիր ունեցող անձանց (օրինակ՝ մեծահասակներ, խրոնիկ հի-
վանդներ) ապահովագրման համար:  

Եզրակացություն 
ՍԱԱ համակարգի ներդրմամբ Հայաստանում էապես կբարելավվի 

առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը: Ներկա սահ-
մանափակ հասանելիությունը պայմանավորված է ընդհանուր առողջա-
պահական ծախսերում գրպանից կատարվող ծախսերի բարձր կշռով, ո-
րի արդյունքում Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով առողջապահական 
ծախսերն ավելի ցածր են, քան եկամտի ու հիվանդացածության համադ-
րելի մակարդակ ունեցող երկրներում: 

Առողջապահական ծառայությունների հասանելիության բարձրացումը 
անհրաժեշտ նախապայման է Հայաստանում կյանքի որակի հետագա 
բարելավման և առողջ կյանքի երկարաձգման համար:  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В АРМЕНИИ 
Внедрение социального медицинского страхования (СМС) в 

Армении одно из фундаментальных реформ ближайших лет, которое 
является важным условием для дальнейшего улучшения качества 
жизни в Армении. В этом контексте в статье вырабатываются 
концептуальные основы и организационно-структурные элементы 
внедрения СМС в Армении. В частности изучаются подходы к регули-
рованию и обеспечению конкуренции на трех основных рынках CMC, а 
именно на рынке медицинского страхования, а так же на рынках 
закупок и поставок медицинских услуг. Также проанализированы 
принципы финансирования СМС и финансовые потоки системы. 

Предлагаемая в статье структура СМС основана на опыте 
западноевропейских стран и теории медицинского страхования. 

Ключевые слова: социальное медицинское страхование, рынок 
медицинского страхования, рынок медицинских закупок и обеспе-
чения, индивидуальные и подоходные страховые взносы, сострахо-
вание, обязательная и добровольная франшиза. 

 
SATENIK SARGSYAN 

Postgraduate student  
Yerevan State University 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF SOCIAL HEALTH INSURANCE 
INTRODUCTION IN ARMENIA 

The introduction of social health insurance model in Armenia is one of 
the pivotal reforms of coming years, which is crucial for enhancing quality of 
life in Armenia. In this context the paper evaluates the organizing, operating 
and funding principles of social health insurance (SHI) model introduction in 
Armenia. In particular, the policy instruments to safeguard the efficient 
operation of health insurance, health care purchasing, and health care 
provision markets are considered. Also the basic principles of SHI funding 
and financial flows of the system are evaluated.  

The SHI model outlined in the paper is based on Western European 
experience and on health insurance theory. 

Keywords: social health insurance; health insurance, health care 
purchasing and p rovision markets; individual and i ncome dependent 
contributions; coinsurane; compulsory and voluntary deductibles. 
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