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Ողջույնի խոսք
Հարգելի' գործընկերներ,
Հաշվապահության ՈՒսուցման Միջազգային Կենտրոնը
ողջունում է հերթական գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին: Պետք է ընդգծեմ, որ մեր հարկի տակ կազմակերպվող գիտաժողովի քննարկման առանցքն է հանդիսանալու
ՀՀ-ում հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրների ոլորտը:
Ներկայումս գործարար աշխարհում բնական և
հումքահանքային ռեսուրսներից առավել թանկ` գնահատվում է տեղեկատվական ռեսուրսը: Ժամանակին և պատշաճ տեղեկատվության տիրապետումը որոշիչ մրցակցային
գործիք է հանդիսանում գործարարների ձեռքին, և այդ
առումով նրանք ձգտում են բիզնես ոլորտում ձևավորելու
տեղեկատվական հուսալի համակարգ:
Գաղտնիք չէ նաև, որ գործարարության ոլորտում տեղեկատվական հոսքերի էական մասը ձևավորվում է հաշվապահական հաշվառման համակարգում: Ընդ որում, եթե
տասնամյակներ առաջ այդ տեղեկատվությունը կրում էր
զուտ ֆինանսական բնույթ և որոշումներ կայացնողներին
ներկայացվում էր հրատարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթի ձևով, ապա ներկայումս հաշվապահական հաշվառման կողմից տեղեկատվությունը արդեն
բազմազան է` ընդգրկելով կառավարչական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական և այլ ոլորտներ:
Այս առումով, մենք բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք
գիտաժողովի կարևորությունը և միտված ենք լուրջ քննար7

կումներ կազմակերպելու ՀՀ-ում հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման ուղղությամբ: Դրա մասին
են վկայում նաև գիտաժողովի ծրագիրն ու նրանում զետեղված զեկուցումները:
Հատկանշական է նաև, որ գիտաժողովին մասնակցության ցանկություն են հայտնել զեկուցողներ ոչ միայն ՀՀից, այլև Ռուսաստանի դաշնությունից, Իրանի Իսլամական
Հանրապետությունից, Իսպանիայից, որը ևս մեկ անգամ
փաստում է գիտաժողովի կարևորությունը և ներկայացուցչական ընդարձակ կազմը:
Հարգելի գործընկերներ, համոզված եմ, որ գիտական
քննարկումների արդյունքում կծնվեն ինովացիոն գաղափարներ հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվության
բարելավման ուղղությամբ, իսկ ՀՈՒՄԿ հիմնադրամը արդեն ավանդույթ դարձած իր պատրաստակամությունը
կդրսևորի առավել հաջողված զեկուցումները` հրատարակելու գիտական հոդվածների առանձին ժողովածուի
ձևաչափով:
Մաղթում եմ Ձեզ բեղմնավոր աշխատանք և հաջողություններ:
Հասմիկ Սահակյան
§Հաշվապահության ՈՒսուցման Միջազգային Կենտրոն¦
կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն
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Արմեն Ճուղուրյան

Հյուսիսային համալսարանի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր
Jarmen1@yandex.ru

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր. ռազմավարական կառավարում, ռետրոսպեկտիվ
հաշվառում, շեղումների հաշվառում, կառավարչական
որոշումներ

Ավանդական հաշվապահական հաշվառումը, որը շուրջ
չորս հարյուրամյակի պատմություն ունի, հատկապես
դինամիկ փոփոխությունների ենթարկվեց 20-րդ դարում,
հանդես գալով ֆինանսական, կառավարչական և հարկային հաշվառման ուղղություններով: Սակայն, բիզնեսի կազմակերպման ներկայիս առանձնահատկությունները, և
հատկապես մրցակցային ռազմավարությունը նոր պահանջներ դրեցին հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվության ձևավորման նկատմամբ, այն ռետրոսպեկտիվ
ոլորտից տեղափոխելով տեսանելի ապագային ուղղված
ռազմավարական որոշումների ոլորտ:
Փորձը ցույց է տալիս, որ ավանդական հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվությամբ ոչ միշտ է հնարավորություն ստեղծվում կատարելու կանխատեսումներ
կազմակերպությունների մրցունակության դիրքերի ամրապնդման ոլորտում և առավել ևս` ընդունելու ռազմավարական բնույթի արդյունավետ հեռահար որոշումներ: 1
Այս հիմնախդիրները էապես իրենց լուծումն են ստանում
ռազմավարական հաշվառման օգնությամբ:
1

Goran N., Managerial information for decision-making, UK, Capstone
Publishing, 2002, 22-24 pp.
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Ռազմավարական
հաշվառումը
հաշվապահական
հաշվառման համակարգում համեմատաբար նոր ճյուղ է
հանդիսանում: Գործնականում և տեսության մեջ այն մեկնաբանվում է երկու իմաստով: 1 Նեղ իմաստով հաշվառումը դիտարկվում է որպես ֆինանսական և ոչ ֆինանսական
տեղեկատվության հավաքագրման միջոց` ուղղված ռազմավարական կառավարման հիմնական գործառույթների
սպասարկմանը, ինչպիսիք են պլանավորումը, կազմակերպումը վերահսկողությունը, վերլուծությունը: Լայն իմաստով, հաշվառումը ներկայացվում է որպես գործարարության ներքին և արտաքին միջավայրի տնտեսական վերլուծության և վերահսկողության տեղեկատվական ապահովման համակարգ, որը կատարում է ֆինանսական և ոչ
ֆինանսական ցուցանիշների արձանագրման և խմբավորման ինտեգրում:
Հետևապես, երկու դեպքում էլ հաշվառումը ռազմավարական կառավարման նպատակներ է հետապնդում և
ուղղված է կազմակերպությունների տնտեսական հեռահար
գործունեության արդյունավետության ռեզերվների բացահայտմանը: Ուստի, այն տեղեկատվական սերտ փոխկապվածության մեջ է գտնվում ինչպես ֆինանսական, այնպես
էլ օպերատիվ, հարկային, և առավելապես` ավանդական
կառավարչական հաշվառման համակարգերի հետ:
Սակայն, ի տարբերություն կառավարչական ավանդական հաշվառման, որի ուսումնասիրման օբյեկտը շատ
ավելի ընդգրկուն է, ներառելով տնտեսավարման ամբողջ
համակարգը (դրամական և ծախսային հոսքեր, գործարար
ակտիվություն, ներդրումների արդյունավետություն և այլն),
ռազմավարական հաշվառման ուսումնասիրման շրջանա1

Терехова, В. А. Стратегический управленческий учет: состояние и развитие
в зарубежных странах, // Бух. учет в некоммерч. организациях. 2000. № 4, стр
34
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կը շատ դեպքերում կարող է նաև նեղ լինել, քանի որ այն
«հասցեագրված» է ռազմավարական հանգուցային այն նշանակետերին, որոնք ապահովում են կազմակերպության
տնտեսական գործունեության առաքելությունը և հիմնականում ունեն հեռահար թիրախային նպատակներ: Ի դեպ,
հանգուցային այդ նշանակետերը ոչ թե համընդհանուր են
բոլոր կազմակերպությունների համար, այլ խիստ տարբերվում են միմյանցից, ելնելով ոչ միայն գործարարության
առանձնահատկություններից, այլև մրցակցային միջավայրի պահանջներից:
Մասնագիտական գրկանությունում նաև այլ տեսակետ
է ներկայացվում` ռազմավարական հաշվառման շրջանակը
գնահատելով առավել ընդգրկուն, սակայն ելնելով ոչ թե
առաջադրվող նպատակներից, այլ ուսումնասիրման բազմաբնույթ տեխնոլոգիաներից ու տեղեկատվական աղբյուրների բազմազանությունից: 1 Իսկ, ուսումնասիրման
տեխնոլոգիաների բազմազանությունը և տեղեկատվական
աղբյուրների լայն շրջանակը գործնականում հիմնախնդիրներ են առաջացնում ռազմավարական հաշվառման կազմակերպչական ոլորտում, քանի որ անհրաժեշտ է դառնում
մեթոդապես համակարգելու կառավարչական տարբեր
եղանակներն և գործառույթները և ստեղծելու հաշվառման
ներդաշնակ և միասնական օրգանիզմ:
Ընդհանուր առմամբ, ռազմավարական հաշվառման
նպատակը հեռահար կառավարչական որոշումների տեղեկատվական ապահովումն է, որը լուծում է մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են.
 գործարարության ներքին և արտաքին միջավայրի
վերլուծությունը,
 կազմակերպության ռազմավարության նպատակադրումների իրագործման գործընթացի վերաСтратегический учет / Под ред. В. Э. Керимова. – М. : Омега-Л, 2010.,
стр.102-103
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հսկողությունը`ըստ պատասխանատվության կենտրոնների և գործոնների,
 հաշվապահական հաշվառման համակարգում օպերատիվ, մարտավարական և ռազմավարական
կառավարման տեղեկատվական հոսքերի պատճառահետևանքային փոխկապակցումը և ներդաշնակեցումը: 1
Հետևապես, կարևորվում է ռազմավարական հաշվառման տեղեկատվական հոսքերի համակարգումը, որպեսզի
ապահովեն առանցքային ցուցանիշների փոփոխությունների պատճառահետևանքային գործոնային ինչպես որակական գնահատումները, այնպես էլ քանակական չափումները: Սակայն, նման համակարգումը կդիտարկվի անարդյունավետ, եթե տեղեկատվության շրջանակը համալիր
չընդգրկի այն ոլորտները, որոնք արտացոլում են ռազմավարական նպատակադրումների իրականացման գործընթացը, ինչպես գործարարության ներքին միջավայրում,
այնպես էլ մրցակցային արտաքին շուկայում` մատակարարման, իրացման, ներդրումային ոլորտներում:
Այս առումով, ռազմավարական հաշվառմանը հատուկ
են տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման բազմաչափ միջավայրեր, որոնք առնչվում ոչ միայն գործարարության ներքին և արտաքին մրցակցային ոլորտներին,
այլև ֆինանսական և ոչ ֆինանսական առանցքային ցուցանիշներին, գործարարության կայուն զարգացման կրիտիկական չափանիշներին, որոնց շրջանակում էլ կայացվում
են ռազմավարական կառավարչական որոշումներ:

Щемелев, А. Н. Стратегический учет инноваций в коммерческих
организациях: теория и методология: автореф. дис. д-ра экон. наук. Ростов
н/Д, 2007, стр.14
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Ֆինանսական
հաշվառման
հաշիվներ

Կառավարչական
հաշվառման
հաշիվներ

Ռազմավարական հաշվառման
լոկալացված ենթախմբային
հաշիվներ
1

2

3

4

1- շահութաբերություն, 2- ինքնավարություն, 3իրացվելիություն, 4- գործարար ակտիվություն

Հաշվապահական հաշվառման
տեղեկատվական համակարգ
Գծապատկեր 1. Ռազմավարական լոկալացված հաշիվների ենթախմբերի դիրքը հաշվապահական հաշվառման համակարգում 1

1

Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Պետք է ընդգծել նաև, որ տեղեկատվության գրանցման,
հավաքագրման և մշակման բազմաչափ միջավայրերը
հիմնախնդիրներ են առաջացնում ռազմավարական հաշվառման կազմակերպման գործընթացում:
Նախ, ռազմավարական հաշվառումը կարող է օգտագործել նաև ոչ արժեքային չափիչներ, ինչպիսիք են ֆինանսական գործակիցները, գործարար ակտիվության ցուցիչները, բնաիրային ցուցանիշները, որոնց պարզապես
հնարավոր չէ բերել արժեքային մի ընդհանուր հայտարարի
և հաշվառել միասնական համակարգով:
Երկրորդ, ռազմավարական հաշվառումը կարող է
օգտագործել ինչպես ներտնտեսական, այնպես էլ արտաքին
բիզնես միջավայրի տեղեկատվություն, որոնք կարող են
համադրելի չլինել և համակարգված հաշվառման չենթարկվել:
Երրորդ, հիմնախնդիր է հանդիսանում նաև ռազմավարական հաշվառման մեթոդաբանության կիրառումը,
որը կարող է փոփոխուն լինել` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկությունից` և բնականաբար չձևավորվել ստանդարտ մոտեցմամբ:
Հետևաբար, առաջարկում ենք ռազմավարական հաշվառումը ուղղակիորեն չներառել կառավարչական հաշվառման կազմում և այն չինտեգրել գործող հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հետ (տես գծապատկեր 1):
Այստեղ կարևորվում է այն հանգամանքը, թե կոնկրետ
ինչ նպատակով է կազմակերպվում ռազմավարական հաշվառում: Եթե այն թիրախավորված է մրցունակության ամրապնդման որոշումների կայացմանը, ապա նպատակահարմար է իրականացնել շեղումների հաշվառում հետևյալ
կտրվածքով.
փաստացի ցուցանիշ = մրցունակ ցուցանիշ +,- շեղում
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Նման սկզբունքով հնարավոր է ռազմավարական
հաշվառման օբյեկտ ներկայացնել մրցունակության ցանկացած ցուցանիշ և ապագային միտված մրցակցային կառավարչական որոշումների կայացման նպատակով`
կրկնակի գրանցման հիմքով իրականացնել շեղումների
հաշվառում:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ռազմավարական հաշվառման օբյեկտները նպատակահարմար է թիրախավորել մրցակցային դիրքերի ամրապնդմանը` մոնիտորինգի ենթարկելով մրցունակության
ցուցանիշները: Այս նպատակով, կրկնակի գրանցման սկըզբունքով և ենթախմբային հաշիվներով հնարավոր է իրականացնել լոկալացված հաշվառում յուրաքանչյուր ցուցանիշի գծով, արձանագրելով տեղեկատվություն §փաստացի ցուցանիշ = մրցունակ ցուցանիշ – շեղումներ¦ կտրվածքով: Հետևապես, կախված գործարարության մրցունակության ռազմավարական վերանայումներից, կարող են հարահունչ փոփոխության ենթարկվել նաև ռազմավարական
հաշվառման օբյեկտները, և դրանց առնչվող կառավարչական ներխմբային հաշիվների ցանկը:
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ISSUES OF STRATEGIC ACCOUNTING
IMPLEMENTATION
Keywords: strategic accounting, retrospective accounting, accounting of
variances, managerial decition making
Traditionally accounting, having almost four hundred year history,
dynamically has changed in 20th century presenting by financial, tax and
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managerial directions. However, following to the current business
organization peculiarities, and particularly, the needs of strategic
computation, is upcoming clear to present information for making diction
making for perspective period. Consequently, it becomes important
execution of strategic accounting and implementation new managerial
information collection methodology.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УЧЕТА
Ключевые слова: стратегическое управление, ретроспективный учет,
учет отклонений, управленческие решения
Традиционный бухгалтерский учет, имеющий четырехвековую
историю, стал динамически изменяться в 20-ом веке, имея
финансовое, налоговое и управленческое направления. Однако, специфика нынешнего бизнеса, а именно, стратегическое планирование
позиций рыночной конкуренции, требует оперативную информацию
для принятия решений в перспективе. В этих условиях становится
необходимым организация стратегического учета и применениe
новой методологии управленческого учета.
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ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Հիմնաբառեր. աշխատաշուկա, գործազրկություն, ուսումնառության վերջնարդյունքներ, մրցունակ բուհ

ՀՀ-ում բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրներից է հանդիսանում նաև շրջանավարտների
զբաղվածության ապահովումը: Ներկայումս բուհերը
մրցակցային են համարվում ոչ միայն որակյալ ուսումնառության կազմակերպման, այլև աշխատաշուկայի հետ
սերտ համագործակցության և շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունների առումով:
Բարձրագույն կրթությունը «թանկ հաճույք է» և մեծամասամբ այն կատարվում է վճարովի հիմունքներով: Ուստի,
ուսանողությունը հույսեր է փափագում, որ բուհն ավարտելուց հետո հեշտությամբ բարձր վարձատրվող աշխատանք կգտնի:
ՀՀ բարձրագույն մասնագիտությամբ շրջանավարտների
զգալի մասը բուհն ավարտելուց հետո մի որոշ ժամանակահատված աշխատանք չի գտնում, կամ աշխատում է ոչ իր
մասնագիտությամբ: Պաշտոնական վիճակագրությունը
վկայում է, որ ՀՀ-ում բարձր է գործազրկության մակարդակը բարձրագույն մասնագիտությամբ աշխատունակ
բնակչության շրջանում, որը տատանվում է ելնելով
բնակության վայրից և աշխատունակների սեռից (տես
աղյուսակ 1): Եվ պատահական չէ, որ բարձրագույն
կրթության եվրոպական տարածքի երկրների շրջանակում
(ԲԿԵՏ) մեր հանրապետությունը շրջանավարտների
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գործազրկության ցուցանիշով ներկայումս առաջիններից է
(տես գծապատկեր 1):
Աղյուսակ 1
Գործազրկության մակարդակ ՀՀ-ում ըստ կրթության ցենզի (%)
2015թ. 1
Կրթության
մակարդակը

ընդամենը

տղամարդ

կին

քաղաք

Գյուղ

Ընդամենը
Բարձրագույն և
հետբուհական
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Գծապատկեր 1. Համալսարանական շրջանավարտների գործազրկության աստիճանը 2006-2010 թթ. (%) 1

1

ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք, www.armstat.am
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Կարևոր ցուցանիշ է համարվում նաև բուհն ավարտելուց հետո շրջանավարտի աշխատանք գտնելու տևողությունը, որը ԲԿԵՏ-ում միջինը կազմում է 4 ամիս և ըստ
երկրների ունի հետևյալ բաշխվածությունը (գծապատկեր
2):

Լեհաստան
Հոլանդիա
Բելգիա
Ֆրանսիա
Իտալիա
Բուլղարիա
0

2
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8
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12

Գծապատկեր 2. Համալսարանն ավարտելուց հետո շրջանավարտների աշխատանքի անցնելու տևողությունը 2009 թվ. (ամիսներ) 2

Աշխատանք գտնելու հնարավորության պահանջը հըստակ դրվել է Լոնդոնի կոմյունիկեում (2007թ.): Աշխատանքի
շուկայում անընդհատ աճում է հմտությունների ավելի
բարձր մակարդակների և փոխանցելի կարողությունների
պահանջը: Աշխատանք գտնելու կարողությունն անհատին
լիովին օգնում է օգտվելու փոփոխվող աշխատանքի շուկաների ընձեռած հնարավորություններից: Բուհը պետք է
1

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process
Implementation Report, page 113 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
2 Eurostat, Labour Force Survey (LFS) ad-hoc module.
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արձագանքի գործատուների կարիքներին, թույլ տալով
վերջիններիս ավելի լավ հասկանալ կրթական ծառայությունների մատուցման հեռանկարները: Բուհերը պետք է
բարելավեն ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի
և աշխատանքային գործունեության հետ կապված կողմնորոշիչ ծառայությունների տրամադրումը, մատչելիությունը
և որակը: Ներկայումս խրախուսելի է դառնում կրթական
ծրագրերում առանց աշխատանքից կտրվելու ուսումնառության ընդլայնումը:
Ուստի, ՀՀ բարձրագույն ՄԿ համակարգում հիմնախընդիր են համարվում յուրաքանչյուր կրթական աստիճանի
համար աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունների
դիտարկումը և գնահատումը: Բուհերը կրթության բարեփոխումների շրջանակներում պետք է սերտ համագործակցեն
գործատուների և այլ շահառուների հետ` ուսումնական
ծրագրերի արդիականացման, կրթական աստիճանային
համակարգերում կարիերայի կառույցների համադրելիության ուղղությամբ:
Եթե թվարկած վերոնշյալ խնդիրները որոշ առումներով
իրենց լուծումներն են ստանում Եվրոպայում, ապա մեր
հանրապետությունում դեռևս դրանք զուտ մակերեսային
քննարկումների կամ ձևական մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս: Նախ և առաջ, ՀՀ բուհերը, որոնք անգամ
հանրային ֆինանսավորմամբ պետպատվերով կրթություն
են իրականացնում, պատասխանատու չեն պետպատվերի
շրջանակում կրթություն ստացած շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցում:
Բացի այդ, ՀՀ բուհերում անխտիր գործում են կարիերայի կենտրոններ, որոնք իրենց հիմնական առաքելությունը չիրականացնելով, ընդամենը պրակտիկաների կազմակերպման հարցեր են լուծում: Մինչդեռ, այդ կենտրոնների
առանցքային խնդիրը պետք է լինի շրջանավարտների
զբաղվածության ապահովումը, և «բուհ-աշխատաշուկա»
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փոխկապակցության կամրջումը: Ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, որ նույնիսկ ՀՀ բուհերում շրջանավարտների զբաղվածության կանոնավոր հաշվառում չի իրականացվում, որն ի դեպ, Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում արդիական է համարվում (տե՛ս գծապատկեր 3):
Աշխատաշուկա-բուհ կապի ամրապնդումը Լյուվեն/
Լուվեն-լա-Նյուվի համաժողովում (2009 թ.) ներկայացված
գալիք տասնամյակում բարձրագույն կրթության առաջնահերթություններից է: Աշխատանքի շուկայում անընդհատ
աճում է հմտությունների ավելի բարձր մակարդակների և
փոխանցելի կարողությունների պահանջը: Աշխատանք
գտնելու կարողությունն անհատին լիովին օգնում է օգտվելու փոփոխվող աշխատանքի շուկաների ընձեռած հնարավորություններից:
Բուհը պետք է արձագանքի գործատուների կարիքներին, թույլ տալով վերջիններիս ավելի լավ հասկանալու
կրթական ծառայությունների մատուցման հեռանկարները:
Բուհերը պետք է բարելավեն ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի և աշխատանքային գործունեության
հետ կապված կողմնորոշիչ ծառայությունների տրամադրումը, մատչելիությունը և որակը: Ներկայումս խրախուսելի է դառնում կրթական ծրագրերում առանց աշխատանքից կտրվելու ուսումնառության ընդլայնումը:
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության առանձնահատկություններից է ուսումնառության երկարաժամկետությունը: Չորս տարվա կրթությամբ բակալավրի պատրաստման ընթացքում աշխատաշուկայում էական փոփոխություններ են տեղի ունենում, և ուսանողի համալսարան
«մուտքից-ելք»
ժամանակահատվածում
որոշակիորեն
«հնանում են» ուսումնական ծրագրերը: Նման իրավիճակներում աշխատանք գտնելու հնարավորությունը բուհի
շրջանավարտների համար ընդլայնվում է, երբ համալսարանները կիրառում են «խնամակալների ինստիտուտը»:
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7%
25%

Հաշվառվում են վերջին տարիների
բոլոր շրջանավարտները
Հաշվառվում է շրջանավարտների
մի մասը
Հաշվառում չի կատարվում

68%

Գծապատկեր 3. Շրջանավարտների զբաղվածության կանոնավոր
հաշվառումը ՀՀ պետական բուհերում 1

Օգտագործելով պաշտոնական վիճակագրական տվյալները սույն հոդվածում բացառապես ներկայացվել են պետական բուհական համակարգի առանձնահատկությունները: Կցանկայայինք նաև առանձին հոդվածով ներկայացնել ոչ պետական բուհական համակարգի նմանատիպ վերլուծություն: Այստեղ ուշագրավ ենք համարում ներկայացնել «ՀՈւՄԿ»-ի ռազմավարությունն` ուղղված շրջանավարտների զբաղվածության խնդիրների լուծմանը և կապը
գործատուների հետ: Այսպես օրինակ, «Հաշվապահական
հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ 2015-2016 թթ.
ուստարվա շրջանավարտներն ապահովել են 89% զբաղվածություն, որոնցից 57%-ն աշխատում են ըստ մասնագիԲոլոնիայի գործընթացի իրականացումը ՀՀ պետական բուհերում:
Վերլուծական զեկույց:, // Բարձրագույն կրթության ռազմավարական
հետազոտությունների ազգային կենտրոն, 2012 թ., էջ 116
1
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տության: Վերջին հարցումները պարզել են, որ նրանք
բոլորն էլ ունեն ակնկալիքներ աշխատել ըստ մասնագիտության:
Այժմ մասնավոր դեպքից անցում կատարենք ընդհանուրին: Մեր խորին համոզմամբ բուհերը պետք է շահագըրգիռ լինեն գործատուների` կրթական ոլորտին մասնակցության հարցում և նախաձեռնող, որ վերջիններս ավարտական կուրսերում ընտրեն լավագույն ուսանողներին` հետագայում աշխատանք առաջարկելու նպատակով: Գործատուն, քաջատեղյակ լինելով մասնագետների պատրաստման գործընթացին, պետք է ակտիվ մասնակցություն
ցուցաբերի ոչ միայն ուսումնական ծրագրերի բարելավման
գործում, այլև իր «ներկայությունը» ապահովի կրթական
ծառայությունների ոլորտում: Դրա իրագործման հնարավոր
ճանապարհներն են. գործատուների կողմից լավագույն ուսանողներին խրախուսական կրթաթոշակների նշանակումը, պրակտիկաների կազմակերպումը, համալսարաններում պրոֆիլային ուսումնական ստուդիաների և ուսուցման կենտրոնների ձևավորմանը աջակցումը: Մյուս կողմից, գործատուները աստիճանաբար պետք է գիտակցեն, որ
առավել արդյունավետ է իրենց բաժնեմասով ռեսուրսներ
ծախսել համալսարաններում` կրթական ծրագրեր իրականացնելիս, քան նոր աշխատանքի ընդունված բուհի շրջանավարտների վերապատրաստման լրացուցիչ
ջանքեր
իրականացնել:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Շրջանավարտների
զբաղվածության
մոնիտորինգն
ու
հաշվառումը կարևոր գործոններ են
կրթական շուկայում
մրցակցային դիրքերի ապահվման համար: Նման հաշվառումը մի
կողմից
հնարավորություն
է
ընձեռնում
գնահատելու
շրջանավարտի աշխատանքի ընդունվելու արագությունը, մյուս
կողմից՝
բացահայտելու
առավել
պահանջարկ
ունեցող
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մասնագիտությունները: Այս առումով կարևորվում է բուհերում
«Շրջանավարտների զբաղվածության գրանցամատյանի» վարումը և գործատուների հետ հետադարձ կապի ապահովումը:

Hasmik Sahakyan

International Accountancy Training Centre,
Executive Director
iatc@iatc.am

ISSUES OF ALUMNUS EMPLOYABILITY REGISTRATION
IN UNIVERSITIES
Keywords: labor market, unemployment, learning outcomes, competitive
university
Post graduate employability monitoring and recording are important
factors for keeping competitive position in the educational market. From
the one hand, such kinde of monitoring giving opportunity to assess speed
of alaumnis employability, on the other hand, identify the most
deemandable specializations in jobe market. This is important for
universities to implement "Alumni registry" and providing feedback
linkages with employers.

Aсмик Саакян
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Исполнительный Директор
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Ключевые слова: рынок труда, безработица, результаты обучения,
конкурентоспособный университет
Мониторинг и учет занятости выпускников являются важным
фактором обеспечения конкурентных позиций на рынке
образовательных услуг. При таком учете становится возможным
оценить скорость трудоустройства выпускников, с одной стороны, а
также выявить специализации, имеющие наибольший спрос на рынке
труда, с другой. Следовательно, для университетов становится
важным ведение "Реестра выпускников", что обеспечит обратную
связь с работодателями.
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ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ

Հիմնաբառեր. կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, ոչ ֆինանսական հաշվետվողականություն, ինտեգրացված
հաշվետվություն:

Ներկայումս ավելի ու ավելի լայն տարածում է ստանում
այն գաղափարը, որ ընկերությունների գործունեության
արդյունքները գնահատելիս անհրաժեշտ է հիմնվել ոչ
միայն ֆինանսական, այլև ոչ ֆինանսական բնութագրիչների վրա։ Ընկերությունների ամենատարածված ոչ ֆինանսական բնութագրիչներից մեկն է հանդիսանում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը։
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
ասելով, որպես կանոն, հասկանում են ընկերության վերաբերմունքը և ռազմավարությունը շրջակա միջավայրի
վրա ունեցած ազդեցության, ինչպես նաև սոցիալական
տարբեր հարցերի շուրջ։ Ընկերությունը համարվում է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն ունեցող,
եթե այն գիտակցում է իր կողմից ծավալվող գործունեության ազդեցությունն իրեն շրջապատող միջավայրի վրա։
Գոյություն չունի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության համընդհանուր սահմանում: Ըստ մի սահմանման՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը ենթադրում է կազմակերպության ղեկավարության
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պարտականությունը կայացնելու այնպիսի վճիռներ և
իրականացնելու այնպիսի գործողություններ, որոնք բարձրացնում են ընկերության բաժնետերերի բարեկեցության
մակարդակը ու համապատասխանում են ինչպես հասարակության, այնպես էլ բուն ընկերության շահերին 1։
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
միջոցով համագործակցություն է ստեղծվում ընկերության
և հասարակության միջև։ Ընկերությունը, որպես հասարակության կորպորատիվ քաղաքացի, ունի իրավունքներ և
պարտականություններ։ Ընկերության իրավունքները սահմանվում են հասարակության կողմից՝ օրենսդրական ակտերի միջոցով։ Այս իրավունքները հիմնականում ընդգրկում են օրենքով չարգելված ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը, հասարակության մեջ գործելու իրավունքը և օրենքով պաշտպանված լինելու իրավունքը։ Հասարակությունը թույլ է տալիս ընկերությանը
օգտվել այդ իրավունքներից և ընդլայնել իր գործունեությունը:
Իրավունքների հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր ընկերություն ունի նաև պարտականություններ հասարակության
առջև՝ որպես հասարակության մեջ գործելու և վերջինիս
կողմից տրամադրված իրավունքներից օգտվելու հետևանք։
Հիմնական պարտականություններն ընդգրկում են օրենքի
պահանջների կատարումը և հասարակության մեջ գործող
վարվելակերպային նորմերին համապատասխանությունը։
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
շրջանակներում առանձնացնում են «կորպորատիվ քաղաքացի» հասկացությունը: Կորպորատիվ քաղաքացիությունը
բիզնես ռազմավարության տեսակ է, որը սահմանում է
ընկերության առաքելության հիմքում ընկած արժեքները,
ինչպես նաև որոշում է ընկերության ղեկավարների և
1 Daft Richard L., Management – 9th Edition, Vanderbilt University, Canada,
2010, p.138
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աշխատակիցների կողմից կայացվելիք որոշումները հասարակության հետ շփվելիս։ Ընկերության կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը գլխավորապես արտահայտվում է ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների
հրապարակման փաստով:
Որպես կանոն, ընկերություններն իրենց տարեկան հաշվետվություններում ներառում են միայն Ֆինանսական
Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներով (այսուհետ՝ ՖՀՄՍ) պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունները: Սակայն վերջին տարիներին ավելի մեծ տարածում է ստանում ոչ ֆինանսական բնույթի տեղեկատվության ներկայացումը ընկերությունների տարեկան հաշվետվություններում՝ ֆինանսական տեղեկատվության հետ
միասին: Չնայած ֆինանսական տեղեկատվությունը շատ
դեպքերում մնում է առանցքային տնտեսական տարաբնույթ որոշումներ կայացնելու հարցում, այնուամենայնիվ,
ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործող տարբեր շահագրգիռ խմբեր հետաքրքրված են ոչ
միայն ընկերության ֆինանսական արդյունքներով, այլև այլ
ոլորտներում ընկերության գործունեության արդյունքներով: Թեև վերոնշյալ ոլորտներն իրենց անմիջական ազդեցությունն են ունենում ընկերության ֆինանսական վիճակի
և ֆինանսական արդյունքների վրա, ընկերության գործունեությամբ հետաքրքրված որոշ շահագրգիռ խմբեր առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նշված
ոլորտների նկատմամբ:
Ֆինանսական հաշվետվություններից բացի լրացուցիչ
հաշվետվությունների և բացահայտումների ներկայացումն
ապահովում է ընկերության ֆինանսական վիճակի, գործունեության արդյունքների և ռազմավարության գնահատման
թափանցիկությունը: Հենց այս թափանցիկությունն է մեծացնում շահագրգիռ տարբեր խմբերի վստահությունը
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ընկերության կողմից հրապարակված տեղեկատվության և
ընդհանրապես ընկերության նկատմամբ:
Գործնականում գոյություն ունեն ոչ ֆինանսական
բնույթի տեղեկատվություն պարունակող հաշվետվությունների տարբեր տեսակներ: Վերոնշյալ հաշվետվությունների
կազմում առաջինը «Ղեկավարության մեկնաբանություններ» կոչվող հաշվետվությունն է, որը, այլ ոչ ֆինանսական
հաշվետվությունների նման, չի հանդիսանում ՖՀՄՍ-ներով
պահանջվող պարտադիր հաշվետվություն: Այս հաշվետվության էությունը կայանում է նրանում, որ այն հնարավորություն է ընձեռում ընկերության տնօրեններին ներկայացնել տարբեր մեկնաբանություններ ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ:
Հաշվետվության միջոցով ընկերության տնօրենները
տրամադրում են մեկնաբանություններ և պարզաբանումներ ընկերության ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական
արդյունքների և դրամական հոսքերի վերաբերյալ: Տնօրենները հնարավորություն են ստանում բացահայտել ընկերության գործունեության նպատակներն ու այդ նպատակներին հասնելու ռազմավարությունը: Սա շատ արժեքավոր տեղեկատվություն կարող է հանդիսանալ ընկերության այնպիսի շահագրգիռ խմբերի համար, ինչպիսիք
են առկա և պոտենցիալ ներդրողները, մատակարարները և
վարկատուները:
Հաշվետվության հիմնական նպատակներն են՝
•
ներկայացնել ղեկավարության կարծիքը ընկերության գործունեության արդյունքների և ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ,
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• լրացուցիչ տեղեկատվությամբ ամբողջականացնել
ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվությունը,
• բացահայտել այն գլխավոր գործոնները, որոնք
կարող են ազդեցություն ունենալ ընկերության ապագա
գործունեության արդյունքների վրա:
Հետևաբար, «Ղեկավարության մեկնաբանություններ»
հաշվետվությունը պետք է ներառի ապագային ուղղված
տեղեկատվություն, որը կբավարարի Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներով սահմանված տեղեկատվության որակական բնութագրերին, այն է՝ տեղին լինելը,
էականությունը, ճշմարիտ ներկայացումը, համադրելիությունը, հավաստիությունը, ժամանակին լինելը և հասկանալիությունը 1:
«Ղեկավարության մեկնաբանություններ» հաշվետվության հիմնական բաղադրիչները կախված են յուրաքանչյուր
ընկերության առանձնահատկություններից, սակայն որպես
հիմնական բաղադրիչներ պետք է ներառեն հետևյալ տարրերը՝
• բիզնեսի բնույթը,
• ղեկավարության նպատակները և ռազմավարությունը դրանց հասնելու ուղղությամբ,
• ընկերության ամենից նշանակալի ռեսուրսները,
ռիսկերը և հարաբերությունները,
• գործունեության արդյունքները և հեռանկարները,
• ընկերության գործունեության առանցքային չափորոշիչները և ինդիկատորները, որոնք ղեկավարությունն
օգտագործում է գնահատելու ընկերության գործունեության
արդյունքները:

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման
հայեցակարգային հիմունքներ
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Հաջորդ ոչ ֆինանսական հաշվետվությունը կոչվում է
«Բնապահպանական հաշվետվություն»: Այս հաշվետվությունն իրենից ներկայացնում է ընկերության տարեկան
հաշվետվությունում ընդգրկված հաշվետվություն, որի հիմնական նպատակն է բացահայտել շրջակա միջավայրի վրա
ընկերության գործունեության ազդեցության վերաբերյալ
տեղեկատվություն:
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը ողջունում է շրջակա միջավայրի
վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը ընկերության կողմից, եթե այն կաջակցի օգտագործողներին
տնտեսական որոշումներ կայացնելու գործընթացում 1:
Այս հաշվետվությունը չի մտնում ՀՀՄՍ 1-ով 2 սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունների ցանկում, ուստի
ՖՀՄՍ-ներով սահմանված չէ որևէ պահանջ բնապահպանական հաշվետվությունների կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ:
Բնապահպանական հաշվետվության հիմնական բաղադրիչներն են՝
•
ընկերության քաղաքականությունը շրջակա միջավայրի պահպանության կապակցությամբ,
•
ընկերությունում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետ կապված ռիսկերի կառավարման համակարգի
առկայությունը,
•
բնապահպանական օրենսդրության պահանջները և
ընկերության կողմից կատարված քայլերն այդ պահանջների բավարարման ուղղությամբ,
•
բնապահպանական օրենսդրության պահանջների
խախտումների մանրամասները,
Integrating Corporate Environmental Reporting & IFRS/IAS: Need of the
hour, Neeraj Goyal, International Journal of Management and Social Sciences
Research, Volume 2, No. 3, March 2013
2
ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում»
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•
բնապահպանական հարցերի հետ կապված դատական գործընթացները, որոնց մեջ ներգրավված է նաև
ընկերությունը,
•
հիմնական ցուցանիշները, որոնք օգտագործվում են
ընկերության կողմից որոշելու ընկերության գործունեության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա,
•
ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը բնապահպանական ծախսերի, բնապահպանական պահուստների և պայմանական պարտավորությունների հաշվառման կապակցությամբ,
•
հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ճանաչված բնապահպանական ծախսերը, որոնք կատարվել են
ընկերության գործունեության բացասական հետևանքները
վերացնելու համար,
•
հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բնապահպանական օրենսդրության պահանջների խախտման
համար նշանակված տուգանքների և տույժերի վերաբերյալ
մանրամասները 1:
Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների շարքում հաջորդը «Սոցիալական հաշվետվությունն» է, որի միջոցով
ընկերությունը ներկայացնում է իր տնտեսական գործունեության ազդեցությունը սոցիալական միջավայրի վրա:
Ընկերությունները գործում են և գործունեություն են ծավալում հասարակության մեջ, ուստի իրենց անմիջական
ազդեցությունն են ունենում շրջապատող սոցիալական
միջավայրի վրա: Եթե ընկերությունը գիտակցում է իր
պատասխանատվությունը շրջապատող սոցիալական միջավայրի հանդեպ, ապա նրա ղեկավարությունը պետք է
հաշվի նստի մի շարք շահագրգիռ խմբերի պահանջների
հետ և ապահովի հետևյալը՝
Environmental Accounting and Reporting, ACCA, 2015,
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/professional
exams-study-resources/p1/technical-articles.html
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• արդար վարձատրություն և բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ,
• ժամանակին վճարումների կատարում մատակարարներին,
• նվազագույն վնաս շրջակա միջավայրին և այլն:
Կան տարբեր պատճառներ, թե ինչու են ընկերությունները հրապարակում սոցիալական հաշվետվություններ.
• որոշ ընկերություններ իրենց հեղինակությունը և
բիզնեսը կառուցում են սոցիալական պատասխանատվության գաղափարի շուրջ, որպեսզի կարողանան գրավել
սպառողների մեծ խմբեր,
• որոշ ընկերություններ կարող է զգան պատասխանատվություն հասարակության հանդեպ ապացուցելու,
որ իրենք չեն շահագործում իրենց աշխատակիցներին,
• հնարավոր է, որ ընկերությունը գիտակցում է նման
քայլերով երկարաժամկետ կայուն առաջընթացի ապահովման հնարավորությունը և այլն:
Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների շարքում հաջորդը «Կայունության հաշվետվությունն» է: Այս համատեքստում կայունությունը բիզնեսի կազմակերպման այնպիսի գործընթաց է, որը թույլ է տալիս ընկերությանը
հասնել իր ներկա նպատակներին՝ առանց սահմանափակելու ապագա սերունդների հնարավորությունները հասնելու իրենց նպատակներին:
Կայունության հաշվետվությունը ընկերության կողմից
հրապարակվող հաշվետվություն է, որն արտահայտում է
ընկերության գործունեության ազդեցությունը տնտեսական,
բնապահպանական և սոցիալական միջավայրերի վրա:
Հաշվետվությունը կարող է ներառվել տարեկան հաշվետվությունների կազմում կամ հրապարակվել որպես առանձին հաշվետվություն: Նման հաշվետվությունների տարածվածության աճը վկայում է, որ ավելի շատ ընկերություններ
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են ներկայումս գիտակցում իրենց պատասխանատվությունը և փորձում լինել թափանցիկ շրջակա միջավայրի
վրա ընկերության գործունեության ազդեցության վերաբերյալ:
ՖՀՄՍ-ներով սահմանված չէ որևէ պահանջ Կայունության հաշվետվության կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչն, իր հերթին, առաջ է բերում հետևյալ խնդիրները.
•
քանի որ հաշվետվության հրապարակումը մեծապես կամավոր է, ոչ բոլոր ընկերություններն են հրապարակում այն: Այն ընկերությունները, որոնք հրապարակում
են նման տեղեկատվություն, ստիպված են ապացուցել, որ
իրենք ունեն սոցիալական պատասխանատվություն կամ
իրենց հեղինակությունը կառուցել են այդ պատասխանատվության վրա,
•
հրապարակվող տեղեկատվությունը կարող է լինել
ոչ ամբողջական: Շատ ընկերություններ ներկայացնում են
միայն դրական տեղեկատվությունը,
•
հաշվետվությունը կարող է հետևողականորեն
չհրապարակվել,
•
որոշ ընկերություններ՝ հատկապես փոքր և միջին
ընկերությունները, ընդունում են, որ լրացուցիչ տեղեկատվության պատրաստման և շրջանառության մեջ դրման
ծախսերը գերազանցում են դրանից ստացվող օգուտները:
Հարկ է նշել, որ Կայունության հաշվետվության գլխավոր առավելությունն այն է, որ դրա հրապարակումը վկայում է ընկերությունում ապագա կայուն աճին ուղղված
ռազմավարության առկայության մասին:
Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում իր
առանցքային դերն ունեն Ինտեգրացված հաշվետվությունները: Վերջիններս արդեն ավանդական են դարձել այն ընկերությունների համար, որոնցում ֆինանսական տեղեկատվությունը լրացվում է նաև գործունեության չափման այլ
33

ցուցիչներով, որոնք կարտահայտեն ընկերության գործունեության արդյունավետությունը կորպորատիվ և սոցիալական պատասխանատվությանն առընչվող տարբեր նպատակներին հասնելու կապակցությամբ: Ինտեգրացված
հաշվետվությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են կազմակերպության ռազմավարությունը, կառավարումը, կատարողականը և հեռանկարները հանգեցնում արժեքի ստեղծմանը: Ինտեգրացված հաշվետվության գլխավոր նպատակն
է բացատրել ֆինանսական կապիտալի մատակարարներին, թե ինչպես է կազմակերպությունը ժամանակի ընթացքում ստեղծում արժեք: Ինտեգրացված հաշվետվության
միջոցով արժեք ստեղծելու ընկերության ունակության մեջ
վստահություն են ձեռք բերում շահագրգիռ այնպիսի խմբեր,
ինչպիսիք են՝ աշխատողները, սպառողները, մատակարարները, համայնքները, օրենսդրական մարմինները, կարգավորիչ մարմինները և այլն:
Իհարկե, Ինտեգրացված հաշվետվությունների կիրառումը կապված է մեթոդաբանական և պրակտիկ մի շարք
հիմնահարցերի հետ: Միաժամանակ դեռևս չի ձևավորվել
այն միասնական մարմինը, որը պատասխանատու կլինի
հաշվետվության բովանդակության, կառուցվածքի և այլ
պահանջների սահմանման և վերահսկողության համար:
Իսկ այդ միասնականության բացակայության պայմաններում էապես նվազում է այն արժեքը, որն ապահովում են
ինտեգրացված հաշվետվությունները: Ուստի խիստ կարևոր է, առաջին հերթին, ձևավորել մի մարմին, որի հիմնական գործառույթը կլինի համախմբել տարբեր երկրների
մասնագիտական կառույցները ինտեգրացված հաշվետվողականության ներդրման գործընթացի շուրջ:
Հետագայում միայն հնարավոր կլինի մշակել և ընդունել
միջազգային ստանդարտներ, որոնք կկարգավորեն ինտեգրացված հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հետ կապված հարցերը, ինչը թույլ կտա ձևավորել
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հիմք՝ տարբեր երկրներում միասնական սկզբունքների
հիման վրա հաշվետվություններ պատրաստելու և միևնույն
ոլորտի ընկերությունների հաշվետվությունների միջև համադրելիություն ապահովելու համար:
ՀՀ-ում դեռևս չկա Ինտեգրացված հաշվետվությունների
առնչությամբ որևէ մասնագիտական քննարկում: Ավելին,
գրականության մեջ նույնպես բացակայում է որևէ հիշատակում նման հաշվետվողականության առկայության վերաբերյալ, ինչը մեծապես դժվարեցնում է նման հաշվետվությունների ներդրման աշխատանքները: Սակայն այդ
հաշվետվողականությունը չափազանց կարևոր է մեր նման
փոքր երկրների համար, քանի որ ներկայումս խոշոր ներդրողների մեծամասնությունը ներդրումային որոշումներ
կայացնելիս առաջին հերթին հիմնվում է ոչ ֆինանսական
բնույթ պարունակող հաշվետվությունների վրա, մասնավորապես ինտեգրացված հաշվետվությունների, քանի որ
դրանում պարունակվող տեղեկատվությամբ է մեծապես
հնարավոր գնահատել ընկերության պոտենցիալը և աճի
հեռանկարները:
Ուստի զարգացող երկրների համար սա շատ մեծ հնարավորություն է ներգրավելու օտարերկյա ներդրումներ և
զարգացնելու ազգային տնտեսությունը: Իսկ դրա համար
առաջին հերթին անհրաժեշտ է իրազեկել գործարարներին
նման հաշվետվողականության գոյության վերաբերյալ և
ձեռնամուխ լինել միասնական միջազգային մարմնի ձևավորման գործընթացին՝ հաշվետվողականության ներդրման
անհրաժեշտ մասնագիտական ընդհանուր հիմք ունենալու
նպատակով:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը չափազանց
կարևոր է ՀՀ նման փոքր երկրների համար, քանի որ ներկայումս խոշոր ներդրողների մեծամասնությունը ներդրու35

մային որոշումներ կայացնելիս առաջին հերթին հիմնվում է
ոչ ֆինանսական բնույթ պարունակող հաշվետվությունների վրա, քանզի դրանում պարունակվող տեղեկատվությամբ է մեծապես հնարավոր գնահատել ընկերության պոտենցիալը և աճի հեռանկարները:
Карине Зурабян

доцент ЕГУ, к.э.н.
kazurab@mail.ru

Раффи Алексанян

аспирант ЕГУ
raffialeksanyan@yahoo.com

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ТИП
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность,
нефинансовая отчетность, интегрированная отчетность.
В настоящее время идея оценки результатов компании на
основе не только финансовых, но и нефинансовых характеристик
становится все более популярной. Одной из основных
нефинансовых характеристик компании является корпоративная
социальная ответственность.
В качестве доказательства того, что компания имеет
корпоративную социальную ответственность, может рассматриваться предоставление нефинансовых отчетов, которые
включают нефинансовую информацию для оценки результатов
деятельности компании. Ключевую роль среди этих отчетов
играют Интегрированные отчеты, основная цель которых показать,
как компания в течение времени создает стоимость.
Нефинансовая отчетность очень важна для таких небольших
стран, как Республика Армения, так как в настоящее время многие
крупные инвесторы при принятии инвестиционных решений
основываются
на
нефинансовой
отчетности,
поскольку
информация, содержащаяся в ней, может быть использована для
оценки потенциала и перспектив роста компании.
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NON – FINANCIAL REPORTING AS A TYPE OF CORPORATE
REPORTING
Key words: corporate social responsibility, non-financial reporting,
integrated reports.
Currently the idea of evaluating the results of the company based
on not only financial but also non-financial characteristics is getting
more and more popular. One of the main non-financial characteristics
of the company is corporate social responsibility.
As a proof that company has corporate social responsibility can be
considered presentation of non-financial reports, which include nonfinancial information for evaluation of the results of the company.
Integrated reports play a key role among these reports. The main
purpose of integrated reports is to present how the company creates a
value.
Non-financial reporting is very important for small countries like
RA, as nowadays many investors base on non-financial reports, as
information included in it can be used to evaluate the potential and
perspectives of growth of the company.
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Լիանա Գրիգորյան

տ.գ.դ., դոցենտ, ՀՊՏՀ
LianaGrigoryan11@gmail.com

ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր. ծախսերի աուդիտ, ռիսկերի կառավարում, աուդիտորական գործունեություն, համապատասխանություն, էականություն, հավաստիություն:

Ըստ «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, ընդունված 26.12.2002 թ., աուդիտը սահմանվում է
որպես ֆինանսական հաշվետվությունների և ֆինանսական հաշվետվություններ ներառող փաստաթղթերում առկա այլ տեղեկատվության աուդիտի իրականացման գործընթաց: 1
Աուդիտը ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ ստուգումն է, որի
արդյունքում տրամադրվում է աուդիտորական եզրակացություն: Աուդիտորական գործունեությունն իրականացվում է աուդիտորական գործունեության մասին նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: Աուդիտը և աուդիտորական դիտարկումն աուդիտ իրականացնող անձին հնարավորություն են ընձեռում տեղեկատվության արժանահավատության վերաբերյալ ապահովելու իր հավաստիացումը:
Կազմակերպության գործունեությունը բնութագրող
կարևոր բաղադրիչներ են հանդիսանում կատարված ծախսերը, հետևաբար դրանց աուդիտի և վերահսկողության
գործընթացի կազմակերպումը ունեն բացառիկ կարևոր
նշանակություն:
1 «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված
26.12.2002 թ, գլուխ 2, հոդված 6
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Ծախսերի աուդիտորական գործընթացի իրականացման հիմնական նպատակը կազմակերպության ընտրած
քաղաքականությանը դրանց ճանաչման ու հաշվառման
կարգի համապատասխանության, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների
մեջ արտացոլման հավաստիության ստուգումն է:
Ծախսերի աուդիտը սկսվում է կազմակերպության
ընտրած հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը դրանց ճանաչման և հաշվառման կարգի համապատասխանության ստուգումից: Ծախսերի աուդիտի
իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի
շարք պայմաններ.
 ծախսերը հաշվառման մեջ արտացոլվում են այն
ժամանակ, երբ դրանք իրականացվել են որոշակի
պայմանագրի համաձայն, որը կնքված է նորմատիվ
և իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ,
 ծախսերի մեծությունը հնարավոր է արժանահավատորեն որոշել, և կա վստահություն, որ դրանց
իրականացման արդյունքում կնվազեն կազմակերպության տնտեսական օգուտները:
Աուդիտորական գործընթացում այնուհետև ստուգվում է ֆինանսական հաշվետվություններում ծախսերի
վերաբերյալ ներկայացված տեղեկատվության համապատասխանությունը գլխավոր գրքի, հաշվային գրանցամատյանների և հաշվառման մեջ դրանց լրիվ և ճիշտ արտացոլման հարցերին:
Ծախսերի աուդիտը իրականացվում է հետևյալ տեղեկատվական աղբյուրներով.
• «Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն»,
• «Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ»,
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• հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն,
• գլխավոր գիրք,
• հաշվային գրանցամատյաններ,
• սկզբնական փաստաթղթեր,
• գույքագրման ակտեր,
• պայմանագրեր,
• սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման տվյալները: 1
Ծախսերի աուդիտի գլխավոր նպատակն է ստուգել
ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված ծախսերի ցուցանիշների հավաստիությունը: Աուդիտի նպատակն իրականացնելու համար գործընթացը սկսելուց
առաջ աուդիտորին անհրաժեշտ են մի շարք տեղեկատվական աղբյուրներ, ինչպիսիք են ֆինանսական հաշվետվությունների մասին Ձև 2-ը, ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները Ձև 5, հաշվապահական
հաշվառման քաղաքականությունը /օրենքները, ստանդարտները, նորմատիվ ակտերը, գլխավոր գիրքը, հաշվային գրանցումները, սկզբնական փաստաթղթերը, գույքագրման ակտերը, հրամանագիրքը, կիրառված պատժամիջոցների փաստաթղթերը, չարաշահումների համար տրված
հրամանները և այլն: Աուդիտի սկզբում աուդիտորը պետք է
ստուգի տվյալ կազմակերպությունում ընտրված և տարվող
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և
դրա համապատասխանությունը իրականացվող հաշվապահական փաստաթղթերի հետ:
Որից հետո պետք է ստուգի Ձև 2 և Ձև 5, որոնց մեջ
արտացոլված են ծախսերի գումարները և դրանց ճշտությունը պետք է համեմատի գլխավոր գրքում գրանցումների
համապատասխանությունը սկզբնական փաստաթղթերի
հետ:

1 Սարգսյան Ա., Առաքելյան Կ., Ղազարյան Ս., «Աուդիտ» ուս. ձեռնարկ,
Երևան, Տնտեսագետ, 2008թ, էջ 178
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Ստուգման են ենթարկում կատարված բոլոր ծախսերը,
դրանց վերաբերող փաստաթղթերը, գրանցումները, հաշվարկված գումարների և կազմակերպությունից դուրս եկած
գումարների ճշտությունը: Ծախսերի աուդիտը իր մեջ
ներառում է նաև արտադրանքի պատրաստման համար
իրականացվող արտադրական ծախսումների ստուգումը:
Աուդիտորը ստուգման է ենթարկում նաև հիմնական և
օժանդակ արտադրության կատարած ընդհանուր ծախսումները, ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի ծախսումների կտրվածքով, հետազոտում է նորմատիվից շեղումները, բացահայտում է տնտեսումը կամ գերածախսը,
բացի այդ ստուգման է ենթարկում նաև բաց թողնված և
իրացված արտադրանքի համար կատարված ծախսերի
գծով հաշվապահական ձևակերպումները գումարների
նորմաների համապատասխանությունը, որոնք վերաբերում են հիմնականում գովազդային, փաթեթավորման,
աշխատավարձի վճարման, գործուղումների, հավելավճարների և այլ ծախսերին: Աուդիտորը ծախսերի աուդիտ իրականացնելու համար օգտվում է գրեթե աուդիտորական
բոլոր մեթոդներից, եղանակներից, որի նպատակն է,
վերլուծելով ստացված բավարար ապացույցները կազմել
ճիշտ և որակյալ և պատասխանատու եզրակացություն:
Ինչպես հայտնի է պատրաստի արտադրանքը ձևավորվում է արտադրական գործունեություն իրականացնող
տնտեսվարող սուբյեկտների հիմնական արտադրությունից:
Աուդիտի նպատակն է պատրաստի արտադրանքի մուտքագրման ամբողջության և ներկայացված փաստաթղթերում տվյալների հավաստիության հաստատումը: Աուդիտի
համար անհրաժեշտ տեղեկատվության աղբյուրներ են
հանդիսանում ոչ միայն ֆինանսական հաշվետվությունները ամբողջ տարվա գործունեության տվյալների արտացոլմամբ, այլ նաև հետևյալ անհրաժեշտ փոխկապակցված
փաստաթղթերը՝
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•
պատրաստի արտադրանքի պահեստային հաշվառման քարտերը,
•
անվանացուցակները և գնացուցակները,
•
արտադրանքի առաքման պայմանագրերը,
•
հաշիվ ապրանքագրերը,
•
վաճառքի գիրքը /դեբիտորական պարտքերի գիրք/
•
գնորդների լիազորագրերը, վճարման հանձնարարագրերը, դրամարկղային մուտքի օրդերները,
•
պահեստի մուտքի և ելքի բեռնագրերը,
•
հաշվային ռեգիստրները՝ տեղեկագրեր, օրագիր,
օրդերներ, հաշվապահական հաշիվների ձևակերպումներ,
ամփոփ փաստաթղթեր
•
գլխավոր գիրքը /եռամսյակային հաշվետվությունները և ամսեկան շրջանառության տեղեկագրերը:
Աուդիտի գործընթացում աուդիտորը պետք է լուծի մի
շարք խնդիրներ.
 պետք է կատարի պատրաստի արտադրանքի
գնահատման եղանակի ընտրություն և ընտրված
եղանակների
հիմնավորված
ճշտության
հաստատում,
 լաբորատոր, քանակական, որակական ստուգումներ,
 պատրաստի արտադրանքի մուտքագրման ամբողջականության հավաստիության հաստատում,
 առաքված արտադրանքների ծավալի ճշտության
հաստատում,
 առաքված արտադրանքների ինքնարժեքի հաշվարկի հավաստիության հաստատում:
Բացի բոլորը կատարած ստուգումների, առանձին
գործառնությունների գնահատումների և իր նպատակների
հաստատումը, աուդիտորը պետք է ամփոփի վերևում
թվարկված բոլոր հարցերի պատասխանները: Հաստատի
նաև արտադրանքի թողարկման գործընթացի վերահսկո42

ղության ուղղությունները և այդ բոլորից հետո ընտրի
լավագույն տարբերակները և կազմի նաև աուդիտորական
վերահսկողության ծրագիր ըստ ընթացակարգերի և ինֆորմացիայի աղբյուրների ընտրության: Աուդիտորական
այդպիսի ընթացակարգերը և ինֆորմացիայի աղբյուրները
ցույց տանք հետևյալ օրինակով: 1
Աուդիտորական ընթացակարգերն ու դրանց
տեղեկատվական աղբյուրները
Ընթացակարգեր

Ինֆորմացիայի
աղբյուրներ

1.պատրաստի արտադրանքի
թողարկման հաշվառման
ռեգիստրների և գլխավոր
գրքի հաշիվների մատյանում
ստուգումներ
2.պահեստում պատրաստի
արտադրանքի շարժի
ընտրության
վերահսկողություն

1.տեղեկագրեր, օրագիր,
օրդեր, ընդունմանհանձնման բեռնագրեր,
ակտեր, երթուղային
թերթիկներ և գլխավոր գիրք
2.պատրաստի
արտադրանքի պահեստի
հաշվառման քարտեր,
մուտքի և ելքի պահեստի
գրքեր

3.պատրաստի արտադրանքի
առաքման փաստաթղթերի
ընտրանքային մեթոդով
ստուգում
4.առաքման փաստաթղթերում լրացված գների ճշտության ընտրանքային
ստուգում և համեմատում
գնացուցակների հետ

3.հաշիվ ապրանքագրեր,
վաճառքի գիրք, լիազորագրեր, առաքիչների
հաշվետվություններ
4.հաշիվ ապրանքագրեր,
գնացուցակներ, մուտքի,
ելքի բեռնագրեր

5 Юдина Г.А., Черных М.Н., ''Основы аудита'', уч. пособие, Москва,
КНОРУС, 2006г., стр.168
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5.գնորդների պարտավորությունների ճշտության
ստուգում

5.հաշվարկների համեմատման քարտեր, արձանագրություններ, հաշվային
քաղաքականության
տեղեկագրեր
6.տեղեկագրեր, գլխավոր
գիրք, տնտեսական
միջոցների
գրանցամատյան, գլխավոր
գիրք

6.հաշվարկային
թղթակցությունների
ճշտության ստուգում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ծախսերի աուդիտորական վերահսկողության նպատակն է մանրակրկիտ ստուգել և հաստատել ֆինանսական հաշվետվությունների մեջ արտացոլված ցուցանիշների և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հավաստիությունը, կամ էլ տեղ գտած էական
նշանակություն ունեցող անճշտությունները, կեղծիքները,
ոչ ճիշտ քանակական և որակական հաշվառումները:
Աուդիտորը իր ստուգումները սկսելուց առաջ կազմում է պլան և աուդիտորական ընթացակարգ, որի համար պետք է պահանջի հիմնական տեղեկատվության
փաստաթղթերը, որոնք անմիջականորեն կապված են
պատրաստվող արտադրանքի արտադրական ծախսերի
հետ: Աուդիտորը սկզբից պետք է ստուգման ենթարկի
արտադրությունում մնացած պաշարների մնացորդների
ինքնարժեքի
գնահատման
մեթոդների
ընտրության
ճշտությունը, դրանից հետո աուդիտորը պետք է ստուգի
արտադրությունում հաշվառված ուղղակի ծախսերի գումարների ճշտությունը, բացի այդ պետք է ստուգի նաև
հաշվապահական հաշվառման ձևակերպումները և համոզվի տվյալների ճշտության մեջ:
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ЗАТРАТ

Ключевые слова: аудит затрат, управление рисками, аудиторская
деятельность, достоверность, существенность.
Целью аудиторского контроля является тщательная проверка и
подтверждение надежности учетной политики и показателей
финансовой отчетности.
Прежде чем начать проверку, аудитор составляет план и
порядок проведения аудита, для которого он должен требовать
документы, которые непосредственно связаны с издержками
производства готовой продукции.
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PROBLEMS OF COSTS AUDITING

Key words: audit of costs, risk management, audit processing,
materiality, reliability.
The purpose of audit control is a thorough verification and
validation of the reliability of accounting policies and the financial
statements or significant omissions falsification, improper quantitative
and qualitative surveys.
Before testing, the auditor makes the plan and the audit procedure
for which he must request the documents directly related to the cost of
production of manufactured products.
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Հիմնաբառեր.

հարկային բեռ, հարկային քաղաքականություն,
կրթավճարներ, հանրային ֆինանսավորում

Բարձրագույն մասնագիտական կրթության ֆինանսավորումը երեք ձևով է ընթանում: Առաջին դեպքում,
կրթությունը ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պետբյուջեից և ուսանողը ընդհանրապես ազատվում է կրթավճարներից, ինչպես նաև կրթական ծառայություններին
առնչվող ենթակառուցվածքային ծախսերից (հանրակացարանների, ինտերնետ սրահների, փորձարարական լաբորատորիաների վարձեր և այլն): Երկրորդ, երբ մատուցվող մասնագիտական կրթական ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցման ամբողջ բեռը ընկնում է ուսանողի
վրա: Երրորդ դեպքում, մասնագիտական կրթական ծառայությունների ֆինանսավորումը կատարվում է «խառը»
ձևով` հանրային և մասնավոր միջոցներով, որն առավել
տարածում ունի մասնագիտական կրթական պրակտիկայում: 1
Մակրոտնտեսագիտության տեսանկյունից խնդիր է
դրվում բացահայտելու մասնագիտական կրթության
պետական և մասնավոր ֆինանսավորման չափաբաժինների օպտիմալ հարաբերակցությունը: Պետական բյուջեի
հաշվին կրթության ֆինանսավորման պարագայում ազգաբնակչությունը մի կողմից սպառման ծախսերում կրճատում է կրթավճարների չափը, սակայն մյուս կողմից, բախ1
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վում է հարկային բեռի ավելացման հիմնախնդրին, կապված աճող հանրային ծախսերի փոխհատուցումն ապահովող հարկային լրացուցիչ մուտքերի հետ:
Մյուս ծայրահեղ դեպքում, երբ բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը ամբողջովին ֆինանսավորվում է
մասնավոր կրթավճարների հաշվին, ուսանողների շրջանում համալսարանական տարիներին և անգամ դրանից
որոշ ժամանակ անց, ձևավորվում է լարված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ: 1 Դրանով իսկ կրթական շուկայում
նվազում է մասնագիտական ուսումնառության գրավչության աստիճանը և բուհական ծառայությունների պահանջարկը: Զուգահեռաբար բարձրանում է աշխատանքի
շուկայում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների
պահանջարկը, որոնց պատրաստման համար պետությունը
լրացուցիչ միջոցներ է ծախսում և ի վերջո, հավասարակշռություն է սահմանվում մասնագետների առաջարկի ու պահանջարկի միջև: 2
Հետևաբար, մակրոտնտեսական միջավայրում կարևորվում է կրթության ֆինանսավորման դիտարկումը
հարկային քաղաքականության տեսանկյունից, այնպես, որ
մասնագիտական կրթության հանրային և մասնավոր ոլորտում ֆիսկալ գործիքներով ձևավորվի հարկային համաչափ
բեռ:
Այսպես, եթե մասնագիտական կրթությունը ամբողջովին ֆինանսավորվի հանրային միջոցներով, ապա կրթության պետական ֆինանսավորման աճի հետ մեկտեղ կավելանան նաև հարկային մուտքերը (տե՛ս գծապատկեր 1.):
Հակառակ պարագայում, երբ մասնագիտական կրթությունը
ամբողջովին ֆինանսավորվի մասնավոր հատվածի կողմից,
ապա կրթական ծառայությունների մատուցման հսկայաԽաչատրյան Ն.Ն., Շարունակական կրթության հիմնախնդիրները,
//Էկոնոմիկա, 2010, 2010, #3 , 53 էջ
2
Bologna with student eyes 2015, //The Europian Students ՛Union
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1

ծավալ ռեսուրսներ չեն պահանջվի պետության կողմից,
ուստի և այդ առումով կնվազի հարկային մուտքերի
ավելացման պահանջարկը: Մասնավոր հատվածում կրթական ծախսերի կրճատման պարագայում մասնագիտական
ուսուցման ծառայությունների մատուցման բեռը ընկնում է
պետության վրա, և դրանով իսկ, ավելանում է հարկային
մուտքերի պահանջարկը (տե’ս գծապատկեր 1, P կոր): 1
մասնավոր
ֆինանսավորում (P)

պետական
ֆինանսավորում (G)

G

կրթական ծախսեր E

P

a0

հարկային մուտքեր T

Գծապատկեր 1. Կրթական ծախսերի փոփոխման վարքագիծը
մասնավոր և պետական ֆինանսավորման պարագայում

Հետևաբար «խառը» սկզբունքով, այսինքն պետական և
մասնավոր միջոցներով մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման համար հասարակությունում ձևավորվում է
a0 մակարդակի հարկային բեռ: Դրանով, հնարավորություն
է ստեղծվում պետական միջոցների հաշվին փոխհատուցելու կրթական ծախսերի մի մասը, իսկ մյուս մասը ֆինանսավորելու մասնավոր հատվածի հաշվին` այդ շրջա-

1

Գծապատկերներ 1-3-ը կազմված է հեղինակի կողմից:
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նակում չնվազեցնելով մասնագիտական կրթության գրավչությունը: 1
Կրթության ֆինանսավորման մասնավոր հատվածի
ընդլայնման հետևանքով ֆիսկալ քաղաքականության արդյունավետության անկումը ներկայացնենք գծապատկեր 2ի միջոցով:
Գծապատկեր 2-ը ցույց է տալիս, որ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման աճը` ի հաշիվ
մասնավոր հատվածի (P1), հանգեցնում է պետական միջոցներով ֆինանսավորման կրճատման (G1): Հատկանշականն
այն է, որ «խառը» ֆինանսավորմամբ հավասարակշռման
արդյունքում հարկային բեռի ավելացում է տեղի ունենում
(a0-ից` a1 կետ), և այն էլ առավել արագ տեմպերով, քան
կրթական ծախսերի աճն է (Δb): Որքան ավելանում է
կրթական ֆինանսավորման ծավալում մասնավոր հատվածի չափաբաժինը, այնքան մեծանում է հարկային բեռի և
կրթական ծախսերի հավելաճի հարաբերակցությունը` Δa
/Δb > 1: Ուստի, հնարավորինս պետք է ձգտել բարձրագույն
մասնագիտական կրթությունը ֆինանսավորելու պետական
միջոցների հաշվին, դրանով իսկ նվազեցնելով Δa / Δb
հարաբերակցությունը, հարաբերականորեն կրճատելով
կրթության ֆինանսավորմանն ուղղված հարկային մուտքերը:

International Standard Classification of Education: Fields of Education and
Training 2013, ISCED 2013, UNESCO Institute for Statistics
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P1

G0

P0
Կրթական ծախսեր E

G1

∆b

∆a

a0

a1

T

Գծապատկեր 2. Ֆիսկալ քաղաքականությունը կրթության
մասնավոր ֆինանսավորման աճի դպքում

Հատկանշականն այն է, որ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծառայությունների մատուցումը հսկայածավալ ռեսուրսներ է պահանջում, ուստի դրա կազմակերպումը
զուտ
հանրային միջոցներով, հատուկ է
տնտեսապես գերզարգացած պետություններին: 1
Այսպիսով, կրթական շուկայում մակրոտնտեսագիտության խնդիրը «խառը» ֆինանսավորման այնպիսի չափաբաժնի որոշումն է, երբ Δa / Δb հարաբերակցությունը ձգտի
1-ի: Այս դեպքում, կրթական ծախսերի հավելաճը ուղեկցվում է հարկային բեռի համարժեք հավելաճով:

1

The European Higher Education Area in 2015: Implementation Report, p.
164-166
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Գծապատկեր 3 Ֆիսկալ քաղաքականությունը կրթության
պետական ֆինանսավորման աճի դեպքում

Իսկ երբ կրթական ծախսերի ֆինանսավորման ծանրության կենտրոնը տեղափոխվում է պետական հատված,
ապա դիտվում է միայն հարկային բեռի հարաբերական
կրճատում: Այսինքն a0-ն տեղափոխվում է a1 կետ` ձախ
ընթացքով (տե’ս գծապատկեր 3), միաժամանակ արձանագրելով Δa / Δb հարաբերակցության նվազում (Δa / Δb <1):
Դրանով իսկ, մակրոտնտեսական միջավայրում կրթական
ծախսերի հավելաճը առաջանցիկ բնույթ է կրում դրանց
ֆինանսավորման նպատակով ձևավորվող հարկային
մուտքերի հավելաճից, որն էլ վկայում է կրթության ոլորտում արդյունավետ ֆիսկալ քաղաքականության վարման
մասին:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ընդհանուր առմամբ, հասարակությունը պետք է ձգտի
մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման ծանրության կենտրոնը տեղափոխելու պետական ոլորտ: Ազգաբնակչության սպառողական զամբյուղում մասնավոր
հատվածի միջոցներով ավելացնելով կրթության ֆինան51

սավորումը, ընդհանուր հաշվով, պետությունը կորցնում է
ֆիսկալ խթանիչ քաղաքականության արդյունավետությունը: Կատարելով զգալի կրթավճարներ, ազգաբնակչությունը զրկվում է այլ սոցիալական ծախսերի իրականացման զգալի հնարավորություններից, որոնք ստիպված փոխհատուցվում են հանրային միջոցներով: Իսկ դա ենթադրում
է պետության կողմից լրացուցիչ հարկային մուտքերի հավաքագրում:
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TAX REVENUES AND EDUCATION FUNDING RELATIONSHIP
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В целом, государственный сектор должен стремиться к
активизации финансирования профессионального образования.
При увеличении финансирования образования из частного
сектора, государство, в общей сложности, теряет эффективность
стимулирования фискальной политики. Делая значительную плату
за обучение, население частично лишается других социальных
услуг, которые должны были возмещаться за счет государственных
средств. Тем самим формируются дополнительные налоговые
обязательства.
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Հիմնաբառեր.

փոխանակվող գործարքներ,
եկամուտ, անհատույց ծառայություններ

տրանսֆերտներ,

Հանրային հատվածի կազմակերպություններ են համարվում համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերը,
պետական կառավարչական հիմնարկները, և օրենքով
սահմանված կարգով գրանցված պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնց հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերը
ըստ ստորակարգության ներառում են «Հանրային հատվածի կազմաերպությունների հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման մասին» օրենքը, ինչպես նաև Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները (ՀՀՀՀՄՍ):
Կառավարության կողմից ընդունած որոշումները և
հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող պետական
մարմնի կողմից ընդունած կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշ53

վառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը,
կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականության օրինակելի մոդելը, ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթր և հաշվապահական
հաշվառման վերաբերյալ այլ իրավական ակտերը պետք է
համապատաuխանեն Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային uտանդարտներին: 1
Հանրային հատվածի կազմակերպություններում առանձնահատկություններ ունի հասույթի հաշվառումը: Հասույթը հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական օգուտների կամ օգտակար պոտենցիալի համախառն ներհոսքն է, որը հանգեցնում է զուտ ակտիվների/սեփական
կապիտալի աճի, բացառությամբ սեփականատերերի կողմից ներդրումների հետևանքով զուտ ակտիվների /սեփական կապիտալի աճի: 2 Հասույթը ճանաչվում է միայն
այն դեպքում, երբ հավանական է, որ գործարքի հետ
կապված տնտեսական օգուտները կամ օգտակար պոտենցիալը կհոսեն կազմակերպություն: Այնուամենայնիվ, երբ
առաջանում է հասույթի մեջ արդեն ներառված գումարի
հավաքագրման անորոշություն, չհավաքագրված գումարը
կամ այն գումարը, որի փոխհատուցումը այլևս հավանական չէ, ճանաչվում է ծախս, և ոչ թե ի սկզբանե ճանաչված հասույթի գումարի ճշգրտում:
Հանրային հատվածի կազմակերպությունները կարող
են հասույթ ստանալ փոխանակվող կամ չփոխանակվող
գործարքներից: Փոխանակվող գործարքի դեպքում մեկ
կազմակերպություն ստանում է ակտիվներ կամ ծառայություններ, կամ մարում է պարտավորություններ, և դրանց
դիմաց, որպես փոխանակում, մեկ այլ կողմին ուղղակիորեն
տալիս է դրանց մոտավորապես հավասար արժեքը (հիմ«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման մասին» օրենք, հոդ. 4
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նականում ապրանքների, ծառայությունների կամ ակտիվների օգտագործման տեսքով): 1
Չփոխանակվող գործարքի դեպքում կազմակերպությունը մեկ այլ կազմակերպությունից կամ ստանում է
գումար` առանց հավասար արժեքը որպես փոխանակում
ուղղակիորեն տալու, կամ տալիս է գումար` առանց մոտավորապես հավասար արժեքը որպես փոխանակում ուղղակիորեն ստանալու:
Այսպիսով, եթե գործարքներում կազմակերպությունը
ստանում է միջոցներ, որոնց դիմաց ուղղակիորեն չի տրամադրում որևէ փոխհատուցում կամ տրամադրում է չնչին
փոխհատուցում, ապա դրանք միանշանակորեն համարվում են չփոխանակվող գործարքներ: 2 Գոյություն ունի չփոխանակվող գործարքների մեկ այլ խումբ, երբ կազմակերպությունն ուղղակիորեն որոշ փոխհատուցում է տրամադրում ստացված միջոցների դիմաց, սակայն այդ փոխհատուցումը հավասար չէ ստացված միջոցների իրական
արժեքին: Նման դեպքերում, կազմակերպությունը որոշում
է, թե արդյոք առկա է փոխանակվող և չփոխանակվող գործարքների միավորում, որի յուրաքանչյուր բաղադրիչ պետք
է առանձին ճանաչվի: Կան նաև այլ գործարքներ, երբ միանշանակորեն հստակ չէ, արդյոք դրանք փոխանակվող են`
թե ոչ:
Նման դեպքերում, գործարքի էության դիտարկումն է
որոշում դրա փոխանակվող կամ չփոխանակվող լինելը:
Օրինակ` սովորաբար ապրանքների վաճառքը դասակարգվում է որպես փոխանակվող գործարք: Սակայն, եթե գործարքը կատարվում է սուբսիդավորված գնով, այսինքն`
վաճառված ապրանքների իրական արժեքին ոչ այնքան
մոտ արժեքով, ապա հարց է առաձանում, թե տվյալ գործարքը կբավարարի՞ արդյոք չփոխանակվող գործարքի
1
2
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սահմանմանը: Որոշելու համար, թե արդյոք գործարքի էությունը փոխանակվող է կամ չփոխանակվող, կատարվում է
մասնագիտական դատողություն:
Հանրային ոլորտի կազմակերպությունը պետք է ճանաչի չփոխանակվող գործարքից առաջացող ակտիվը, երբ այն
ստանձնում է ակտիվի սահմանմանը և ճանաչման չափանիշներին բավարարող միջոցների վերահսկումը: Չփոխանակվող գործարքից առաջացող ակտիվները ձևավորվում
են հիմնականում տրանսֆերտներից: Տրանսֆերտները
չփոխանակվող գործարքներից ապագա տնտեսական օգուտների կամ օգտակար պոտենցիալի ներհոսքն է, բացառությամբ հարկերը: Տրանսֆերտները ներառում են դրամաշնորհներ, պարտքի ներումներ, տուժանքներ, ժառանգություններ, նվերներ, նվիրատվություններ, անհատույց
ապրանքներ և ծառայություններ: Նշված բոլոր հոդվածների
ընդհանուր հատկանիշն այն է, որ դրանք միջոցները մեկ
կազմակերպությունից փոխանցում են մեկ այլ կազմակերպություն` առանց դրանց դիմաց մոտավորապես նույն արժեքը որպես փոխհատուցում տրամադրելու, և չեն բնորոշվում որպես հարկեր:
Տրանսֆերտները բավարարում են ակտիվի սահմանմանը, երբ կազմակերպությունը վերահսկում է միջոցները
որպես անցյալում կատարված դեպքի (փոխանցում) արդյունք և ակնկալում է այդ միջոցներից ստանալ ապագա
տնտեսական օգուտներ կամ օգտակար պոտենցիալ:
Տրանսֆերտները բավարարում են ակտի¬վի ճանաչման չափանիշներին, երբ հավանական է, որ տեղի կունենա միջոցների ներհոսք և դրանց իրական արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել: Կազմակերպությունը ձեռք է բերում փոխանցվող միջոցների նկատմամբ վերահսկողություն, երբ միջոցները փոխանցվում են կազմակերպությանը
կամ, երբ կազմակերպությունը փոխանցողի նկատմամբ
ունի անվերապահորեն պարտադրող պահանջ: Տրանս56

ֆերտները բավարարում են չփոխանակվող գործարքի
սահմանմանը, քանի որ փոխանցողը միջոցներ է տրամադրում ստացող կազմակերպությանը` առանց վերջինիս
կողմից դրա դիմաց մոտավորապես նույն արժեքը որպես
հատույց ուղղակիորեն տրամադրելու: Եթե համաձայնագրով սահմանվում է, որ ստացող կազմակերպությունը
վերը նշվածի դիմաց պետք է տրամադրի մոտավորապես
նույն արժեքը որպես հատուցում, համաձայնագիրը չի համարվում տրանսֆերտի համաձայնագիր, այլ փոխանակվող
գործարքի գծով պայմանագիր է, որը պետք է հաշվառվի
ըստ ՀՀՀՀՄՍ 9-ի:
Տրանսֆերտներից առաջացող ակտիվները չափվում են
ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ իրենց իրական արժեքով: Կազմակերպությունները մշակում են ակտիվների
ճանաչման և չափման հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, որը պետք է համապատասխանի
ՀՀՀՀՄՍ-ներին: Չփոխանակվող գործարքների միջոցով
ձեռք բերված պաշարները, հիմնական միջոցները կամ
ներդրումային գույքը պետք է սկզբնապես չափվեն ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ դրանց իրական արժեքով`
ՀՀՀՀՄՍ 12, ՀՀՀՀՄՍ 16 և ՀՀՀՀՄՍ 17 ստանդարտների համաձայն:
Նվերներն ու նվիրատվությունները մեկ կազմակերպության կողմից մեկ այլ կազմակերպությանն ակտիվների
(ներառյալ` դրամական միջոցներ կամ այլ դրամային ակտիվներ, անհատույց ապրանքներ և ծառայություններ) կամավոր տրանսֆերտներն են, որոնք, սովորաբար, կատարվում են առանց որևէ ամրագրված դրույթների: Փոխանցողը
կարող է լինել կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ:
Դրամական միջոցների կամ այլ դրամային ակտիվների,
ինչպես նաև անհատույց ապրանքների տեսքով նվերների և
նվիրատվությունների դեպքում, անցյալում տեղի ունեցած
դեպքը, որն առաջացնում է ապագա տնտեսական օգուտներ
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կամ օգտակար պոտենցիալ մարմնավորող միջոցների
վերահսկում, սովորաբար նվերի կամ նվիրատվության
ստացումն է:
Անհատույց ծառայությունները չփոխանակվող գործարքի շրջանակներում հանրային հատվածի կազմակերպություններին առանձին անձանց կողմից տրամա-դրվող
ծառայություններն են: Նշված ծառայությունները բավարարում են ակտիվի սահմանմանը, քանի որ կազմակերպությունը վերահսկում է այն միջոցը, որից ապագա տնտեսական օգուտները կամ օգտակար պոտենցիալն ակնկալվում է, որ կհոսի դեպի կազմակերպություն: Այնուհանդերձ,
նշված ակտիվներն անմիջապես սպառվում են և նշված
անհատույց ծառայությունների սպառումն արտացոլելու
համար հավասար արժեքով գործարք ևս ճանաչվում է:
Օրինակ` հանրային հիվանդանոցը, որն բժիշկների կողմից
ստանում է կամավոր հիմունքով մատուցվող ծառայություններ` օգնությունների տեսքով, որոնց իրական արժեքը
կարելի է արժանահավատորեն չափել, կարող է ճանաչել
ակտիվի աճ և հասույթ, ինչպես նաև ակտիվի նվազում և
ծախս: Շատ դեպքերում, կազմակերպությունը անհատույց
ծառայությունների սպառման գծով ճանաչում է ծախս:
Այնուհանդերձ, անհատույց ծառայությունները նաև կարող
են օգտագործվել ակտիվ կառուցելու նպատակով, որի
դեպքում, անհատույց ծառայությունների գծով ճանաչված
գումարը ներառվում է կառուցվող ակտիվի ինքնարժեքում:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հանրային ոլորտի կազմակերպությունները եկամուտների ձևավորման ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր
աղբյուրներ ունեն, որը և պահանջում է հասույթի ճանաչման առանձնահատուկ սկզբունքների կիրառում: Այս
առումով, հասույթը հանրային ոլորտի կազմակերպություն58

ներում գնահատվում և հաշվառվում է երկու ուղղությամբ`
փոխանակվող և ոչ փոխանակվող գործարքներից:
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The public sector entities have incomes both from state and privet
sources, which are requiring the specific approaches for revenue
recognition. In these conditions, the revenue in public sector entities is
recognizing in scope of accounting by two ways, such us from exchange
and non exchange transactions.
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УЧЕТ ВЫРУЧКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО
СЕКТОРА
Ключевые слова: обменные операции, трансферты, выручка,
безвозмездные услуги.
Предприятия общественного сектора имеют как государственные, так и частные источники формирования доходов, что и требует
специальных подходов признания выручки в системе бухгалтерского
учета. С этой точки зрения, выручка на предприятиях общественного
сектора оценивается и учитывается по двум направлениям, каковыми
являются обменные и необменные операции.

59

Մարինա Խաչատրյան

Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն,
ֆինանսների մագիստրոս
m.khachatryan74@mail.ru

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր.

հարկային
օրենսգիրք,
բարեփոխումներ,
տնտեսության երկարաժամկետ աճ, կայունություն

ՀՀ հարկային օրենսդրության մաս կազմող հիմնական
օրենքներն ընդունվել են շուրջ 18 տարի առաջ, և դրանց
ընդունումից մինչև այժմ այդ օրենքներում անընդհատ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել: Նշյալ օրենսդրական փոփոխությունները, սակայն, կատարվել են ոչ թե
նախապես մշակված և տնտեսության երկարաժամկետ
զարգացմանն ուղղված ռազմավարության ներքո, այլ ընդամենը ուղղված են եղել կարճաժամկետ և տեղային խնդիրների լուծմանը:
Թերևս դա է պատճառը, որ գոյության այդ տարիների
ընթացքում հնարավոր չի եղել խուսափել հարկային
օրենսդրության հաճախակի փոփոխություններից: Վերջիններս հնարավորություն չեն ընձեռել ձևավորել կայուն և
կանխատեսելի հարկային միջավայր, ինչը լրջորեն
խոչընդոտում է տնտեսավարող սուբյեկտների ներդրումային և գործարար ակտիվությանը:
Ակնկալվում է, որ հարկային նոր օրենսգրքի ընդունումը
կարևոր ներդրում կլինի տնտեսության ակտիվացման,
գործարար
միջավայրի
հետագա
բարելավման
ու
օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գործում, ինչի
արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել երկարաժամկետ
և կայուն տնտեսական աճ:
Օրենսդրության մեջ հաճախակի կատարված փոփոխությունների արդյունքում անցած 18 տարիների ընթաց60

քում հարկային հիմնական հարկատեսակների մասին գործող օրենքները նկատելիորեն խճճվել ու բարդացել են,
ստեղծվել են օրենսդրական դրույթների երկիմաստ մեկնաբանությունների ու տարընթերցումների հնարավորություններ: Այս իմաստով, ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունումը հնարավորություն կընձեռի նորովի վերախմբագրել և առավել համակարգված, պարզ ու հստակ ձևով ներկայացնել հարկային հարաբերություններ կարգավորող
օրենսդրությունը:
ՀՀ-ում հարկային հարաբերությունները կարգավորվում
են տարբեր մակարդակների իրավական ակտերով (ՀՀ
օրենքներ, ՀՀ կառավարության որոշումներ, ՀՀ ֆինանսների
նախարարի հրամաններ և այլն): Արդյունքում, մի կողմից
նկատելիորեն բարդացել է հարկային հարաբերություններ
կարգավորող օրենսդրությունից օգտվելը, մյուս կողմից
հարկային հարաբերություններ կարգավորող իրավական
ակտերի այս տարանջատվածությունն ու բազմազանությունը ստեղծել են մի այնպիսի իրավիճակ, երբ միևնույն
նշանակությունն ունեցող հասկացությունները տարբեր
իրավական ակտերում կիրառվում են տարբեր եզրույթներով, երբ միատեսակ հարկային հարաբերությունները
կարգավորվում են տարբեր սկզբունքներով ու կանոններով:
Այս առումով, ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ
հնարավոր կլինի նկատելիորեն կենտրոնացնել և միօրինակ
դարձնել հարկային հարաբերություններ կարգավորող
բազմաթիվ իրավական ակտերը, ինչի արդյունքում
հարկային օրենսդրությունը կդառնա առավել համակարգված, իսկ դրանից օգտվելը՝ դյուրին:
Մասնավորապես, առաջարկվում է հարկային օրենսգրքի շրջանակներում կարգավորել ինչպես հարկ վճարողների հարկային հաշվառման, հարկերի հաշվարկման ու
վճարման, հարկ վճարողների սպասարկման ու նրանց
գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացման,
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հարկային պարտավորությունների ու գերավճարների
հաշվառման, այնպես էլ հարկային օրենսգրքի պահանջների խախտման համար պատասխանատվության միջոցների կիրառության, հարկային հարցերով վարչական վարույթի իրականացման, հարկային պարտավորությունների
կատարումն ապահովող միջոցների կիրառության ու
հարկային ծառայողների գործողությունների և անգործության բողոքարկման հետ կապված հարաբերությունները: 1
Հարկային օրենսգրքի նախագիծը բաղկացած է 4
մասերից՝
1)
ընդհանուր մաս, որի շրջանակներում
տրվում է ընդհանուր նշանակության հարկային հարաբերությունների կարգավորումը: Հարկային օրենսգրքի
ընդհանուր մասի շրջանակներում կարգավորվել են ներկայումս չկարգավորված ավելի քան 70 թեմատիկ հարցեր,
որոնք ներկայումս մեկնաբանվում են, պարզաբանվում են,
կամ էլ պարզապես կարգավորված չեն,
2)
հատուկ մաս, որի շրջանակներում կարգավորվում են առանձին հարկատեսակներին վերաբերող
հարաբերությունները: Ի լրումն հայեցակարգով նախատեսվող
սկզբունքների
շրջանակներում
առաջարկվող
միջոցառումների, հարկային օրենսգրքի հատուկ մասի
շրջանակներում կարգավորվել են ներկայումս չկարգավորված ավելի քան 130 թեմատիկ հարցեր, որոնք ներկայումս կամ մեկնաբանվում են կամ պարզաբանվում են
կամ էլ պարզապես կարգավորված չեն,
3)
հարկային վարչարարության մաս, որի շրջանակներում կարգավորվում են հարկային վարչարարությանը բնորոշ բոլոր հարաբերությունները՝ սկսած հարկ
վճարողների ու նրանց հարկային պարտավորությունների
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հաշվառումից, ներառյալ հարկ վճարողների սպասարկումը, նրանց գործունեության նկատմամբ հսկողության
իրականացումը, հարկային օրենսգրքի պահանջների
խախտման համար պատասխանատվության միջոցների
կիրառությունը և վերջացրած հարկային մարմնի կողմից
վարչական վարույթի իրականացմամբ, հարկային ծառայողների գործողությունների ու անգործության բողոքարկմամբ: Հարկային օրենսգրքի ընդհանուր մասի շրջանակներում կարգավորվել են ներկայումս չկարգավորված
ավելի քան 40 թեմատիկ հարցեր, որոնք ներկայումս կամ
մեկնաբանվում են կամ պարզաբանվում են կամ էլ
պարզապես կարգավորված չեն,
4) եզրափակիչ և անցումային մաս, որի շրջանակներում կարգավորվում են Օրենսգիրքն ուժի մեջ
մտցնելու հետ կապված անցումային հարկային հարաբերությունները
ՀՀ հարկային օրենսգրքով կարևորվում է տնտեսության
երկարաժամկետ աճը` չկենտրոնանալով կարճաժամկետ
արդյունքների վրա: Հարկային համակարգերի ձևավորման
ու զարգացման միջազգային փորձի ուսումնասիրությամբ
հիմնավորվում է, որ հատկապես զարգացող երկրներում
ազգային տնտեսության մրցունակությունն ու ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է
հիմնական շեշտադրումը կատարել սպառման հարկման
վրա, իսկ տնտեսավարող սուբյեկտների և ֆիզիկական
անձանց եկամուտների հարկման համար սահմանել
հնարավորին չափ ցածր հարկային բեռ: Քաղաքականության այս ուղղության և այս սկզբունքի ներքո՝ հարկային
օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում, կարևոր ուշադրություն է հատկացվել այնպիսի
հարկային խթանների ներդրման վրա, որոնք թեև
կարճաժամկետ հեռանկարում կհանգեցնեն հարկային
եկամուտների որոշակի կորստի, այդուհանդերձ երկարա63

ժամկետ հեռանկարում կարևոր ներդրում կլինեն հետևյալ
ուղղություններում.
 օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավում,
 ազգային տնտեսության արդիականացում և վերազինում,
 արտահանման խթանում,
 առնվազն տարածաշրջանում և Եվրասիական
տնտեսական միությունում ազգային տնտեսության
մրցունակության բարձրացում,
 երկարաժամկետ և կայուն տնտեսական աճի ապահովում:
Մասնավորապես, հարկային օրենսգրքի նախագծով
առաջարկվում է փուլ առ փուլ ընդլայնել այն ապրանքների
շրջանակը, որոնց ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ն վճարվում է
ոչ թե սահմանին, այլ ներմուծումից հետո: Այս փոփոխությունը շատ կարևոր է հատկապես ներդրումային փուլում
գտնվող հարկ վճարողների համար, ինչը նկատելիորեն
կհեշտացնի նրանց կողմից նոր մեքենասարքավորումների,
տեխնոլոգիական լուծումների ներմուծման և արտադրությունների տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացման խնդիրների լուծումը
Առաջարկվում է հիմնարար ձևով ազատականացնել
ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի գծով հաշվանցումների կատարման համակարգը՝ վերացնելով տնտեսագիտորեն
չհիմնավորված սահմանափակումները և նպատակ ունենալով հարկ վճարողներին չծանրաբեռնել ԱԱՀ-ի և
ակցիզային հարկի գծով չհիմնավորված պարտավորություններով:
Նախատեսվում է վերացնել
անուղղակի հարկերի
հաշվարկներով առաջացող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի՝
պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա գումարները
միայն առաջիկա հաշվետու ժամանակաշրջաններում
ձևավորվող՝ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի գծով հարկային
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պարտավորությունների մարմանն ուղղելու սահմանափակումը և հարկ վճարողներին (հատկապես ներդրումային
փուլում գտնվող) հնարավորություն ընձեռել հետ ստանալ 6
ամսվա կտրվածքով ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի գծով
կուտակված՝ պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա
գումարները կամ դրանք ուղղել այլ հարկային պարտավորությունների մարմանը (առաջարկվող փոփոխությունը
վերաբերում է ոչ միայն արտահանման գործարքներին
վերագրվող ձեռքբերումների մասով առաջացող ԱԱՀ-ի և
ակցիզային հարկի գումարներին, այլ ընդհանրապես կատարվող ձեռքբերումների մասով առաջացող ԱԱՀ-ի և
ակցիզային հարկի գումարներին, որոնք գործող օրենսդրության պայմաններում հարկ վճարողները իրավունք
չունեն հետ ստանալ կամ ուղղել այլ հարկային պարտավորությունների մարմանը):
Այս փոփոխությունը տնտեսավարող սուբյեկտներին
հնարավորություն կընձեռի տնտեսել շրջանառու ֆինանսական միջոցներ և դրանք նույնպես ուղղել տնտեսական
իրենց գործունեությանը;
Առաջարկվում է վերացնել նաև գործարքի իրականացման արդյունքում առաջացող՝ ԱԱՀ-ի և ակցիզային
հարկի պարտավորության ու ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի
հաշվանցվող գումարի միջև առաջացող բացասական
տարբերությունը չհաշվանցելու սահմանափակումը: Վերջինս, թերևս, տնտեսագիտորեն ամենից չհիմնավորված
սահմանափակումն է, որի կիրառությունը, ըստ էության,
նշանակում է ներմուծվող ապրանքների գծով կիրառվող
մաքսատուրքի դրույքաչափի բարձրացում, ինչը ընդունելի
չէ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն, որ այս սահմանափակման վերացումը ենթադրում է որոշակի ռիսկերի
առաջացում՝ սահմանափակման վերացմանը զուգահեռ
պետք է իրականացվեն այդ ռիսկերի կառավարմանն ուղղված միջոցառումներ.
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Շահութահարկի գծով նախատեսվում է ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպությունների ստացած շահաբաժիններն ազատել շահութահարկով հարկումից: Այս փոփոխությունը թեև
կարճաժամկետ հեռանկարում կհանգեցնի պետական
բյուջեի հարկային եկամուտների որոշակի կորստի, այնուհանդերձ երկարաժամկետ հեռանկարում կապահովի ինչպես տնտեսության ակտիվացում, այնպես էլ լրացուցիչ
հարկային եկամուտներ, քանի որ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների ստացած շահաբաժինների՝ շահութահարկով հարկումից ազատումը նկատելիորեն կբարելավի
մեր երկրի ներդրումային գրավչությունը:
Նախատեսվում է վերացնել հարկման նպատակով նորմավորվող որոշ ծախսերի նորմաները: Հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվում է վերացնել ապրանքների
արտահանման, ինչպես նաև կադրային ներուժի շարունակական զարգացման նպատակով կատարվող այնպիսի
ծախսերի սահմանափակումները, ինչպիսիք են արտերկրում կատարվող գովազդի ու մարկետինգի ծախսերը, ինչպես նաև կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման
ծախսերը:
Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների
համար սահմանելու են ձեռնարկատիրական եկամտի
(շահույթի) հարկման հավասար դրույքաչափեր: Հարկային
օրենսգրքի նախագծով առաջարկվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների համար,
անկախ ընտրված կազմակերպաիրավական տեսակից,
սահմանել հարկման միատեսակ պայմաններ՝ անհատ ձեռնարկատերերի եկամուտը հարկելով շահութահարկի համակարգի շրջանակներում՝ կազմակերպությունների համար նախատեսված՝ 20 տոկոս դրույքաչափով:
Պարզեցվելու է ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման ու կատարման համակարգը: Մասնավորապես,
հարկային օրենսգրքով առաջարկվում է սահմանել, որ
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ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման հիմնական
մոտեցումը պետք է լինի գծային մեթոդը՝ զուգահեռաբար
պահպանելով ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման համակարգի այն դրական կողմերը, որոնցով բնութագրվում է ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման խմբային (փուլինգային) մեթոդը: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է հարկման նպատակով ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկումը հիմնական միջոցի
փաստացի շահագործման մեջ գտնվելու հանգամանքի կամ
հաշվապահական հաշվառման նպատակներով այդ մասհանումները կապիտալացվելու հանգամանքի հետ չկապելուն: Միաժամանակ, նախագծով առաջարկվում է հարկման
նպատակով ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման նվազագույն ժամկետները հնարավորին չափ մոտարկել համապատասխան հիմնական միջոցների տնտեսական կյանքի տևողության հետ՝ կազմակերպությունների
մոտ անհարկի հարկային վնասների ձևավորումը կանխարգելելու նպատակով:
Եկամտային հարկի գծով առաջարկվում է նվազեցնել
եկամտային հարկի դրույքաչափերը՝ սահմանելով միասնական՝ 20 տոկոս դրույքաչափ:
ԱԱՀ-ի գծով առաջարկվում է կրճատել ազատման արտոնությունների շրջանակը: Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱԱՀ-ից ազատված
ոլորտների և (կամ) գործարքների շրջանակը չափազանց
լայն է: Բացի այդ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ ԱԱՀ-ից
ազատման արտոնությունները հիմնականում պետք է
նախատեսված լինեն հասարակության սոցիալապես անապահով խմբերի համար: Գործնականում, սակայն, ԱԱՀ-ից
ազատման արտոնություններից օգտվում են ինչպես
հասարակության սոցիալապես անապահով խմբերը, այնպես էլ բարձր եկամուտներ ունեցող խմբերը և վերջիններս՝
67

թերևս անհամեմատ ավելի մեծ չափով, քանի որ նրանք
ավելի շատ են սպառում ԱԱՀ-ից ազատված ապրանքներ և
ծառայություններ: Այս առումով, ԱԱՀ-ից ազատման արտոնությունները կորցնում են իրենց հասցեականությունը և
հիմնական նպատակին չեն ծառայում: Հաշվի առնելով
նշյալ հանգամանքները՝ հարկային օրենսգրքի նախագծով
առաջարկվում է կրճատել ԱԱՀ-ից ազատման արտոնությունների շրջանակը և փոխարենը հասարակության
սոցիալապես անապահով խմբերին աջակցել պետական
բյուջեից հասցեական ձևով տրամադրվող սուբսիդիաների
ծավալի մեծացման միջոցով՝ դրանով իսկ պետության
աջակցությունը դարձնելով առավել թիրախային ու
արդյունավետ: Մասնավորապես, հարկային օրենսգրքի
նախագծով առաջարկվում է ԱԱՀ-ով հարկել՝
ա. բժշկական պարագաների և տեխնիկայի օտարումը,
բուժօգնության և բուժսպասարկման (այդ թվում՝ կանխարգելիչ և ախտորոշման) ծառայությունների մատուցումը՝ 2018 թվականի հունվարի 1-ից.
բ. ԲՈւՀ-երի կողմից ուսուցման ծառայությունների
մատուցումը՝ 2019 թվականի հունվարի 1-ից.
գ. գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողների
կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը:
Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ոլորտում, մասնավորապես, հարկային օրենսգրքի նախագծով
առաջարկվում է գերփոքր գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողներին (որոնք գործնականում չունեն
ապրանքային արտադրություն և գյուղատնտեսական արտադրանքն արտադրում են սեփական սպառման համար)
շարունակել ազատել հարկերից, գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին, որոնք չեն գերազանցում ԱԱՀ-ի
շեմը, 2020 թվականի հունվարի 1-ից տեղափոխել շրջանառության հարկի համակարգ, գյուղատնտեսական գոր68

ծունեությամբ զբաղվող խոշոր տնտեսավարող սուբյեկտների հարկումն իրականացնել հարկման ընդհանուր համակարգի շրջանակներում՝ ԱԱՀ-ով և շահութահարկով.
դ. դիզելային վառելիքի ներմուծումը և օտարումը.
ե. այլ ոլորտներ և (կամ) գործարքներ, որոնց մասով
ԱԱՀ-ից ազատման արտոնության կիրառության՝ նախորդ
տարիների փորձի ուսումնասիրության արդյունքներով այդ
արտոնությունների կիրառությունը չի հիմնավորվում ծախսեր-օգուտներ վերլուծությամբ:
Ակցիզային հարկի գծով նախատեսվում է աստիճանաբար բարձրացնել ակցիզային հարկի դրույքաչափերը:
Հարկային օրենսգրքի շրջանակներում չափազանց կարևորվում է ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացումը,
քանի որ՝
ա. ՀՀ-ում կիրառվող ակցիզային հարկի դրույքաչափերը
մի քանի անգամ ցածր են ինչպես եվրոպական երկրներում
(այդ թվում՝ արևելաեվրոպական երկրներում), այնպես էլ
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում
կիրառվող համապատասխան դրույքաչափերի համեմատությամբ.
բ. ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացումը
դիտվում է լրացուցիչ հարկային եկամուտներ գեներացնող
հիմնական աղբյուրը, ինչը հնարավորություն կընձեռի
փոխհատուցել եկամտային հարկի դրույքաչափի իջեցման,
ինչպես նաև հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվող՝ տնտեսական աշխուժացմանն ուղղված այլ բարեփոխումների արդյունքում առաջացող հարկային եկամուտների կորուստը:
Մասնավորապես, առաջարկվում է՝
- Եվրասիական տնտեսական միությունում իրականացվող՝ ակցիզային հարկի դրույքաչափերի ներդաշնակեցման
քաղաքականության ներքո՝ մինչև 2020 թվականը, շարունակաբար բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի և ալ69

կոհոլային խմիչքների համար նախատեսված ակցիզային
հարկի դրույքաչափերը,
- բարձրացնել բենզինի և դիզելային վառելիքի համար
նախատեսված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը.
- ընդլայնել ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների շրջանակը: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների շրջանակը համեմատաբար ավելի նեղ է: Այս առումով,
հարկային օրենսգրքի ներդրմամբ խնդիր է դրվել որոշակիորեն ընդլայնել ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների շրջանակը և որպես ակցիզային հարկով
հարկման ենթակա նոր ապրանքներ՝ ընտրվել են սուրճը,
օծանելիքը և սեղմված բնական գազը, քանի որ միջազգային
պրակտիկայում ավելի շատ երկրներ են այս ապրանքների
սպառումը հարկում ակցիզային հարկով:
Հարկային արտոնություններն աստիճանաբար փոխարինվելու են սուբսիդիաներով` այն դեպքում, երբ հնարավոր է դրանց թիրախավորված տրամադրումը կարիքավոր խավերին` փոխհատուցելով գների հնարավոր աճը:
Սոցիալական, առողջապահական կամ կրթական ուղղվածություն ունեցող՝ ԱԱՀ-ից ազատման արտոնությունների
վերացման հետևանքով հասարակության սոցիալապես
խոցելի խմբերի մոտ սոցիալական լարվածություն չառաջացնելու, ինչպես նաև այդ խմբերին պետական աջակցությունն առավել արդյունավետ ու հասցեական ձևով կազմակերպելու նպատակով, առաջարկվում է սոցիալապես խոցելի խմբերում գտնվող և ԱԱՀ-ից ազատման որոշ արտոնություններից օգտվող անձանց պետական աջակցությունը
կազմակերպել սուբսիդիաների տրամադրման միջոցով:
Օրինակ, առողջապահական ծառայություններն ԱԱՀով հարկելու պարագայում կարող է ընդլայնվել պետական
պատվերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն
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ստացող անձանց շրջանակը կամ պետական պատվերի
շրջանակներում մատուցվող բժշկական ծառայությունների
շրջանակը, կամ կրթական ծառայություններն ԱԱՀ-ով հարկելու պարագայում կարող է ընդլայնվել պետական պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողների տեղերի թիվը
կամ կարող են ընտրվել կոնկրետ մասնագիտություններ և
դրանց ուղղությամբ մասնագետների պատրաստումն ամբողջությամբ կազմակերպել պետական պատվերի շրջանակներում:
Հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվում է ԱԱՀի շեմի իջեցում՝ տարեկան իրացման շրջանառության 115
մլն. դրամից 40 մլն. դրամ:
Բարեփոխումներն իրականացվելու են 3-5 տարիների
ընթացքում, որպեսզի հնարավոր լինի հարկային համակարգում ապահովել կայունություն և սահունություն: Հարկային օրենսգրքի ներդրումը համակարգային փոփոխություն է և դրանով իսկ՝ այն իր անդրադարձն է ունենալու
ինչպես ամբողջ ազգային տնտեսության, այնպես էլ հասարակության բոլոր խմբերի վրա: Այս իմաստով, հարկային
օրենսգրքի շրջանակներում բարեփոխումները, հարկային
քաղաքականության ու վարչարարության հիմնական փոփոխություններն իրականացվելու են աստիճանաբար, որպեսզի մի կողմից հարկային համակարգի փոփոխությունները լինեն սահուն, առանց ցնցումների, իսկ մյուս կողմից
տնտեսավարող սուբյեկտներն ու հասարակության առանձին խմբերը բավարար ժամանակ ունենան՝ հարմարվելու
համար փոփոխվող հարկային միջավայրին:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՀՀ-ում գործում են հարկային համակարգը կարգավորող
տարբեր մակարդակի իրավական ակտեր, որոնք համախբված չեն, ինչի հետևանքով բարդանում է դրանցից օգտվելը:
Ավելին. դրանցում հաճախակի տեղի են ունենում փոփո71

խություններ՝ հնարավորություն չտալով ձևավորել կայուն և
կանխատեսելի հարկային միջավայր:
Այս առումով, ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ
հնարավոր կլինի նկատելիորեն կենտրոնացնել և միօրինակ
դարձնել հարկային հարաբերություններ կարգավորող բազմաթիվ իրավական ակտերը, ինչի արդյունքում հարկային
օրենսդրությունը կդառնա առավել համակարգված, իսկ
դրանից օգտվելը՝ դյուրին:
Марина Хачатрян

Международный Центр по Обучению Бухгалтерии,
Магистр финансов
m.khachatryan74@mail.ru

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕФОРМЫ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РА

Ключевые слова: налоговый кодекс, реформы, долгосрочный рост
экономики, стабильность.
Действующие в РА правовые акты, регулирующие налоговую
систему, не консолидированы, что создает трудности при их
использовании на разных уровнях. Более того, происходящие в них
частые изменения, не способствуют формированию стабильной и
предсказуемой налоговой среды. Принятие нового налогового
кодекса в РА даст возможность консолидировать разные правовые
акты, однообразно регулировать налоговые отношения, вследствии
чего, налоговое законодательство станет более гибким и легче
используемым со стороны налогоплательщиков.
Marina Khachatryan

International Accountancy Training Centre,
Мaster in Finance
m.khachatryan74@mail.ru

PROPOSED AMENDMENDS TO THE TAX CODE OF RA

Key words: tax legislation, reforms, long-term economic growth,
stability.
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In process of regulation tax system in Armenia there are various
legislation acts on deference levels, which are also is not consolidated and
hard convenience. Besides, frequently there are many changes in it, which
are not allowing creating predictable and stable taxation environment.
In this regard, by accepting Armenian tax code will be possible to
consolidate and make homogeneous various legislation acts for regulation
tax relations, having propose to create further coordinated and suitable tax
legislation for users.

Կարեն Ալավերդյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և
աուդիտի մեթոդաբանության բաժնի պետ
karalaverdyan@gmail.com

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՍՏԱՆԴԱՐՏՈՒՄ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր. ֆինանսական հաշվետվություններ, փոքր ու միջին
կազմակերպություններ, պարզեցված սկզբունքներ, հանրային
հաշվետվողականություն, համադրելիություն:

2009 թվականի հուլիսին Հաշվապահական հաշվառման
միազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ) հրապարակեց փոքր և միջին կազմակերպությունների համար
նախատեսված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտը (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ), որի նպատակը
պարզեցված հաշվառման սկզբունքների սահմանումն էր
այն կազմակերպությունների համար, որոնք չունեն հանրային հաշվետվողականություն և հրապարակում են ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ
արտաքին օգտագործողների համար: 1
2015-ի մայիսին ՀՀՄՍԽ-ն հրապարակեց ՓՄԿ-ների
ՖՀՄՍ-ում 2015թ. կատարված փոփոխությունները, որոնք
1

2009 IFRS for SMEs
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իրենցից ներկայացնում են 2013-ին հրապարակված փոփոխությունների սկզբնական նախագծի լրամշակված տարբերակը: 1
ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի սկզբնական մշակման ժամանակ
ՀՀՄՍԽ-ն նշում էր, որ դրա առաջնային նպատակն է տրամադրել հաշվապահական հաշվառման առանձին և
պարզեցված սկզբունքներ այն կազմակերպությունների
համար, որոնք չունեն հանրային հաշվետվողականություն,
որպես կանոն ունեն բարդ գործառնությունների համեմատաբար փոքր քանակություն, ամբողջական ՖՀՄՍ-ները
կիրառելու սահմանափակ ռեսուրսներ և գործունեություն
են իրականացնում այնպիսի հանգամանքներում, որոնց
դեպքում համադրելիությունը իրենց ցուցակված համանման կազմակերպությունների հետ կարևոր պայման չի
հանդիսանում: Խորհուրդը նաև հայտնել է իր որոշման
մասին, չընդլայնելու ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի գործողության
ոլորտը՝ հանրային հաշվետվողականություն ունեցող
կազմակերպությունների կողմից այն կիրառելու համար:
Վերը նշված առաջնային նպատակը ուշադրության
կենտրոնում պահելով, ՀՀՄՍԽ-ն ամրագրել է հիմունք, թե
ինչպես վարվել նոր և փոփոխված ՖՀՄՍ-ների հետ այս
ընթացիկ համապարփակ վերանայման և ՓՄԿ-ների
ՖՀՄՍ-ի հետագա վերանայումների ժամանակ: Հաշվի
առնելով առկա հարցադրումները, խորհուրդը մշակել է
հետևյալ սկզբունքները՝
• յուրաքանչյուր նոր և վերանայված ստանդարտ
պետք է դիտարկվի առանձին՝ անհատական մոտեցման հիմունքով, որոշելու երբ և ինչպես պետք է
դրա պահանջները ներառվեն ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ում.
• նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ները չպետք է հաշվի առնվեն, քանի դեռ չեն հրապարակվել: Այնուամե1
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նայնիվ սովորաբար անհրաժեշտություն չկա սպասելու մինչև դրանց հետ կիրառման հաշվետվությունների ամփոփումը.
• ամբողջական ՖՀՄՍ-ներում կատարված աննշան
փոփոխությունները և տարեկան բարելավումները
նույնպես պետք է դիտարկվեն առանձին՝ անհատական մոտեցման հիմունքով.
• ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը կարող է հաշվի առնվել
այն ժամանակահատվածում, երբ նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ները թաղարկվում են: Սակայն ՓՄԿների ՖՀՄՍ-ում այդ փոփոխությունները կարող են
ներառվել միայն ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի հաջորդ հերթական վերանայման ժամանակ, որպեսզի կայուն
հարթակ ապահովվի փոքր և միջին կազմակերպությունների համար:
Սկզբնական համապարփակ վերանայման ընթացքում
ՀՀՄՍԽ-ն ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ում կատարել է ընդհանուր
առմամբ 56 փոփոխություններ, որոնք կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ՝
• երեք էական փոփոխություններ,
• տասներկու համեմատաբար փոքր փոփոխություններ/պարզաբանումներ՝ հիմնված նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ների վրա,
• յոթ նոր բացառություններ ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի պահանջներից, որոնք թույլատրվում են միայն հատուկ
դեպքերում,
• վեց այլ փոփոխություններ ճանաչման և չափման
պահանջներում,
• վեց այլ փոփոխություններ ներկայացման և չափման
պահանջներում և,
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փոքր պարզբանումներ կամ պարզաբանման ուղեցույց, որոնք չեն ներառում առկա գործնական փորձը
փոխելու սպասումներ:
ՓՄԿ-ների
ՖՀՄՍ-ում
կատարված
հիմնական
փոփոխություններն են՝
1. հիմնական միջոցների համար վերագնահատման
մոդելը կիրառելու հնարավորության թույլատրումը,
որի արդյունքում ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի Բաժին 17-ի և
«Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16-ի պահանջները
նույնականացվում են.
2. հետաձգված հարկերի համար ճանաչման ու չափման հիմնական պահանջների համապատասխանեցումը «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12-ում ներկայացված մոտեցումներին.
3. հետախուզման և գնահատման ակտիվների համար
ճանաչման ու չափման հիմնական պահանջների
համապատասխանեցումը «Օգտակար հանածոների
հետախուզում և գնահատում» ՖՀՄՍ 6-ում ներկայացված սկզբունքներին.
4. մի քանի լրացուցիչ դեպքերի ներառում, որոնց համար կիրառվում է «անհարկի ծախսումներ և ջանքեր» բացառությունը, ավելացնելով բացահայտումներ կատարելու պահանջ, յուրաքանչյուր դեպքում
«անհարկի ծախսումներ և ջանքեր» բացառության
կիրառման համար: 1
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև, որոշակի պարզաբանում է ներառվել ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ում բերված հանրային հաշվետվողականություն ունեցող կազմակերպության սահմանման մեջ: Մասնավորապես միչև փոփոխությունը ստանդարտը սահմանում էր, որ կազմակերպությունն ունի հանրային հաշվետվողականություն,
•
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եթե «...այն հավատարմագրային հիմունքով պահում է
ակտիվներ արտաքին կողմերի լայն խմբերի համար`
որպես իր հիմնական գործունեություններից մեկը: Սա
բնորոշ է բանկերին, վարկային միավորումներին, ապահովագրական ընկերություններին, արժեթղթերի բրոքերներին և դիլերներին, համատեղ ֆոնդերին և ներդրումային
բանկերին»: Պարզաբանումն անդրադառնում է այն հարցին,
որ բոլոր բանկերը, վարկային միավորումները, ապահովագրական ընկերությունները, արժեթղթերի բրոքերներն և
դիլերները, համատեղ ֆոնդերն և ներդրումային բանկերը
չպետք է ավտոմատ կերպով համարվեն հանրային հաշվետվողականություն ունեցող, այսինքն անհրաժեշտ է տվյալ
դեպքում դիտարկել սովորաբար ընդունված չափանիշները
գնահատելու՝ արդյոք կազմակերպությունն ունի հանրային
հաշվետվողականություն:
Պարզաբանում է ներառվել նաև մայր կազմակերպության կողմից ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ն կիրառելու հնարավորության մասով, նշելով, որ մայր կազմակերպությունն
ինքն է գնահատում արդյոք իր կարգավիճակը բավարարում
է, որպեսզի իր առանձին ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվեն ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ին համապատասխան, առանց հաշվի առնելու ընդհանուր խմբի կամ
խմբի այլ կազմակերպությունների հանրային հաշվետվողականություն ունենալը:
Ինպես արդեն վերը նշվել է, ՀՀՄՍԽ-ն սկզբնական
վերանայման արդյունքում ավելացրել է յոթ նոր բացառություններ, որոնք թույլատրվում են հատուկ դեպքերում՝
• չորս բացառություն, որոնք վերաբերում են «անհարկի ծախսումներ կամ ջանքեր» հասկացության կիրառմանը.
• երկու բացառություն ընդհանուր վերահսկողության
գործարքների համար
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բացառություն, որը հնարավորություն է տալիս
օգտագործել «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16-ի 70րդ պարագրաֆում ներկայացված մոտեցումը, երբ
նոր մասի փոխարինման արժեքը կարող է օգտագործել որպես ցուցանիշ այն բանի, թե ինչպիսին
է եղել փոխարինված մասի արժեքը դրա ձեռքբերման կամ կառուցման պահին: Այս բացառությունը կիրառվում է միայն այն դեպքում, եթե անիրագործելի է այլ եղանակներով փոխարինված մասի
արժեքը որոշելը:
2015թ. փոփոխությունների արդյունքում ՓՄԿ-ների
ՖՀՄՍ-ում ավելացած անհարկի ծախսումների կամ
ջանքերի գծով բացառությունները վերաբերում են.
• ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման
արդյունքում ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվները
առանձին ճանաչելու պահանջին,
• եթե ոչ փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերում և
առանց հետ վաճառքի իրավունքի սովորական կամ
արտոնյալ բաժնետոմսերում ներդրումների իրական
արժեքը չի կարող արժանահավատորեն չափվել առանց անհարկի ծախսումների կամ ջանքերի, պետք է
չափվեն ամորտիզացված արժեքով,
• ոչ դրամային ակտիվներով բաշխումներ իրականացնելու դեպքում պարտավորությունը ոչ դրամային
ակտիվի իրական արժեքով չափելու պահանջին,
• հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցելու պահանջը կիրառելիս:
Այնուամենայնիվ հարկ է ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ
«անհարկի ծախսումներ կամ ջանքեր»-ի գծով բացառությունից օգտվելիս կազմակերպության ղեկավարությունը
պետք է բացահայտի այդ փաստը, ինչպես նաև ներկայացնի
այն հիմնավորումները, թե ինչու տվյալ հանգամանքներում
ստանդարտի
պահանջի
բավարարումը
կհանգեցնի
•
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անհարկի ծախսումների կամ ջանքերի: Միաժամանակ
պետք է հաշվի առնել նաև, որ 2015-ի փոփոխությունները
ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ում ավելացրել են նաև «անհարկի
ծախսումների կամ ջանքեր»-ը գնահատելու կիրառման
ուղեցույց:
Ըստ այդ ուղեցույցի ղեկավարությունը կիրառում է
դատողություն՝ գնահատելու, թե արդյոք որևէ տեղեկատվություն ստանալը կամ որոշելը, որն անհրաժեշտ է
ստանդարտի կոնկրետ պահանջների բավարարման համար, կհանգեցնի անհարկի ծախսումների կամ ջանքերի
կատարման: Այն կախված է հանգամանքներից ու իրավիճակից, որում գտնվում է տվյալ կազմակերպությունը և
այդ պահանջի կիրառման արդյունքում ակնկալվող օգուտների և ծախսումների վերաբերյալ ղեկավարության դատողությունից:
Դատողություններ կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ այդ
տեղեկատվության բացակայությունը այն տնտեսական
որոշումերի վրա, որոնք ակնկալվում է, որ կկայացնեն այդ
ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողները:
Այնուամենայնիվ պետք է նկատի ունենալ, որ անհարկի
ծախսումներ կամ ջանքեր բացառությունը չպետք է
կազմակերպության համար հանդիսանա որպես հեշտ
հաղթահարելի արգելք: Այսինքն ստանդարտի պահանջի
պահպանումը կհանգեցնի անհարկի ծախսումների և
ջանքերի, եթե կատարված լրացուցիչ ծախսերը (օրինակ
գնահատողներին տրված վճարները) կամ ջանքերը (օրինակ՝ աշխատողների ջանքերը) էականորեն գերազանցում
են այն օգուտները, որոնք կստանան այդ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողները՝ այդ ծախսումների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը ունենալու պարագայում:
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При принятии управленческих решений необходимо учитывать, какое влияние может иметь отсутствие той или иной
информации на экономических решениях, которые, как ожидается,
примут пользователи этой финансовой отчетности. Тем не менее,
следует отметить, что чрезмерные затраты или усилия не должны
приниматься как легко преодолеваемое препятствие для
организации. То есть, поддержание требования стандарта приведет
к чрезмерным затратам и усилиям, если дополнительные расходы
(например, выплаты оценщиков) или усилия (например, усилия
работников) значительно превышают выгоды, которые получат
пользователи финансовой отчетности организации, в случае, если у
них есть информация, полученная в результате таких расходов.

Karen Alaverdyan
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THE MAIN CHANGES MADE IN 2015 IN THE IN IFRS FOR SME

Key words: financial statements, small and medium enterprises,
simplified principles, public accountability, comparability.
While taking decisions it is necessary to take into account what
kind of influence may have the lack of information on the economic
decisions that are expected to be taken by the users of these financial
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statements. However, it should be noted that undue cost or effort
should not be an obstacle to the organization that can be easily
overcome. That is, the maintenance of the standard will result in undue
cost or effort, if the additional costs (eg, appraisers’ payments) or effort
(eg, workers’ force) is much greater than the benefits that will get the
users of the financial statements of the organization, if they have
information as a result of such costs.
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Հիմնաբառեր.

ներքին վերահսկողություն, ծախսեր, կանխարգելող վերահսկողություն, անկախ աուդիտորական ստուգում.

Ժամանակակից շուկայական հարաբերությունների
վրա կառուցված տնտեսություն ունեցող երկրների մեծ
մասում ֆիրմաների ֆինանսական պլանավորումը իրականացվում է հատուկ ֆինանսական մարմինների և
ինստիտուտների կողմից, որը հիմնավորված է գիտականորեն և կազմվում է էլ ավելի կատարելագործված մեթոդով: Ֆինանսական պլանավորումը սերտորեն կապված
է ֆինանսական վերահսկման գործընթացի հետ: Շուկայական տնտեսվարման պայմաններում ֆինանսական
պլանավորումը իրենից ներկայացնում է տնտեսվարող
սուբյեկտների համար ամփոփ փաստաթուղթ (բիզնեսպլան), հիմնականում կազմվում է ինքնուրույնության
սկզբունքով ձեռնարկատերերի կամ սեփականատերերի
կողմից 1-5 տարի ժամկետով:
Վերահսկողությունը հանդես է գալիս որպես ֆինանսական կառավարման կարևորագույն գործառույթ: Ֆի81

նանսական վերահսկողությունը շուկայական տնտեսվարման պայմաններում ֆինանսական օրենսդրությանը,
ինչպես նաև ֆինանսական կարգապահությանը ուղղված
միջոցառումների ամբողջություն է: Գոյություն ունի 2
տիպի վերահսկողություն` պետական և ոչ պետական:
Ոչ պետական ֆինանսական ոլորտի մեջ մտնում են
կազմակերպությունների ներքին վերահսկողությունը, որն
էլ իրականացնում են ֆինանսական ծառայությունները,
որոնց հիմնական գործառույթները հետևյալներն են`
• դրամական ռեսուրսների ձևավորում,
• դրամական ռեսուրսների ճիշտ և նպատակային
օգտագործում,
• սեփական և փոխառու միջոցների օպտիմալ հարաբերակցության ապահովում,
• կազմակերպության ֆինանսական կայունության
պահպանում և այլն:
Ոչ պետական վերահսկողության ձևերից մեկն էլ
անկախ աուդիտորական ստուգումներն են:
Ֆինանսական վերահսկման գործընթացում տնտեսվարող սուբյեկտների վերևում թվարկված բոլոր տեսակի վերահսկողությունների վերջնական նպատակն է`
պահպանել ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման,
բաշխման, վերաբաշխման և օգտագործման համար սահմանված նորմատիվային ակտերի մեթոդների կիրառման
օրինաչափությունը և ֆինանսական կարգապահությունը:
Ֆինանսական վերահսկողության գործընթացում իրականացվում են հանդես եկող բազմաթիվ և բազմաբնույթ
ֆինանսական ցուցանիշների վերահսկման գործընթացը:
Այդպիսի ցուցանիշներից մեկն էլ հենց հանդիսանում են
կազմակերպության կողմից կատարվող ծախսերը:
Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու համար կիրառվում են տարբեր մեթոդներ` ստուգումներ,
հետազոտություններ, դիտարկումներ, կրկնակի ստու82

գումներ, վերլուծություններ, մոնիթորինգ, հսկում, վերահսկում և այլն: Այդ մեթոդներից կարևորվում է նաև ռեվիզիան (փաստացի ստուգումներ) և ունի իր ենթատեսակները` լիակատար, մասնակի, թեմատիկ, ամբողջական: 1
Ստուգումները իրականացվում են, երբ առաջանում է
անհրաժեշտություն պարզելու այս կամ այն ցուցանիշի
ճշտությունը, որի համար ստուգվում են հաշվետվությունում ներկայացված ցուցանիշների հավաստիությունը: Օրինակ կատարված ծախսերի գումարների ձևակերպման ճշտությունը հաշվապահական փաստաթղթերում, անճշտությունների բացահայտումը կատարված
գրանցումներում: Ստուգումից հետո մշակվում են միջոցառումներ դրանք վերացնելու համար: Հետազոտությունները իրականացվում են ֆինանսական վերահսկողության ժամանակ, տնտեսվարող սուբյեկտների առանձին
ճյուղերի իրավիճակը պարզելու և հետագա զարգացմանը նպաստելու համար: Հետազոտվում են առանձին

ֆինանսական
գործառնությունները,
պարզում
դրանց օրինականությունը, ինչպես նաև խախտումների

առկայությունը և կիրառվում ֆինանսական տարբեր
կարգի պատժամիջոցներ` տույժ, տուգանք, պաշտոնի
իջեցում, աշխատանքից ազատում և այլն:
Ներքին վերահսկողության համակարգը իրենից ներկայացնում է վերահսկողության իրականացման պայմանների, ինչպես նաև վերահսկողության ընթացակարգերի
ամբողջություն: 2
Նշված ստանդարտի մեջ սահմանվում է տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ընդունված և գործող քաղաքա1Шеремет

А.Д., Суйц В.П., ''Аудит'', уч.пособие, Москва, ИНФРА-М,
2006г., стр.341
2 «Աուդիտորի գործողությունները գնահատված ռիսկերի առնչությամբ»
ԱՄՍ 330
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կանությունը, և ընթացակարգերը, իր մեջ ներառում է
նաև ղեկավարության կողմից վարած քաղաքականության հետազոտման ակտիվների պահպանման, կեղծիքների, սխալների, խարդախությունների կանխման հաշվարկային և ֆինանսական փաստաթղթերի օբյեկտիվությունը և ամբողջականությունը պահպանող կարգը և
վստահելի ֆինանսական տեղեկատվության ճիշտ ժամանակին պատրաստումը և հաղորդումը կամ ներկայացումը համապատասխան վերահսկող մարմիններին:
Ներքին վերահսկողությունը պարտադիր անհրաժեշտություն է, որը նպատակաուղղված է կազմակերպություններում ապրանքանյութական արժեքների յուրացումների, փաստաթղթերի անհետացմանը, աշխատողների կողմից ակտիվների յուրացմանը և ընդհանրապես
իրականացվող ոչ օրինական գործողությունների կանխումը: Սովորաբար կազմակերպություններում շատ հաճախ անհետանում են փաստաթղթեր, որոնց մեջ կան
այնպիսի ռեկվիզիտներ, որոնք վերաբերում են խոշոր
գումարներով կորուստների գործարքային և ընդհանրապես լինում են նաև գործարքներ, որոնք գրանցված
չեն փաստաթղթերում: Ցանկացած կազմակերպությունում
հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը պարտադիր պետք է լինեն համակարգված, դասակարգված, խմբավորված և պատշաճ կերպով պահպանված: Ենթաձևերից
են կանխարգելող վերահսկողությունը, վերստուգող կամ
կրկնակի ստուգող վերահսկողությունը և ուղղիչ վերահսկողությունը:
Կանխարգելող է համարվում այն վերահսկողությունը,
որը կարողանում է կանխել իր կողմից տարված ճիշտ
ժամանակին և ճիշտ մեթոդով կատարվելիք որակը:
Կրկնակի վերահսկող կամ վերստուգիչ է համարվում
այն աուդիտը, որի միջոցով պարզվում է, թե գոյություն
ունի արդյոք որևէ խնդիր և անհրաժեշտ է ժամանակին
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կանխել և վերանայել այն բոլոր պատճառները, որոնք
նպաստել են դրան: Օրինակ եթե վճարվել է մեծ գումար
առանց լիազորագրի, ապա շուտափույթ կերպով պետք է
կիրառել այնպիսի միջոցառումներ, որպեսզի նույն սխալը չկրկնվի, քանի որ վճարված գումարը այլևս հնարավոր չէ ետ վերադարձնել:
Ուղղիչ է համարվում այն վերահսկողությունը, որի
միջոցով ուղղվում են տեղի ունեցած որևէ սխալ խնդիրներ միաժամանակ և հայտնաբերվում է այնպիսի սխալներ, որոնք կարող էին կանխվել, բայց չեն կանխվել և
առաջացել է սխալ էական նշանակություն:
Ներքին վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է մի
շարք հատուկ ընթացակարգեր, որոնցից կարելի է թվարկել
հետևյալը. 1
•
հաշվետվության ներկայացումը, դիտարկումները,
ուսումնասիրությամբ ստուգումը,
•
կատարած հաշվապահական գրանցումների թվաբանական ճշգրտության ստուգումը, ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց ձևերով, յուրաքանչյուր
գրանցումների համար ձևավորված թվաբանական արդյունքը, այնպես էլ հաշվապահական ընդհանուր գրանցումների ամբողջ արդյունքը,
•
ծրագրային տեղեկատվության և համակարգչային
տեղեկատվության ապահովումը վերահսկողության համակարգում,
•
կարգավորող հաշիվների միաժամանակ և փորձնական հաշվեկշռի կազմումը և ստուգումը,
•
ներկայացված բոլոր փաստաթղթերի ստուգումը,
հաստատումը և վերահսկողությունը,
•
կազմակերպության ներսում ներքին վերահսկողության համեմատումը կազմակերպությունից դուրս արտա1 Шеремет А.Д., Суйц В.П., ''Аудит'', уч. пособие, Москва, ИНФРА-М,
2006г., стр.331
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քին աղբյուրներից ստացած տեղեկատվության համեմատումը, ինչպիսիք են դրամական միջոցների ներհոսքի, արտահոսքի, արժեթղթերի, բաց թողած, հետ գնված, հաշվապահական հաշիվների և ենթահաշիվների տվյալների
համեմատումը, հաշվարկային փաստաթղթերի հետ և այլ
ընթացակարգեր:
Арпине Aкопян
АГЭУ, магистрант
arpinehakobyan111@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ

Ключевые слова: внутренний контроль, расходы, предотвращающий контроль, независимый аудиторский контроль.
Внутренний контроль является необходимостью, которая
направлена на предотвращение незаконного присвоения инвентаризационных ценностей, исчезновения документов в организациях, незаконного присвоения активов работниками и другой
незаконной деятельности. Обычно в организациях очень часто
исчезают документы, в которых есть реквизиты, относящиеся к
убыткам в больших суммах, и еще бывают такие сделки, которые
не зарегистрированы в документах. В любой компании бухгалтерские документы должны быть структурированы, классифицированы, сгруппированы и надлежащим образом защищены.
Подвидами являются превентивный контроль, ревизионный или
повторный контроль и исправительный контроль.
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INTERNAL CONTROL ISSUES OF EXPENDITURE
Key words: internal control, costs, prevention control, indipendet audit
inspection.
86

Internal control is a necessity, which is aimed at preventing the
misappropriation of inventory values, the disappearance of the
documents in the organizations, misappropriation of assets and
employees of the illegal activities. Typically, in organizations often
disappear the documents that have details relating to losses in large
amounts and also there can be transactions which are not registered in
the documents. In any company accounting documents should be
structured, classified, grouped and properly protected. Subspecies are
preventive control, audit or re-inspection and corrective controls.
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Հիմնաբառեր. բնապահպանական հաշվառում, բնապահպանական վճարներ, էկոարդարություն, էկոաուդիտ.

Բնապահապանական հիմնախնդիրները ուղղակիորեն
ազդում են կազմակերպությունների տնտեսավարման արդյունքների վրա: Այս ոլորտում տնտեսական վերահսկողության խնդիրն է հանդիսանում չափել բնապահպնական
ոլորտի ազդեցության հետևանքները, արժևորել դրանք և
այնուհետև ներկայացնել հրապարակվող հաշվետվություններում: 1
Տարեց տարի, շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների օգտագործման վրա ՀՀ կազմակերպությունների
տնտեսական գործունեության ազդեցությունը աճ է արձանագրում (տե՛ս աղյուսակ 1), որը մտահոգությունների
տեղիք է տալիս ոչ միայն էկոարդարության ապահովման,
1

Павлов Ю.М., Экологический контроль и аудит, ЮНИКС, М, 2013, стр.28
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այլև էկոմիջավայրի վրա գործարարության ազդեցության
իրատեսական հաշվետվողականության ներկայացման անհրաժեշտության տեսանկյունից:
Աղյուսակ 1

Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների օգտագործման վրա տնտեսական գործունեության ազդեցությունը 1

Ցուցանիշներ
Ջրառը ջրաղբյուրներից, մլն. մ3
Ջրահեռացումը,

մլն. մ3

Մթնոլորտ արտանետած վնասակար նյութերը, 1 000 տ

2011
2438
750
114.6

2012
2941
813
117.4

2013
2955
938
119.7

2014
2860
847
128.4

Ներկայումս պահանջ է դրվում տնտեսավարման հետևանքերի վրա բնապահպանական գործոնների ազդեցության չափում և հաշվառում, քանի որ տարեցտարի
էկոլոգիական հիմնախնդիրների ուղղակի ազդեցությունը
տնտեսական գործունեության վրա դառնում է էական:
Նման ազդեցության օրինակներ կարող են հանդիսանալ.
 ապրանքների իրացման ծավալների կտրուկ փոփոխությունները, պայմանավորված սպառողների բնապահպանական պահանջմունքերի աճով,
 թողարկման ծավալների փոփոխությունները, պայմանավորված էկոլոգիապես մաքուր մատակարարվող
հումք և նյութերի նկատմամբ պահանջատիրության աճով,
 թողարկման ինքնարժեքի թանկացումը, պայմանավորված էկոլոգիապես մաքուր ապրանքատեսականու որակի ապահովման ծախսերի ավելացմամբ,
 վերադիր ծախսերի ավելացումը, պայմանավորված
էկոաուդիտի և էկոմոնիտորինգի ծառայությունների ընդլայնմամբ,
1

ՀՀ ԱՎԾ Տարեգիրք, 2015 թ., էջ 204
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թափոնների վերամշակման կամ լուծարման ինքնարժեքի ավելացումը,
 բնապահպանական նշանակության ակտիվների ձեռքբերում կամ կառուցում (ջրավազաններ, ֆիլտրեր, ձայնամեղմիչներ և այլն),
 վարչական ծախսերի ավելացում` բնապահպանական
ապահովագրական փոխանցումների աճով,
 վարչական ծախսերի ավելացում, պայմանավորված
բնօգտագործման և բնապահպանական վճարների աճով,
 հարկային պարտավորությունների վերանայում, պայմանավորված էկոլոգիական քաղաքականության փոփոխությամբ,
 բնապահպանական ներդրումների պահուստային ֆոնդերի ռեզերվացում,
 բնապահպանական ռիսկերի ազդեցությամբ ֆինանսական շուկայում ձևավորված կուրուստների (բաժնետոմսերի արժեքի անկում, վարկավորման տոկոսների
աճ և այլն) արձանագրում:
Որպես կանոն, բնապահպանական գործունեության
կարգավորումը, մատակարարների և գնորդների դիրքորոշումը դեպի էկոլոգիական ստանդարտները, բնօգտագործման նորմերը խախտելիս հարկման քաղաքականության
խստացված սկզբունքների կիրառումը`կազմակերպութուններում հանգեցնում են բնապահպանականը առնչվող ծախսերի և պարտավորությունների աճին (տես գծապատկեր 1):
Թե ինչպիսին կլինի բնապահպանական միջոցառումների տնտեսական արդյունավետությունը, հնարավոր
է պարզել միայն էկոծախսերի և դրանցից բխող եկամուտների հաշվառման կազմակերպման դեպքում: Նման
հաշվառման արդյունքում արժեքային չափման են ենթարկվում, արձանագրվում և առանձնացված հաշվետվական
տեսք ստանում բնապահպանական և բնօգտագործման
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բոլոր լրացուցիչ ծախսերը և դրանց առնչվող եկամուտները:
Առանձնապես, նման հաշվառման կարիք է զգացվում
բնապահպանական ակտիվ քաղաքականություն որդեգրած
կազմակերպություններում, քանի որ դրանց կառավարիչներին հետաքրքրում է բնապահպանական մեծածավալ
ծախսերի հատույցը, իսկ բաժնետերերին` ֆինանսական
շուկայում ընկերության բնապահպանական համբավը:

15,5

աղտոտիչ նյութերը ջրային
օբյեկտներ թափելու դիմաց

9,2
4,5

անշարժ աղբյուրներից
մթնոլորտային
արտանետումների դիմաց
թափոնակուտակիչներում
տեղադրման դիմաց
շրջակա միջավայրին վնաս
պատճառող ապրանքների
արտադրության դիմաց

70,8

Գծապատկեր 1. Բնապահպանական վճարներն ըստ ուղղությունների
2014 թվականին 1

Բնապահպանական գործունեությունը իր էական ազդեցություն է թողնում կազմակերպության ֆինանսական իրավիճակի վրա: Այդ ազդեցությունը առաջին հերթին դրսևորվում է բնապահպանական պարտավորություններով, էկոլոգիային ծառայող ակտիվների ամորտիզացիոն ծախսերով, ֆինանսական արտահոսքերով, հարկային տուժերով ու տուգանքներով: Հետևաբար, հաշվապահական
հաշվառումը հրապարկվող ֆինանսական հաշվետվու1

ՀՀ ԱՎԾ Տարեգիրք, 2015 թ., էջ 212
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թյունների բացահայտումների դաշտ պետք տեղափոխի
հաշվետու ժամանակաշրջանի բնապահպանական գործունեության տնտեսական արդյունքները, որոնք աուդիտորական հավաստմամբ ներկայացվելով հասարակությանը,
հնարավորություն կտան գնահատելու կազմակերպության
բնապահպանական քաղաքականության իրականացման
արդյունավետությունը:
Բնապահպանական գործունեության արդյունքները անհրաժեշտ է հաշվառել երկու կտրվածքով: Ֆինանսական
հաշվառմամբ, երբ հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվություններում առանձին կբացահայտվեն բնապահպանական գործունեության շրջանակներում գործող ակտիվները, պարտավորությունները, ռեզերվային ֆոնդերը, ծախսերը և, կառավարչական հաշվառմամբ, երբ մենեջմենթի
ներքին պահանջմունքներին ուղղված կառավարչական
հաշվետվություններով կներկայացվեն առանձին բնապահպանական միջոցառումների ինքնարժեքի կալկուլյացիան,
բնօգտագործման ծախսումների ծագման կենտրոնները,
բնապահպանական ծախսումների բաշխումը և այլն: Եթե
ֆինանսական հաշվառման հաշվետվությունը ենթակա է
հրապարակման և հասանելի է ինչպես կազմակերպության
գործընկերներին (բանկեր, մատակարարներ, գնորդներ,
ներդրողներ), այնպես էլ հասարակության լայն զանգվածներին, ապա կառավարչական հաշվառման հաշվետվությունը առևտրային գաղտնիք է և ներկայացվում է միայն
կազմակերպության կառավարման օղակներին:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Բնապահպանական գործունեության հաշվետվողականությունը պարտադիր պահանջ պետք է դառնա կազմակերպությունների համար: Գործարարությունը իր պարտավորություններն ունի շրջակա միջավայրի վնասի փոխհատուցման դիմաց, և դրանք մարելու է ոչ միայն բնապահ91

պաական վճարներով, այլև բնապահպանական կոնկրետ
միջոցառումներով, որոնց գծով ֆինանսատնտեսական արդյունավետության հաշվետվողականություն է պահանջում:
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Northеrn University, PhD student
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ENVIRONENTAL ACTIVITY PERFORMANCE ACCOUNTIBILITY
OBJECTIVES

Keywords: environmental accounting, environmental fees, eco righteous, environmental audit.
Accountability of environmental activity performance should
become a mandatory requirement for organizations. Business in its
commitments to environmental damage compensation, and to repay
not only envirenmantal payments, but also concrete targeted
environmental actions, which requires accountability for financial and
economy efficiency performance.
Наполеон Пепанян
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ЗАДАЧИ ПОДОТЧЕТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: экологический учет, экологические сборы, эко

справедливость, эко аудит.
Подотчетность экологической деятельности должна стать
обязательным требованием для организаций. Бизнес имеет свои
обязательства в вопросах компенсации экологического ущерба не
только платежами по сохранности экологии, но и конкретными
мероприятиями, нацеленными на природохранение. Все это требует представления отчетности о финансово-экономической эффективности конкретных эко мероприятий в предприятиях.
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

Հիմնաբառեր. ռիսկերի դասակարգումը, բանկային ռիսկեր, որոշումների կայացում, ռիսկի բնորոշումներ:

Տնտեսավարման համակարգում ռիսկերի դիտարկմանը
և վերլուծությանը սկսեց անդրադարձ կատարվել դեռևս 19րդ դարում` արևմտյան երկրներում ապահովագրական
գործարքները կառավարելիս: Իսկ 20-րդ դարի կեսերին,
ռիսկերի կառավարումը տնտեսագիտության բնագավառում ձևավորվեց որպես առանձին գիտություն, երբ
ֆինանսական ինստիտուտների զարգացմանը զուգընթաց,
սկսվեց ինովացիոն տեխնոլոգիաների, նորամուծական
գաղափարների լայնամասշտաբ ներդրումը, որոնք համարձակ մարտահրավերներ էին տնտեսական համակարգում,
թիրախավորված էին լուրջ ձեռքբերումների, սակայն որոշակիորեն պարունակում էին անորոշություններ և
բացարձակ երաշխավորված չէին սպասելիքների առումով:
Բնականաբար, նման պայմաններում անխուսափելի դարձավ ռիսկային ոլոտներում արդյունավետ կառավարչական
որոշումների կայացումը, որպեսզի հնարավորինս կանխարգելվեին հավանական բացասական տնտեսական հետևանքները և արդարացվեին տնտեսական օգուտների
ձևավորման սպասելքները:
ՀՀ բանկային համակարգում ձևավորվող ռիսկերը
մշտադիտարկման են ենթարկվում և ներկայացվում են համապատասխան հաշվետվություններով: Այսպես, մեր հանրապետության բանկային համակարգը կանգնեց արտաքին
տնտեսական միջավայրից փոխանցված մի շարք ռիսկերի
93

հաղթահարման մարտահրավերների առջև, որոնք հնարավորինս իրենց լուծումներն ստացան ՀՀ Կենտրոնական
բանկի և ՀՀ կառավարության ռիսկերի զսպման փոխհամաձայնեցված գործողություններով: 1 Գլոբալ տնտեսական
անբարենպաստ վերջին զարգացումները ավելի կարևորեցին ֆինանսական կայունության մարտահրավերներն
ամբողջ աշխարհում: «Գրեթե բոլոր զարգացող երկրներում
նկատվում են վարկերի աճի տեմպերի նվազում՝ զուգորդվելով վատորակ վարկերի տեսակարար կշռի աճով:
Հայաստանն այստեղ բացառություն չի կազմում, և
առևտրային բանկերը, վարկերի որակի որոշակի վատթարացման պայմաններում վերագնահատում են իրենց ռիսկերը՝ վարկավորման գործընթացում դառնալով առավել
պահպանողական: Արտաքին ցնցումներից բխող մասնավոր հատվածում ռիսկերի և եկամուտների անհամաչափ
աճը հանգեցրեց հաճախորդների վարկունակության
կրճատմանը վարկերի որակի վատթարացմանը: Բանկերը
հակված եղան վարկավորել վարկունակ հաճախորդներին,
որոնց շրջանակն այս տարիներին ցավոք նեղացել է»: 2
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, վերջին 7
տարիների ընթացքում բանկերի կողմից տրված վարկերն
աճել են ավելի քան 5 անգամ՝ տարեկան միջինը 26%-ով,
իսկ վարկեր /ՀՆԱ ցուցանիշը` 3.5 անգամ` կազմելով 48%:
Բնականաբար, նման պայմաններում բանկային համակարգի ռիսկերի աճի միտումը պահպանվում է: Սակայն, 2015 թ.
ՀՀ տնտեսությանը տրամադրած վարկային միջոցները 2014
թ. դրությամբ նվազել են 0.5%-ով: Նման իրավիճակ է
Ահարոնյան Ս.Ա., Առևտրային բանկերի հիմնական ցուցանիշների
փոխհարաբերակցություններով ակտիվների և պասիվների գնահատման
նորովի մոտեցում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» N11-12 (161-162),
նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2013, էջ 58-60։
2ՀՀ ԿԲ նախագահ պրն Արթուր Ջավադյանի ելույթը Կենտրոնական
Բանկում 2015 թ. տարեմուտի ավանդական ընդունելության ժամանակ
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ձևավորվել ինչպես 2014 թ. տարեվերջին արտարժույթային
ճնշումների հետևանքով փոխառու միջոցների տրամադրման պայմանների և բանկային ընթացակարգերի խստացումները, այնպես էլ հենց տնտեսության կողմից վարկային
միջոցների պահանջարկի կրճատումը: Հատկապես, նվազել
են արդյունաբերությանն ու առևտրին տրամադրվող վարկերի ծավալները: Սակայն, միևնույն ժամանակ աճել են
գյուղատնտեսությանը, հանրային սննդի և տրանսպորտի
ոլորտին տրամադրավող վարկերի ծավալները, համապատասխանաբար 16,7%, 9,7,% և 6.4%-ով: 1
Վարկավորման ռիսկը սերտորեն առնչվում է տնտեսության ճյուղերի ակտիվ գործունեության հետ: Այսպես,
վերջին տարիներին ագրարային բիզնեսի ակտիվացումը
հանրապետությունում հանգեցրեց ոլորտում վարկավորման ծավալների աճին, իսկ արդյունաբերության ոլորտում
նկատվեց ճիշտ հակառակ միտումը (տես գծապատկեր 1):
Տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը և ազգաբնակչության
սոցիալ տնտեսական մակարդակի նվազումը ինչ որ տեղ
ռիսկային են դարձնում նաև ծառայությունների ոլորտի
վարկավորումը, և արդյունքում այստեղ 2015 թ.-ին վարկավորման կտրուկ անկում նկատվում:
Բնականաբար, վարկավորման ակտիվությանը զուգընթաց, աճում են բանկային համակարգի «չաշխատող
վարկերի» տեսակարար կշիռը, որը ներկայումս կազմում է
շուրջ 8.5%: ՀՀ առևտրային բանկերում, 2015 թվ. սկզբին
իրականացված սթրես-թեստերի համեմատ, 2015 թվ առաջին կիսամյակում վարկային ռիսկի սթրես-թեստերի արդյունքները վատթարացել են: Ընդ որում, որոշ բանկերում
դիտարկվող սթրես թեստերում արձանագրվել են ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվային պահանջների խախտման դեպքեր: Այնուհանդերձ, ընդհանուր
1

ՀՀ ԿԲ «Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն», 2015 թ․
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առմամբ վարկային ռիսկերի հավանական վնասների փաստացի ձևավորման դեպքում բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքությունը դեռևս գերազանցում է պահանջվող նվազագույն 12% սահմանաչափը և առևտրային
բանկերի անվճարունակության խնդիրների ձևավորման
հավանականությունը ներկայումս գնահատվում է ցածր
(տես աղյուսակ 1): 1
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Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսության ճյուղերի վարկավորման
հավելաճի դինամիկան 2

Տնտեսագիտության բնագավառում ռիսկի բնութագրման
տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերվում: Այսպես, ռիսկը
դիտարկվում է որպես անորոշության հաղթահարման
գործընթաց, երբ հնարավոր է դառնում քանակապես և որակապես գնահատելու նախատեսվող տնտեսական արդյունքները, հնարավոր ձախողումներն ու նպատակադրումներից շեղումները: Ռիսկը բնորոշելիս նաև առանցքային է համարվում ռեսուրսների
կորստի հավանականության առկայությունը, երբ տնտեսական գործունե1
2

Նույն տեղը:
ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջ, //www.cba.am
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ության ընթացքում հնարավոր չի լինում լիրաժեքորեն հավաքագրելու նախատեսվող եկամուտները, կամ իրականացնելու նախատեսվածից ավելի ծախսեր: 1 Այս առումով,
կարծիք է հայտնվում նաև, որ տնտեսավարման գործընթացին առնչվող ռիսկը չնախատեսված վնասների առաջացման և նախանշված օգուտների լիարժեք չձևավորման
հավանականությունն է:2
Աղյուսակ 1
Վարկային ռիսկի գնահատման սթրես-սցենարներ 3
Դիտարկվող սթրես սցենարներ
30.06.2015

Բանկային համակարգի
վնասի մեծությունը
Կապիտալի
համարժեքությունը սթրեսսցենարի պարագայում

Միաժամանակ հսկվող,
ոչ ստանդարտ և
կասկածելի վարկերի
25%-ի դասակարգումը
անհուսալի դասի
վարկերի
34,7 մլրդ դրամ կամ համակարգի նորմատիվային կապիտալի 7.6%-ը

Կասկածելի
վարկերի 75%-ի
դասակարգումը
անհուսալի դասի
վարկերի

Ստանդարտ
դասի վարկերի
30%-ի
դասակարգումը
հսկվող վարկերի

12.9 մլրդ դրամ
կամ համակարգի
կապիտալի
2.8%-ը

57.6 մլրդ դրամ
կամ համակարգի նորմատիվային կապիտալի`
12.6%-ը

14.4%

15.1%

13.8%

Այս առումով, չի կարելի միանշանակ պնդել, թե ռիսկը
միայն առնչվում է կորուստների և վնասի ձևավորմանը: Այն
փոխկապակցվում է նաև տնտեսավարման ոլորտում լրացուցիչ օգուտներ ստանալու ակնկալիքների հետ, ուստի
Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учеб. пособие
/А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев, Т. П. Барановская; под ред. Б.
А. Лагоши. 2-е изд., М. : Финансы и статистика, 2003. С. 12.
2
Нерсисян Т. Я., Предпринимательство : словарь-справочник. М. :
Анкил, 2007. С. 566.
3
ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջ, //www.cba.am
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այս հարթությունում բացասական արդյունքների ստացման
հավանականությունը հակակշռվում է ռիսկային գործարքներից ակնկալվող հավելյալ օգուտներին: Այդ է պատճառը,
երբ ռիսկի դիմելը տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ
հաճախակիորեն արդարացվում է հավելյալ օգուտների
ստացման ակնկալիքներով: Ընդ որում, որքան մեծանում է
անորոշության պայմաններում հավելյալ շահույթի ստացման ձգտումը, այնքան բարձրանում է տնտեսավարման
ռիսկայնության աստիճանը:
Որոշումների կայացման տեսանկյունից, կարևորվում է
նաև գործարարության ռիսկի դիտարկումը երկու խմբով`
ըստ պատահականության և վիճակագրական օրինաչափության կայացման: 1 Ռիսկային պատահական հետևանքները, որպես կանոն, եզակի են լինում և կրկնման հավանականություն չեն ունենում, այն դեպքում, երբ վիճակագրական հավանականությամբ օժտված ռիսկային գործարքները ձևավորման որոշակիորեն պարբերականություն ունեն, ենթարկվում են էմպիրիկ հետազոտությունների և
ողջամտության սահմաններում դառնում են չափելի ու
կանխատեսելի: Սակայն այս տեսանկյունից, կառավարչական որոշումներ կայացնելիս դժվարություններ են առաջանում որոշելու այն սահմանները, որոնք հնարավոր
կդարձնեին հստակ տարբերակելու անորոշության պարագայում պատահական և հավանական ռիսկային արդյունքները:
Կառավարչական որոշումների կայացման տեսանկյունից տնտեսավարման ռիսկերը ներկայացվում են որպես կառուցողական և ոչ կառուցողական խմբերով: Առաջին խմբում ընդգրկված ռիսկերը հանդես են գալիս որպես
1 Найт Ф. Понятие риска и неопределенности. Альманах: теория и история
экономических и социальных институтов и систем. М.: 1994. Вып.5., С. 2324.
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գործարարության շահույթի ավելացման կատալիզատորներ, քանի որ ռիսկային այդ գործարքները ուղղորդվում են
նորարարությանը, նորամուծական ներդրումներին, տնտեսավարման ակտիվացմանը: Ոչ կառուցողական ռիսկային
գործարքների իրականացման պարագայում ակնկալվող
շահույթների կտրուկ ավելացումների ակնկալիքները ձևավորման առավել կամայականություն ունեն, և այդ առումով, ապակայունացման հավանականության աստիճանը
այս պարագայում շատ ավելի մեծ է:
Ընդ որում, կառուցողական ռիսկերը ոչ միայն որոշակիրոն խթանում են գործարարության ակտիվությունը, այլև
էականորեն նպաստում են հնարավոր ձախողումներից
«ձեռնարկատիրության պաշտպանական» գործիքների կիրառմանը, ինչպիսք են պահուստաֆոնդերի, բուֆերային
գոտիների, ապահովագրական պոլիսների ձևավորմանը:
Այսինքն, կառուցողական ռիսկերի գծով կառավարչական որոշումները հասցեագրվում են նաև բիզնեսի անվտանգությանն ու մրցակցային դիմադրողականության
գործառույթներին:
Որոշումների կայացման տեսանկյունից տնտեսավարման գործընթացով ուղեկցվող ռիսկերը խմբավորվում են
ըստ կանխատեսիլիության աստիճանային հետևյալ գոտիներով` ոչ ռիսկային, թույլատրելի ռիսկային, կրիտիկական
ռիսկային, աղետալի ռիսկային: Ռիսկային գոտիներին
նման համակարգված մոտեցումը կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման նպատակ է
հետապնդում: Բնականաբար, որքան բարձրանում է ռիսկային գործարքների անկանխատեսիլության աստիճանը,
այնքան մեծանում է կորուստների և բացասական արդյունքների ձևավորման հավանականությունը գործարարության ոլորտներում, ինչ էլ զուգահեռաբար ենթադրում է
կառավարչական որոշումների անընդհատ վերանայումներ:
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Ելնելով վերոնշյալ հանգամանքից, կառավարչական
որոշումների կայացման և իրացման բնույթը էականորեն
տարբերվում է արդարացված և ոչ արդարացված ռիսկային
գործարքների պարագայում: Առաջին դեպքում, երբ ռիսկն
առավել կառավարելի է, կառավարչական որոշումները
առավելապես կանխարգելիչ բնույթ ունեն, քանի որ ռիսկից
բխող բացասական հետևանքները որոշակիորեն հնարավոր
է կանխատեսել, չափել ու գնահատել: Կառավարելիության
տեսանկյունից ոչ արդարացված ռիսկային գործարքները
բացասական արդյունքների ձևավորման չափերի և ժամանակի առումով անորոշության մեծ աստիճան ունեն, ուստի
դրանց գծով կառավարչական որոշումները առավելապես
իրագործվում են ոչ թե կանխարգելման, կամ հավանական
վնասների կրճատման ուղղություններով, այլ պարզապես
հնարավորինս ռիսկայնության բարձր աստիճան ունեցող
գործարքների
բացահայտումների
նպատակով:
Այս
պարագայում, տնտեսավարման ոլորտում հնարավորինս
շրջանցվում են կրիտիկական գոտում հայտնված ոչ
կառավարելի ռիսկերը:
Այսպես, ժամանակակից բանկային համակարգին հատուկ են մի շարք ռիսկային խոշոր խմբեր, կապված վարկային ներդրումների, շուկայական միջավայրի կտրուկ
փոփոխությունների, բանկային գործունեության անարդյունավետ մենեջմենթի հետ: Վարկային ռիսկի պարագայում
վարկառուն կամ կոնտրագենտը չի կատարում իր պարտավորությունները` համաձայնեցված պայմաններով և ժամկետներում տոկոսների վճարման, մայր գումարի վերադարձման գծով: Այսինքն, եթե վարկառուն բանկից վարկ է
վերցնում և չի կարողանում մարել այն` անբավարար եկամտի, բիզնեսում ունեցած կորուստների, կամ այլ պատճառներով, ապա բանկը կանգնում է վարկային ռիսկի առջև:
Շուկայական ռիսկը բանկային համակարգում կորուստների ձևավորման հավանականություն է պարու100

նակում` տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքների, կապիտալի արժեքի, ապրանքների գների և այլ
ցուցանիշների կտրուկ փոփոխությունների պատճառով,
որոնց արժեքները սահմանվում են շուկայում: ՀՀ բանկային
համակարգի ֆինանսական կայունության տեսանկյունից
ներկայումս վարկային ռիսկը շարունակում է դիտարկվել
որպես առաջնային: Առևտրային բանկերի՝ ռիսկով կշռված
ակտիվներում վարկային ռիսկի մասնաբաժինը 89.5% է,
(31.12.2014 թ. դրությաբ՝ 89.9%): Այս համատեքստում խիստ
կարևորվում է վարկային ռիսկի պատշաճ կառավարումը:
Արդեն իսկ, 2015 թ. ՀՀ բանկային համակարգի կողմից
տնտեսությանը տրամադրված վարկերը նվազել են 5.0%ով: Ընդ որում, վարկային պորտֆելում մեծ տեսակարար
կշիռ են ունեցել սպառողական, արդյունաբերության և
առևտրի վարկերը` համապատասխանաμար 20.8%, 19.6%
և 17.6%: Վարկային ներդրումների ռիսկայնության առումով՝ «չաշխատող» վարկերի և դեբիտորական պարտքերի
(հսկվող, ոչ ստանդարտ և կասկածելի ռիսկային դաս
ունեցող վարկեր և դեբիտորական պարտքեր) տեսակարար
կշիռն ընդհանուր վարկերում և դեբիտորական պարտքերում տարեսկզբի համեմատ ավելացել է 2.1 տոկոսային
կետով և կազմել 8.5%:
Պետք է ընդգծել, որ վարկային պորտֆելի որակի
վատթարացմանը նպաստել են նախորդող տարիներին
վարկային
պորտֆելի
արագատեմպ
աճը,
իսկ
արտարժութային վարկերի դեպքում՝ նաև նախորդ
տարեվերջին դրամի արժեզրկման հետևանքով պարտքի
բեռի ավելացումը: 1
Բանկային համակարգում էական է նաև գործառնական
ռիսկի ձևավորման հավանականությունը, որն առընչվում է
ոչ համարժեք կամ ձախողված ներքին գործընթացների,
1

ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջ, // www.cba.am
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անարդյունավետ կառավարման համակարգերի կամ արտաքին իրադարձությունների հետ: Բանկերում այն կարող
է առաջանալ մարդկային գործոնի կամ տեղեկատվական
սխալների պատճառով: Ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած
այլ գործարարության ոլորտ կամ բրենդ, բանկը նույնպես
կանգնած է հեղինակության ռիսկի առջև, որը կարող է
վնաս պատճառել բանկի անարդյունավետ գործունեության
մասին լուրերի տարածման հետևանքով:
Ներկայումս բանկերը առնչվում են համակարգային
ռիսկերի հետ: Համակարգային ռիսկը չի ձևավորվում մեկ
բանկի ներսում, այլ առնչվում է երկրի ողջ ֆինանսական
համակարգի և տնտեսության իրական հատվածի հետ: Այն
շխթայական ազդեցության բնույթ է կրում և ազդում է
մակրոտնտեսական հավասարակշռության վրա: Կառավարչական որոշումների կայացման տեսանկյունից բանկային ռիսկերը նաև բաժանվում են չորս խմբի. Ֆինանսական, գործառնական, բիզնեսի և արտակարգ իրավիճակների: Ֆինանսական ռիսկերը, իրենց հերթին, ներառում են երկու ենթախումբ` զուտ և սպեկուլյատիվ: Առաջին
ենթախմբում ընդգրկված ռիսկերի (վարկային ռիսկը,
իրացվելիության ռիսկը, վճարունակության ռիսկը), ոչ արդյունավետ կառավարման դեպքում առևտրային բանկերում
կարող են ձևավորել լուրջ կորուստներ: Սպեկուլյատիվ
ռիսկերը կառավարման տեսանկյունից առավել ցածր
կանխարգելիություն ունեն (տոկոսադրույք, արժութային և
շուկայի ռիսկեր), սակայն դրանք նույնպես խորքային
վերլուծությունների են ենթարկվում և արդյունքում կայացվում են կանխարգելիչ կառավարչական որոշումներ:
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Ռիսկերից
խուսափում

Ռիսկային
պարտավորություններ

Ցածր իրացվելիության ակտիվներ

Ռիսկերի
կանխարգելում

Ռիսկերի
ընդունում

Ռազմավարական
պլանավորում

Ապահովագրություն

Մոնիտորինգ
և վերահսկողություն

Ռեզերվային
ֆոնդերի
ստեղծում

Ռիսկերի
կրճատում

Հեջավորում
Ֆորֆեյթինգ

Վերաբաշխում
Հեջավորում

Կապիտալի
ռիսկային
կառուցվածք

Սահմանափակումների
կիրառում

Լոկալիզացիա

Դիֆեսրսիֆիկացիա

Գծապատկեր 2. Բանկային ռիսկերի գծով կառավարչական
որոշումների շրջանակը 1

Բնականաբար, ձգտելով առավելագույն շահույթի, բանկի ղեկավարությունը միևնույն ժամանակ փորձում է
նվազագույնի հասցնել կորուստների ձևավորման հավանականությունը: Այս երկու նպատակները որոշակիորեն
հակազդում են միմյանց, դրա արդյունքում բանկային
համակարգում ռիսկի և շահութաբերության աստիճանների
հավասարակշռման ապահովումը կառավարչական որոշումների կայացման հիմնախնդիրներից է: Ռիսկը ենթադրում է անորոշություն, և վերջինիս հետ կապված իրադարձությունները դժվար է կամ գրեթե անհնար է կանխատեսել:

1

Կազմված է հեղինակի կողմից:
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Առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելը ենթարկվում է
բոլոր հիմնական տեսակների ռիսկերի, որոնք ուղեկցվում
են ֆինանսական գործունեությամբ, իրացվելիության փոփոխություններով, տոկոսադրույքի տատանումներով, շուկայական միջավայրի փոփոխումներով:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ռիսկերի կառավարման շրջանակում կայացվող որոշումները բանկային համակարգում ոչ միայն բազմազան
գործիքակազմ են պահանջում, այլև միաժամանակ տարբեր
ուղղություններով են իրականացվում (տես գծապատկեր 2),
նպատակ ունենալով հնարավորինս զսպել վնասաբերությունը` միաժամանակ անհիմն չխոչընդոտել և արգելքներ
չստեղծել բանկային գործունեության շահութաբերության և
մրցունակության աճին:
Нарек Андреасян

Институт экономики им. М. Котаняна НАН РА, аспирант
nandreasyan@yahoo.com

НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ
БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Ключевые слова: классификация рисков, банковские риски,
принятие решений, характеристики рисков.

Принятие решений в рамках управления рисками в банковской
системе требует не только разнообразия инструментов, но и
осуществления действий по разным направлениям с целью предотвращения возможных убытков, что, не будут препятствовать
повышению рентабельности и конкурентоспособности банковской
деятельности.
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DIRECTIONS OF DECISION MAKING IN THE BANKING
RISKS RANGE
Keywords: risk classification, banking risks, decision making, risk
definitions.
Decisions under risk management in the banking system requires
not only the variety of instruments, but at the same time in different
directions with the aim of suppressing the losses as possible, while not
creating unjustified obstacles for increasing the profitability and
competitiveness of the banking activity.

Ալինա Այվազյան
ԵՀՀ. հայցորդ

Սեյրան Հակոբյան

ԵՀՀ. հայցորդ

Սուրեն Փահլևանյան

ԵՀՀ. հայցորդ
pahlev-suren@mayl.ru

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ում
Հիմնաբառեր. հարկային հաշվետվություններ, հարկային
օրենսդրություն շահութահարկ, Ֆինանսական հաշվետվություններ.

Հարկային հաշվառումը կազմակերպությունների գործունեության կառավարման համակարգում լուծում է մի
շարք խնդիրներ, որոնցից կարևորագույններն են հանդիսանում.
Առաջին. հարկվող օբյեկտների բացահայտումը, երբ
հաշվառման համակարգում ընգրկվում են գույքահարկի,
շահութահարկի, եկամտային հարկի կամ անուղղակի
հարկերի հարկման բազաները: Ֆինանսական հաշվառումը
հարկային օբյեկտների բացահայտմամբ կամ հարկային
գումարների որոշմամբ չի զբաղվում՝ այս ուղղությամբ
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սահմանափակվելով միայն բյուջետային պարտավորությունների ձևավորման և մարման արձանագրմամբ:
Հետևաբար, եթե հարկային հաշվառման խնդիրը բյուջե
մուծվող հարկային գումարների որոշումն է, ապա ֆինանսական հաշվառման ֆունկցիան, կազմակերպության և
բյուջեի միջև հարկային հաշվապահության կողմից արդեն
արձանագրված պարտավորությունների հաշվառումն է:
Երկրորդ. հարկային գումարների ձևավորման պահի
որոշումը, երբ ժամանակային կտրվածքով համադրման են
ենթարկվում հարկվող եկամուտները և դրանցից նվազեցումները: Հարկային օրենսդրությունը կարգավորում է
հարկվող եկամուտների ու նվազեցումների ճանաչման
պահը, որը հիմք է հանդիսանում հարկային հաշվապահության կողմից հարկային գումարների ձևավորման
համապատասխան պահի արձանագրման համար: 1
Երրորդ. հարկային գումարների չափումը, երբ հիմնվելով հարկային օրենսդրության կողմից սահմանված նորմերի վրա, տարբեր հարկատեսակների գծով արձանագրվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպության կողմից բյուջեին հաշվարկվող հարկերի գումարները:
Չորրորդ. հարկային պարտավորությունների կատարման
գործընթացի վերահսկողությունը, երբ ֆինանսական հաշվառման կողմից արձանագրված բյուջետային պարտավորությունների ձևավորման և մարման գումարները ըստ
հարկատեսակների համադրվում են հարկային հաշվառմամբ գրանցված գումարների հետ:
Հինգերորդ. հարկային պլանավորմանը մասնակցություն ցուցաբերելը, երբ կազմակերպությունը առաջիկա
գործունեության հետ կապված նախօրոք հաշվարկում է
բյուջետային պարտավորությունների մարման իր դրամական արտահոսքերի գումարները, նախատեսվող վճար-

1

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 1997 թ.
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վելիք հարկատեսակների կազմն ու կառուցվածքը և դրա
հիման վրա ուղիներ որոնում գալիք ժամանակաշրջանում
հարկային բեռի թեթևացման ուղղությամբ։
Վեցերորդ. հարկային հաշվետվությունների ներկայացումը, երբ հարկային տեսչությանն է ներկայացվում ստանդարտ ձևերով մշակված հաշվետու ժամանակաշրջանին
վերաբերող տարբեր հարկատեսակների գծով հաշվետվություններ: Բացի այդ, հարկային հաշվապահությունը
ներքին հաշվետվություն է պատրաստում կազմակերպության կառավարման պահանջների բավարարման նպատակով, ներկայացնելով առանձին հարկատեսակների գծով
ձևավորված գումարների դինամիկան, փաստացի ձևավորված հարկերի և դրանց չափերի շեղումները նախատեսվածից, բյուջետային պարտավորությունների կատարման
ընթացքը:
Յոթերորդ. հարկային հոսքերի վերլուծությունը, երբ կատարվում է հարկային վճարումների արդյունավետ քաղաքականության վարման գնահատում և դրա հիման վրա ըստ
տարիների՝ համեմատական վերլուծություն են իրականացվում առանձին հարկատեսակների ձևավորման ուղղությունների վերաուղղման, կառուցվածքային տեղաշարժերի,
ինչպես նաև բյուջետային պարտավորությունների ծանրաբեռնվածության թուլացման ուղղությամբ:
Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության
կառավարման համակարգում տեղեկատվական դաշտի
ընկալման տեսանկյունից հաշվապահական հաշվառման
համակարգը հանդես է գալիս երեք ուղղություններով.
1. ֆինանսական հաշվառում,
2. կառավարչական հաշվառում,
3. հարկային հաշվառում: 1

1

Ճուղուրյան Ա., Հարկային հաշվառում, «Էդիթ Պրինտ», 2011 թ., էջ 45
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Չնայած հաշվառման այս երեք ուղղություններն էլ
զուգահեռաբար գործում են միևնույն հաշվային համակարգում, իրականացվում են կրկնակի գրանցմամբ և
խիստ փոխկապակցված են միմյանց հետ, սակայն միաժամանակ հանդես են գալիս իրենց ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններով, որոնք բխում են հաշվապահական տեղեկատվությունն օգտագործողների շահերից:
Կառավարչական հաշվառումն իրականացվում է ներտնտեսական որոշումների ինֆորմացիոն ապահովման
նպատակով, երբ կատարվում է թողարկված արտադրատեսակների, մատուցված ծառայությունների ինքնարժեքի
կալկուլյացիա, արտադրական գերածախսերի բացահայտում, շահույթի ձևավորման գործոնային վերլուծություն
և այլն:
Ֆինանսական հաշվառման տվյալները ծառայում են
արտաքին օգտագործողների շահերին (մատակարարներ,
բանկեր, բաժնետերեր և այլն), երբ առկա կամ պոտենցիալ գործընկերները հետաքրքրվում են կազմակերպության վճարունակության, սնանկացման վտանգի, շահութաբերության կամ շուկայական իրավիճակը բնութագրող այլ
ցուցանիշներով:
Հարկային հաշվառումը, ի տարբերություն ֆինանսականի և կառավարչականի, հավասարապես ծառայում է
ինչպես կազմակերպության, այնպես էլ հարկային մարմինների շահերին: Այն կազմակերպվում է հարկվող բազայի
ինֆորմացիոն ձևավորման նպատակով, ուստի մի կողմից
հարկային տեսչությանը տեղեկատվություն է հաղորդում
հարկային փոխանցումների հավաստիության վերաբերյալ
և մյուս կողմից՝ կազմակերպությանը զերծ է պահում
հարկվող գումարների հաշվարկման անճշտություններից:
Կազմակերպության շահույթը գոյանում է եկամուտների
և ծախսերի համադրումից, որից էլ գանձվում է շահութահարկ: Շահութահարկը հաշվառելիս բարդություն է
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առաջանում այն առումով, որ ֆինանսական հաշվառման
համակարգում որոշված շահույթը (հաշվապահական շահույթը) հիմնականում չի համապատասխանում նույն ժամանակաշրջանին վերաբերող հարկային շահույթին: Այսինքն, գործնականում շահութահարկի հաշվարկներում
հաշվապահական շահույթը որպես հիմք չի կիրառվում,
քանի որ այն, որպես կանոն, տարբերվում է հարկային
շահույթից:
Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման
միջազգային (IFRS) 12-րդ «Շահութահարկ» ստանդարտում
հաշվապահական և հարկային շահույթի գծով տրվում են
հետևյալ սահմանումները.
Հաշվապահական շահույթը տվյալ ժամանակաշրջանի
զուտ շահույթը կամ վնասն է, մինչև հարկի գծով ծախսերի
նվազեցումը:
Հարկային շահույթը, հարկային հարաբերությունները
կարգավորող ակտերով սահմանված տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթն է, որից վճարվում է շահութահարկ:
Հաշվապահական շահույթի ճշտումները (հարկային
շահույթին անցման նպատակով) ընդգրկում են հարկային
օրենսդրությամբ նախատեսվող ավելացումներն ու նվազեցումները (տես գծապատկեր 1), քանի որ ֆինանսական
հաշվառմամբ արձանագրված ոչ բոլոր ծախսերն ու եկամուտներն են ընդունվում հարկային օրենքներով: Մյուս
կողմից, որոշ ծախսեր և եկամուտներ, որոնք չեն արձանագրվում ֆինանսական հաշվառման կողմից, ընդունվում
են հարկային օրենսդրությամբ: Հետևաբար, շահութահարկը հաշվառելիս հաշվապահական շահույթը ենթարկվում է
ճշգրտումների:
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ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՇԱՀՈՒՅԹ

ֆինանսական հաշվառման ծախսեր, որոնց
հարկային հաշվառումը չի ընդունում (-)
հարկային հաշվառման եկամուտներ, որոնց
ֆինանսական հաշվառումը չի ընդունում (+)
հարկային հաշվառման ծախսեր, որոնց
ֆինանսական հաշվառումը չի ընդունում (-)
հարկային հաշվառմամբ չընդունվող
ֆինանսական հաշվառման եկամուտներ (-)
հարկվող ժամանակային տարբերություններ (+)
նվազեցվող ժամանակային տարբերություններ (-)
նախորդ տարիներից փոխանցվող
հարկային վնաս (-)
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱՀՈՒՅԹ
Գծապատկեր 1. Ֆինանսական շահույթից հարկային
շահույթին անցման մեխանիզմը

Հաշվապահական շահույթից հարկային շահույթին
անցման ճշտումներն են.
ա) եկամուտներ կամ ծախսեր, որոնք ընդհանրապես
մերժվում են հարկային հաշվառման կողմից: Այս դեպքում
առաջանում են «չթույլատրվող ծախսեր» կամ «չընդունվող
եկամուտներ»,
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բ) եկամուտներ և ծախսեր,որոնք ավելացվում են միայն
հարկային հաշվառման կողմից, առաջացնելով «հավելյալ
նվազեցումներ» կամ «ավելացվող եկամուտներ»,
գ) եկամուտներ կամ ծախսեր, որոնք հարկային հաշվառման կողմից մերժվում են միայն հաշվետու ժամանակաշրջանում, սակայն հետագայում լիարժեքորեն ընդգրկվում են շահութահարկի հաշվարկներում: Այս դեպքում
առաջանում են հետաձգված հարկային ակտիվներ և
պարտավորություններ (տես գծապատկեր 1):
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Գործնականում, հարկային հաշվառումը հաշվապահական շահույթի ճշգրտումներով արձանագրում է միայն ներկայացվող հաշվետվություններով՝ առանց հատուկ կրկնակի գրանցումների: Այս առումով, նպատակահարմար է համարում գործող հաշվապահական հաշիվների պլանում
նաև ընդգրկելու հարկային հաշվապահությանը վերաբերվող հատուկ հաշիվներ, որն արդեն առկա է կառավարչական հաշվառման գծով:
Արդյունքում ոչ միայն կսահմանազատվի ֆինանսական
և հարկային հաշվառումը, այլև հնարավորություն կստեղծվի հստակ առանձնացնելու հարկման ենթակա եկամուտների և ծախսերի հոսքերը և հեշտացնելու շահութահարկի
հաշվարկները:
Алина Айвазян, Сейран Акопян, Сурен Пахлеванян
Северный университет, соискатели
pahlev-suren@mayl.ru

ПРОБЛЕМы НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РА
Ключевые слова: налоговая отчетность, налоговое законодательство, налог на прибыль, финансовая отчетность.
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На практике налоговый учет с корректировками бухгалтерской прибыли, представляется лишь в сфере отчетности,
без применения специальной двойной записи в системе бухгалтерского учета. Таким образом, считаем целесообразным в
действующем плане счетов бухгалтерского учета включить
также специальные счета, связанные с налоговым учетом.
Подобная практика распространена в управленческом учете. В
результате этого становится возможным не только обособленно представить бухгалтерский и налоговый учет, но и
обеспечить четкое разделение налогооблагаемых потоков
доходов и расходов, с целью улучшения расчетов налога на
прибыль.
Alina Ayvazyan, Seyran Hakobyan, Suren Pahlevanyan
Northern University, Post Graduate Students
pahlev-suren@mayl.ru

ISSUES OF TAX ACCOUNTING IN ARMENIA

Key words: tax statements, tax legislation, profit tax, finansial
statments.
In practice, profit adjustments records are only presented in tax
ststments, without special double entries in accounting system.
However, we consider it appropriate accounting plan also include
specific accounts, related to tax accounting, which is already
available on managerial accounting. As a result, in organizations
we will have not only separately proceeding financial and tax
accounting, but also provide a clear separation of taxable income
and expenditure flows and to facilitate the calculation of income
tax.
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ПРОФЕССИЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА НА
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В ХХI веке социально-экономическое пространство
постепенно превращается в глобальную мировую экономику,
что ведет к усилению влияния «мега-рисков» на финансовохозяйственную деятельность экономических субъектов.
Влияние глобальных экономических процессов проявляется в
интернационализации бизнесов, рынков труда и капитала,
внедрении единых международных стандартов качества
продукции, информации, учета, финансового контроля, аудита,
системы оценочных микро и макро показателей-индикаторов.
В мировой экономике наблюдаются общие закономерности
и тенденции, в том числе, проблемы и предпочтения на рынке
труда и соответственно в сфере образовательных услуг. В
условиях роста конкуренции и усиления влияния международных факторов на экономику ведущая роль в инновационном подъеме государств отводится системе профессионального образования. Его целью является подготовка
высококвалифицированных, востребованных экономикой
кадров, способных воплощать лучшие идеи в научные проекты
и практику бизнеса.
Сегодня в России на рынке труда на фоне постоянного
роста вакансий наблюдается дефицит квалифицированных
кадров, что вызвано произошедшими за годы реформ
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глобальными деформациями профессиональной структуры
трудовых ресурсов. Чтобы сократить создавшийся дисбаланс,
прежде всего, необходимо повысить уровень «креативности»
современных кадров. Этого можно достичь формированием у
студентов аналитического мышления и востребованных профессиональных компетенций на основе освоения разнообразных дисциплин экономического анализа, включающих
финансовую и управленческую бизнес-аналитику.
Информация по праву считается специфическим товаром и
уникальным нематериальным активом, определяющим конкурентоспособность компании. Её наличие или отсутствие
бывает решающим в ходе деловых переговоров или сделки. Но
приобретение информации является только первым шагом, за
которым следует ее анализ и извлечение необходимых данных.
Именно поэтому сегодня анализ превратился в креативный вид
управленческой деятельности. Его функции распространяются
на все сферы и бизнес-процессы: маркетинг, систему управления качеством, ассортиментные программы, инвестиции,
управление персоналом, производственный и финансовый
менеджмент. Российская экономика, бизнес, наука, государственное управление нуждаются в современных кадрах
финансовых и бизнес-аналитиков, занимающиеся информационно-аналитической
поддержкой
и
обоснованием
принятия управленческих решений.
Должность аналитика становится все более престижной и
денежной в банковском секторе, холдингах, департаментах
стратегического развития, государственных корпорациях. Развивающаяся сфера консалтинговых услуг, в том числе, оценочный бизнес, различные виды аудита, саморегулируемые
организации нуждаются в специалистах по финансовому
анализу.
Результаты
проведенных
исследований
ведущих
экономических журналов показывают высокую востреебованность аналитических кадров (рис.1). По данным рейтинга
профессий, проводимого аналитиками журнала «Абитуриент» 1 , в число редакторов и авторов которого входят
1

Официальный сайт http://edunews.ru/magazine/
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высококлассные российские управленцы и журналисты,
профессия «финансовый аналитик» заняла 6 место из 20 самых
высокооплачиваемых и востребованных в России.
и,
планиру
ющие
взять в

ру
бизнес,
20%
компаний
имеют в

малый и
средний
бизнес Рис. 1. Востребованность и перспективность профессии бизнесаналитика по результатам обследования российских компаний

По оценкам экспертов кадрового агентства «Юнити» 1 , за
прошлый год произошло удвоение числа вакансий бизнесаналитиков. Уровень заработной платы их колеблется
в пределах от 45 до 150 тыс. рублей в месяц, а специалисты с
пятилетним стажем претендуют на 150—200 тыс. рублей в
месяц. При этом рынок кандидатов очень узок и сосредоточен
в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку именно здесь
находятся головные структуры большинства компаний 2.
По мнению экспертов хедхантинговых компаний, бизнесаналитики наиболее востребованы в банковском и инвестиционном секторах, в финансовых корпорациях и топливноэнергетическом комплексе. Кроме того, высока востребованность данных специалистов в компаниях-интеграторах, занимающихся полным циклом автоматизации и модернизации
процессов компаний-заказчиков. «Бизнес-аналитики становятся принимающими на себя многообразные роли в орга1
2

Кадровое агентство «Юнити» http://www.uniti.info/
Зарплатомер № 4(64), апрель 2014г.: http://www.zarplatomer.ru/?id=67
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низации, по мере того, как руководители признают важность
управления бизнес-процессами» - сказал Марк Bashrum, вицепрезидент по маркетингу и стратегической разведке в
компании «ESI International» 1 (мировой лидер, одним из направлений подготовки специалистов которой является бизнесанализ).
Если говорить о тенденциях развития профессии бизнесаналитика, то можно привести мнение профессионала в этой
области. Aaron Whittenberger, бизнес-аналитик из Cincinnati
(Ohio), консультант в области бизнес-анализа, имеющий 27летний опыт в сфере бизнеса, один из ведущих специалистов в
IIBA® 2 по бизнес-анализу и сертификации профессионалов в
области бизнес-анализа выделил несколько ключевых
тенденций:
1. В перспективе востребованность бизнес-аналитиков
будет возрастать, так как управление бизнесом становится все
более сложным.
2. Бизнес-анализ продолжает превращаться в профессию с быстрым карьерным ростом.
3. Происходит все большее сближение профессий
бизнес-аналитика, системного аналитика, организатора и
контроллера бизнес-процессов.
4. В малых и средних организациях бизнес-аналитики
выполняют функции руководителей проектов.
5. Бизнес-аналитики будут играть решающую роль в
обосновании решений и реализации инвестиционных проектов.
В ответ на эти вызовы современной экономики система
высшего образования стимулирует университеты к созданию
востребованных магистерских программ, обеспечивающих
формирование у будущих кадров необходимых профессиональных компетенций - способность отбирать и консолидировать информацию, выполнять всесторонний экономический анализ проблемы, позволяющие обосновывать тактические
и стратегические действия компании.
1
2

Компания ESI International http://www.esi-intl.com/
International Institute of Business Analysis (IIBA) http://www.iiba.org/
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Американский экономист, профессор Чикагского Университета, член Национальной академии наук США, нобелевский
лауреат 2013 г. Ларс Питер Хансен (Lars Peter Hansen),
выступая на конференции в Финансовом университете при
Правительстве Российской Федерации 25 марта 2015г.,
посвятил целую лекцию о значимости экономического анализа
в современных исследованиях в области экономики и
финансов, включая необходимость использования комплексных подходов в финансовых прогнозах для формирования
достоверных оценок в условиях неопределенности, в том
числе, математико-статистических, качественных, эвристических, методов поведенческой экономики.
Безусловно, любой анализ является субъективным, но он
основывается на определенной доказательной научно-методической базе, а количественные расчеты должны дополняться
результатами экспертных оценок, поскольку в условиях
неопределенности и рисков значительно повышается роль личности и эмоционального интеллекта в обосновании принятия
правильных решений.
Уровневая система подготовки кадров с высшим образованием предполагает три уровня формирования профессиональных аналитических компетенций.
В Российском экономическом университете имени Г.В.
Плеханова первый уровень формируется в рамках бакалавриата, обеспечивая формирование базовых аналитических
компетенций на основе изучения таких дисциплин, как «Экономический анализ», «Финансовый анализ», «Управленческий
анализ». Второй, более высокий уровень аналитической подготовки кадров реализуется на магистерской программе
«Финансовая и управленческая бизнес-аналитика», целью
которой является овладение методикой и методологией
проведения научных исследований по актуальным направлениям экономического анализа, навыками самостоятельной
исследовательской работы, микроэкономического и макроэкономического анализа и моделирования с применением
современных инструментальных средств, формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов на
микро и макро уровне.
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Актуальность дисциплин финансовой бизнес-аналитики
связана с тем, что в условиях глобальной интеграции мировых
экономик финансовый анализ становится международным
языком бизнеса. Он является необходимым условием цивилизованных отношений между компаниями-партнерами, служит обоснованием принимаемых решений на различных
уровнях управления. Способность принимать экономически
обоснованные решения очень важна как для частного бизнеса предпринимателей, руководителей предприятий и организаций, так и для государственных служащих, от которых зависит эффективность использования бюджетных средств. Для
того чтобы повысить экономическую устойчивость бизнеса и
эффективность управления, необходимо анализировать и
оценивать свою работу в перспективе, решать финансовые
вопросы и принимать управленческие решения с точки зрения
значимости их влияния на возможные изменения в будущем.
Обучение студентов универсальным подходам к формированию и использованию в аналитической практике информационных систем учетно-отчетных данных, навыкам выбора
аналитического инструментария должно способствовать как
развитию бизнеса, так и возрождению экономической культуры российских компаний. Особое внимание уделяется практическому анализу с целью приобретения умения правильно
интерпретировать результаты и их значение для повышения
эффективности управления экономикой и конкретным
бизнесом. Этому способствует включение в программу спецкурса практического компьютерного анализа.
Наличие степени магистра за рубежом считается необходимым минимальным требованием к образовательному
уровню большинства сотрудников в крупном бизнесе, учебных
заведениях, научно-исследовательских центрах и консалтинговых агентствах, а также на руководящих должностях в
правительственных организациях.
Основными конкурентными преимуществами магистерской программы «Финансовая и управленческая бизнес-аналитика» можно назвать то, что:
1.она ориентирована на потребности новой экономики
и современной кадровой политики в области бизнес-анализа:
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профессия бизнес-аналитика - одна из самых высокооплачиваемых и востребованных профессий в мире;
2. она востребована на российском рынке образовательных услуг в силу актуальности, новизны и недостаточности образовательных программ по подготовке финансовых и управленческих бизнес-аналитиков;
3. профессиональный цикл дисциплин имеет
настраиваемый блок по выбору магистрантов, что максимально учитывает их интересы к определенным направлениям
аналитической деятельности
4. программа обеспечивает стартовый интеллектуальный капитал для академической и научной карьеры;
5. программа дает возможность участия в международных проектах и стажировках в университетах Европы и США,
получения двойного и тройного диплома.
В настоящее время на магистерской программе «Финансовая и управленческая бизнес-аналитика» обучаются 48 чел. На
протяжении двух лет наблюдается положительная динамика
спроса на программу. Среди контингента обучающихся,
поступивших на программу, 50% составляют выпускники РЭУ
имени Г.В. Плеханова, в том числе, выпускники факультетов
бизнеса, маркетинга, финансового. Остальные магистранты –
выпускники других Вузов, в том числе, конкурентов РЭУ,
Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС,
МГУ, РУДН, имеющие не только финансовое образование
(30%), но и техническое, в основном информационные технологии (выпускники МВТУ имени Баумана и ряда региональных ВУЗов). Все магистранты в настоящее время либо уже
работают, либо в перспективе связывают свою профессиональную карьеру с бизнес-аналитикой. Магистранты работают в банковской сфере, в аудиторских компаниях, в консалтинговых компаниях, в подразделениях госкорпораций, связанных с маркетингом, разработкой и обоснованием инвестиционных проектов, стратегическим анализом и т.п. Все студенты
занимаются научно-исследовательской работой, имеют
публикации в научных изданиях, в том числе, в Сборнике
научных трудов и результатов совместных научно-исследовательских проектов кафедры анализа хозяйственной деятель119

ности «Синергия учета, анализа и аудита – основа эффективного управления мировой экономикой», выступают на
Плехановских чтениях, многие из них планируют поступать в
аспирантуру.
Все дисциплины профессионального цикла магистерской
программы
являются
авторскими
спецкурсами,
обеспеченными учебной литературой, прошедшей рецензирование и получившей рекомендации учебно-методических
объединений и профессионально-общественных организаций,
а также специалистов-практиков. Кроме того, специальные
дисциплины
профессионального
цикла
прошли
первоначальную апробацию в рамках программ повышения
квалификации руководителей и специалистов Таможенного
комитета РФ, аудиторов и др.
Магистерская программа обеспечивает профессиональную
и кадровую поддержку инновационного, корпоративного
бизнеса, государственного управления и российской науки,
поэтому ее вполне можно назвать инновационной на российском рынке образовательных услуг. Она формирует научнотеоретическую и практическую базу знаний у будущих
финансовых и бизнес-аналитиков, необходимую для успешной
аналитической работы в управлении бизнесом и государством.
Наши научно-педагогические кадры – доктора и кандидаты
наук, высококлассные специалисты – практики обеспечивают
востребованность магистров в крупном и корпоративном
бизнесе, государственном управлении, органах налогового и
финансового контроля, контрольно-счетных палатах, на рынке
ценных бумаг, а также в многочисленных компаниях, оказывающих консалтинговые услуги по аудиту, бухгалтерскому
учету, финансовому анализу, налоговому консультированию,
оценке стоимости бизнеса.
Инновационные магистерские программы сегодня определяют конкурентоспособность вузов в рыночной образовательной среде и способствуют ее становлению в международном научном и образовательном пространстве. Рейтинг
учебного заведения и соответственно его востребованность на
рынке образовательных услуг, зависит от имиджа вуза, уровня
креативности и качества его образовательных программ, в том
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числе, магистратуры, повышения квалификации и переподготовки кадров, а также стабильности ведущего кадрового
потенциала, его оценки в студенческой, преподавательской и
бизнес-среде.
Резюме
В мировой экономике наблюдаются общие законномерности и тенденции, в том числе, проблемы и предпочтения
на рынке труда и соответственно в сфере образовательных
услуг. В условиях роста конкуренции и усиления влияния
международных факторов на экономику ведущая роль в
инновационном подъеме государств отводится системе
профессионального образования. Его целью является подготовка высококвалифицированных, востребованных экономикой кадров, способных воплощать лучшие идеи в научные
проекты и практику бизнеса. Автор рассматривает бизнесанализ как современный тренд высшего профессионального
экономического образования нового поколения. Обосновывает
инновационные аспекты магистерской программы по бизнесанализу, формирующие важнейшие квалификационные характеристики современных востребованных профессий финансового аналитика и бизнес-аналитика. В этой связи автор рассказывает об опыте и перспективах обучения на магистерской
программе «Финансовая и управленческая бизнес-аналитика»,
реализуемой в Российском экономическом университете имени
Г.В. Плеханова, обосновывает основные конкурентные
преимущества магистерской программы. Подобные магистерские программы определяют конкурентоспособность университета в рыночной образовательной среде и способствуют ее
становлению в международном научном и образовательном
пространстве.
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In the global economy, there are common patterns and trends,
including, problems and preferences in the labour market and in the area
of educational services. In the face of growing competition and increasing
influence of international factors on the economy, the leading role in
innovation, the rise of States has a system of vocational education. Its
purpose is to prepare highly skilled, in-demand transition staff capable of
implementing the best ideas in scientific projects and business practices.
The author considers business- analysis as the contemporary trend of
higher professional economic education of new generation. The innovative
aspects of the master program for the business analysis forming the most
important qualification characteristics of modern demanded professions of
the financial analyst and business analyst are proved.
In this regard the author tells about experience and prospects of
training on the master program "Financial and Administrative Business
Analytics", realized in Plekhanov Russian University of Economics at
faculty of business, proves the main competitive advantages of the master
program. Similar master programs define competitiveness of university in
the market educational environment and promote its formation in the
international scientific and educational space.
Ара Карян

к. э. н., доцент ЕГУ
ara.v.karyan@gmail.com

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
НАЛОГОВ В РА

Ключевые слова: экологические налоги (эконалоги),
экологическая реформа налогообложения, двойной дивиденд
от эконалогов, искажающее влияние налогов, нейтральность
эконалогов, залогово-возвратная система эконалогов, схема
«долги-природа».
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На пути решения экологических и экономических проблем
страны развитые страны Евросоюза и ОЭСР активно и главное
системно более четырех десятилетий ведут процесс
экологизации налоговой системы, и в настоящее время оно
является неотъемлемой и существенной частью налоговой
системы. Страны Евразийского экономического союза в свою
очередь в лице РФ, Беларуси и Казахстана также ведут
активную работу в этом направлении. Армения в данном вопросе как и в других направлениях экономического регулирования должна ориентироваться на те ценности, критерии и
стандарты, которые приняты в экономических пространствах,
где РА стремиться не только присутствовать, а иметь активную
позицию.
Эффективная налоговая политика и налоговое администрирование являются жизненно важными условиями для стабильного экономического роста и устойчивого развития
страны в кратко-, средне- и в долгосрочном плане. Это особенно актуально с не простым процессом начала интеграции
РА в единое экономическое пространство Евразийского
экономического союза и одновременно попыток укрепления
торгово-экономических связей с Европейским Союзом по
индивидуальному режиму.
Следует сразу отметить, что экологизация налоговой
системы имеет не только относительно долгий период внедрения и расширения (с 70-ых годов прошлого столетия), но и
научно обоснованную теорию, которую можно окрестить
многими эпитетами, но можно однозначно подчеркнуть то, что
она после долгих «блужданий», сегодня является убедительной, с которым уверенно сверяют практические решения и шаги. Система прикладных механизмов экологического налогообложения, основана на концепции «двойного дивиденда» и теории внешних эффектов. Цель эконалоговых реформ перенос налогового бремени с факторов
производства - труда и капитала на потребление энергетичеких
и природных ресурсов, и на деятельность приводящую к
ухудшению качества природной среды. Эконалоговые
реформы преследует двойную цель (двойной дивиденд) 123

улучшение экологии и повышение налоговой конкурентоспособности экономики. О действенности и эффективности
эконалօговых реформ указывает и то обстоятельство, что в
последние годы она нацелена также на проблемы преодоления
кризисных последствий. Так, социальный комитет Европейского союза, в ноябре 2009г. согласился с позицией
Швеции относительно того, что экономический кризис
означает, одновременно, угрозу и возможность отказаться от
обычной модели налогов и развивать налоговую стратегию
эффективную в экологическом аспекте, которая полезна для
всех, в помощи восстановлении экономики, повышении
конкурентоспособности и создании новых рабочих мест, и в то
же время послужит инструментом для преобразования
энергетической базы и существенного сокращения выбросов 1.
По поводу эконалогов Дж. Стиглиц (J. Stiglitz, 2014), отмечает
лучше облагать налогом плохие вещи (загрязнение), чем
хорошие вещи (труд). Потенциальные доходы эконалогов на
«оптимальном» уровне должны соответствовать (оценочно)
социальной цена загрязнения и при такой оценке потенциал
эконалогов по мнению Стиглица огромен 2.
В странах ЕС в 2013г. из общей суммы налоговых
поступлений 6,3% приходятся на экологические налоги и
платежи, которые в основном уплачиваются потребителями
моторного топлива, а доля эконалогов к ВВП составила 2,5 %.
Для сравнения укажем, что в РА по показателям госбюджета
2016 г. удельный вес эконалогов к ВВП составляет 0.64%, а в
налоговых поступлениях 3.6%. Но дело даже, не в отсутствии
сопоставимости приведенных величин, а в самой концепции
или вернее отсутствии концепции экологических налогов или
платежей, кроме как исключительно фискального инструмента. С учетом вышеизложенного система природоохранных
и природопользовательных платежей РА требует радикальной
реформы, с тем чтобы переформатировать экологические
1

Astrida Slavickiene, Vida Ciuleviciene, “Comparative assessment of environmental taxes in
the European Union states”, European Scientific Journal May 2014 edition vol.10, No.14,
www.file:///C:/Users/User/Downloads/3387-9922-1-PB.pdf
2
Joseph E. Stiglitz , Reforming Taxation to Promote Growth and Equity, May 28, 2014,
http://rooseveltinstitute.org/sites/all/files/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosev
elt_Institute.
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налоги на получение двойного дивиденда - экологического и
социально-экономического эффекта.
При реализации политики в области охраны экологии и
экологизации налоговой системы РА следует одновременно
поставить цель решения сверхсложной задачи - сокращение
государственного внешнего долга. Более точно цель –
сокращение части внешнего долга РА в обмен на расходование
согласованной (со странами донаорми) суммы внешнего долга
на определенных условиях для улучшения качества окружающей среды в РА, но эти расходы будут произведены уже в
национальной валюте РА. Такая рекомендация «долгиприрода» странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии или ВЕКЦА 1 дана специальной рабочей группой по
реализации «Программы действий по охране окружающей
среды для Центральной и Восточной Европы» (СРГ ПДООС)
действующая в рамках ООН, где указано, что это одна из
возможностей привлечений дополнительного официального
финансирования из зарубежных источников2.
В предлагаемую систему экологических налогов, соответствующую Европейской классификации должны войти 1)
энергетические налоги (Еnergy taxes), 2) в т. ч. энергетический
налог на моторное топливо, 3) транспортные налоги (transport
taxes), 4) налоги за пользование природными ресурсами
(royalty), 4) налоги на выбросы вредных веществ (tax on
emissions), 6) налоги за размещение отходов (tax on waste), 7)
налоги на шумовое воздействие (earmarked charges). Все
экологические налоги должны войти в единый раздел «Налоги
на изменение климата», проектируемого Налогового кодекса
РА, что важно для сохранения единства и целостности
налогового законодательства РА.

В страны ВЕКЦА входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Молдова, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина)Отчет о
ходе реализации партнерств в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии, ОЭСР, стр.3, http://www.oecd.org/env/outreach/39289656.pdf
2
Финансирование охраны окружающей среды в Восточной Европе, на Кавказе и в
Центральной Азии (ВЕКЦА): Аналитический отчет. Пятая конференция на уровне
министров окружаюшая среда для Европы, Киев, Украина 21-23 мая 2003 г., стр. 55,
http://www.oecd.org/env/outreach/4614213.pdf
1
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Задача не в механической проекции указанных налогов и
платежей в налоговою систему РА, тем более, что многие из
указанных налогов в РА применяются, а в целеполагании и
формате применении эконалогов. В специальном исследовании
ОЭСР указывается, что в отличие от стран ОЭСР, в странах
ВЕКЦА экологические платежи традиционно взимают на
большое число загрязняющих веществ, но почти не взимают
платежей на экологически вредную продукцию 1 . В том же
исследовании указывается, что эффективность платежей за
загрязнение в этих странах низка вследствие того, что:
- они не сфокусированы на основных загрязняющих
веществах,
- низки ставки платежей,
- неэффективен мониторинг на выбросы загрязняющих
веществ, и
- на слабом уровне находится право применение.
Одно из примечательных пояснений доклада то, что РА
первая страна в регионе ВЕКЦА, которая ввела платежи за
экологически вредную продукцию. В соответствии с
армянской терминологией, понятие «платежи» используется
для обозначения платы за загрязняющие вещества и вредную
продукцию, тем не менее эти «платежи» представляют собой
односторонние выплаты, и, следовательно, их не следует
истолковывать в смысле платежей (и сборов), вносимых в
обмен на услуги, в итоге это фискальный инструмент 2.
Армения в 1998 г. упростила систему платежей за
загрязнение, несмотря на это реформа осталась половинчатой,
а в некоторых вопросах имеется даже отступления назад. С
целью экологизации налоговой системы Армении следует
определить конкретные виды вводимых экологических
налогов. Дорожная карта эконалоговой реформы предполагает
инвентаризацию имеющихся эконалоговых платежей, действующих по законодательству РА и поэтапное реформирование
системы экологических платежей.
Природоохранные платежи за загрязнение и продукцию в Армении: оценка хода
реформ и направления дальнейшего усовершенствования, ОЭСР, стр. 7,
http://www.oecd.org/env/outreach/34953278.pdf
2
Источник указанный в сноске 5, стр. 7
1

126

Предлагается на первом провести институциональные качественные реформы, а на втором и третьем этапах расширить
масштабы и усилить воздействие экологических налогов
снизив за их счет налоги на труд и капитал и как альтернативную возможность рассмотреть значительное снижение
ставки НДС.
Для безболезненного внедрения эконалогов, в частности,
для предотвращения переложения налогового бремени с
налогоплательщиков на потребителей предлагается для режимов энергетических налогов (Еnergy taxes), включая
расходы энергетического топлива для предприятий энергетики
и промышленности, в т. ч. на выработку электроэнергии на
предприятиях энергетики (кроме налога на моторное топливо),
налогов на выбросы вредных веществ (Тax on emissions),
налогов за размещение отходов (Тax on waste), налогов на
шумовое воздействие (earmarked charges), использовать
превентивную основу с использованием системы «эконалогового договора об изменении климата», что обеспечит его
упреждающую функцию. К примеру, если предприятие согласно «Договору об изменении климата» сохраняет параметры
и режим расхода энергетического топлива или потребления
электроэнергии, или выбросов вредных веществ, количество и
механизмы размещения отходов расписанного в договоре, то
оно освобождается от уплаты налога.
При не выполнении предприятием параметров и режимов
эконалога расписанного в договоре на установленную дату
первого года отчетного периода, предприятие должно выплатить сумму налоговой льготы, полученное в течение срока
действия договора. Для последующих налоговых отчетных
периодов, при несоблюдении режимов договора можно
ужесточить меры для обеспечения последующих выплат.
Указанная схема добровольных соглашений по «Договору об
изменении климата» должна предусматривать освобождение
от налогообложения дифференцированно, для предприятий
энергетики и энергоемких секторов с определенными преференциями, на основе «Договора об изменении климата». Для
таких предприятий льготный период сохранения параметров
энергоемкости и различных вредных выбросов должен по
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договору составить не 2-3 года, а с учетом больших объёмов
требуемых инвестиций от 4 до 6 лет. Таким образом, на первом
этапе введения эконалоговой реформы, эконалоги этой группы,
как для всех предприятий, так и для энергетического и производственного сектора будут задействованы условно и без
ощутимой нагрузки. Поступления от этой группы эконалогов
должны иметь экологическое значение, а в будущем на втором
и третьем этапах также выраженное фискальное значение.
Целесообразно введение в РА энергетического налога на
моторное топливо - бензин и дизельное топливо. В настоящее
время в РА действует система платежей на мобильные
источники, основанные на мощности двигателя. Следует
отметить, введенные ранее в РА платежи за моторное топливо,
незначительно дифференцированные по типам топлива, были
затем упразднены. Действующая система недифференцированных акцизов на топливо не создает поступлений для
использования в природоохранных целях. Это один из ярких
примеров того, как прогресс реформ в РА в этом направлении
позже был сведен на нет.
Платежи или налоги за пользование природными ресурсами или роялти (royalty) используются для налогоплательщиков при добыче полезных – металлических и не
металлических ископаемых, строительного сырья должны
действовать без льгот. Режим выплат роялти может быть
дифференцирован в зависимости от типов рудников (открытых, закрытых, технологий сбора отходов добычи), размещения рудников и использования ландшафтов. Поступления
от этой группы эконалогов должны иметь выраженное
фискальное и экологическое значение.
Предлагается при добыче и эксплуатации природных
ресурсов, одновременно с платежами роялти на добычу полезных ископаемых и сырья ввести существенное нововведение,
связанное НДС. В частности, предлагается на первом этапе
эконалоговых реформ значительно снизить ставку возмещения
НДС при экспорте необработанных или полу обработанных
металлосодержащих концентратов сырья, (такая мера практикуется в Китае) а в дальнейшем и вовсе их отменить.
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Эта мера будет иметь, во-первых, выраженный прямой
фискальный эффект, поскольку позволит сохранить в бюджете
огромные средства, не выданные по возмещению НДС экспорта. Одновременно, она направлена на рациональное и эффективное использование национального богатства страны, получения большей добавленной стоимости в цепи переработки
природного сырья, в частности, цветных металлов. В дальнейшем возрастание добавленной стоимости в общей цепи
переработки природных ресурсов и сырья поведет к созданию
новых производств и рабочих мест и далее соответственно
повышению налогов на труд и капитал.
При реализации политики налогообложения на выбросы
вредных веществ (tax on emissions) следует исходить из того,
что налоги для этой группы выбросов являются дополнительными мерами в дополнение к административному регулированию. Для существенного повышения эффективности этой
группы налогов нужны радикальные реформы экологического
законодательства, институциональной базы и проведение
соответствующей политики. Для этих целей в первоочередном
порядке следует:
 пересмотреть число загрязняющих веществ, облагаемых платежами;
 повысить ставки платежей до уровня, стимулирующего
сокращение загрязнения;
 повысить уровень администрирования собираемости
платежей 1.
Радикальное сокращение числа загрязняющих веществ,
облагаемых платежами за загрязнение, дает возможность
проводить эффективный мониторинг при разумных затратах.
Режим эконалогов на выбросы вредных веществ, следует подразделить на две группы. Первая группа это по сути исключения, то есть выбросы вредных веществ, которые выводятся
из режима экологических налогов и должны войти в исключения из системы платежей опасных загрязняющих веществ, а
в дальнейшем должны жестко регулироваться механизмом
разрешений, к ним относятся: а) выбросы, приводящие к
Источник указанный в сноске 5, стр. 42, http://www.oecd.org/env/outreach/34953278.pdf
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глобальным изменениям и разрушающие воздействие на
озоновый слой, б) токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, фенолы и т.д..
Такой подход обосновывается тем, что система платежей
за опасные загрязняющие вещества в этом случае фактически
не имеет стимулирующей роли, и не может дополнить
административное регулирование.
Во вторую группу должны входить платежи за загрязнения
(tax on emissions), которые: а) не приводят к глобальным
изменениям, это выбросы углекислого газа и других вредных
веществ, загрязняющих атмосферу и водные бассейны (оксиды
серы и азота, свинца и др.) и не влияют на озоновый слой и не
приводят к нарушениям обязательств страны по международным договорам; б) одновременно такие выбросы в атмосферу
или водные бассейны оказывают значительное воздействие на
окружающую среду и на здоровье людей, как правило,
контролируются соответствующими экологическими институтами госорганов.
Эконалоги второй группы следует сгруппировать укрупнить и одновременно усилить их администрирование. Процесс
их реализации требует также дифференцированного подхода
на превентивной основе с упреждающей функцией, через систему выше указанного «эконалогового договора об изменении
климата». Один из главных вопросов налогов на выбросы
вредных веществ это строгий и эффективный отбор существенных параметров природоохранных платежей и нацеление
на нескольких ключевых загрязняющих веществах, которые
сбрасываются в основном несколькими крупными стационарными источниками. В действующем законе РА «О ставках
природоохранных платежей» закреплены ставки по выбросам
вредных веществ в воздушный бассейн со стационарных
источников для 6 видов выбросов это – пыль, окись углерода,
оксиды азота в пересчете на двуокись азота, серные
ангидриды, хлор, хлоропрен. Однако, закон указывает, что
кроме вышеуказанных веществ, объектом платежей являются
также выбросы всех других веществ загрязнителей воздушного
бассейна, по которым объёмы выбросов превышают установленный законодательством уровень разрешенных выбросов,
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или в отношении которых у организаций отсутствуют разрешения по выбросу вредных веществ в воздушный бассейн.
Тот же подход закон применяет к числу вредных выбросов в
водные бассейны, там указаны конкретно 14 видов выбросов,
но далее дана та же формулировка, что и для воздушного
бассейнов, это означает значительное расширение списков
этих выбросов в водные и воздушные бассейны.
Следует учесть, что существенное ограничение облагаемой
базы платежей за загрязнение несколькими доминантными
загрязняющими веществами, является необходимой предпосылкой для повышения ставок платежей за загрязнение, а это в
свою очередь создало бы реальные стимулы к сокращению
загрязнения со стороны загрязнителей. Согласно вышеуказанному отчету ОЭСР с 1998 г. в РА были повышены ставки
нескольких платежей. В частности, выбросы CO, окислов
азота, толуола, хлора, окиси хрома и ксилола в воздух из
стационарных источников и сбросов БПК, взвешенных веществ, хрома, фтора, тяжелых металлов и циановых соединений в воду. Тем не менее, в докладе заключается, что
ставки платежей за ряд других загрязняющих веществ
(например, выбросы пыли, SO2 и формальдегида в воздух и
сбросы фосфатов и фенола в воду) остались неизменными или
даже были снижены. В докладе резюмируется, что в целом
ставки природоохранных платежей недостаточно высоки,
имевшие место повышения были слишком незначительным
для создания стимулов к улучшению экологических показателей 1 . Администрирование эконалогов на выбросы вредных
веществ может эффективно реализовано при реальном мониторинге и достоверной оценке выбросов. Поступления от этой
группы эконалогов не должны иметь выраженного фискального значения, и в целом должны иметь экологическое,
социальное и экономическое воздействие.
Как было указано выше эконалоги за размещение отходов
(tax on waste) или платежи на отходы от специальных
продуктов (тара или упаковка, батарейки, шины, смазочные
Источник указанный в сноске 5, стр. 44,
http://www.oecd.org/env/outreach/34953278.pdf

1

131

масла и т. п.) также должны вводится на превентивной основе,
и тем самым будут иметь упреждающую функцию, через
систему вышеуказанного «эконалогового договора об
изменении климата». Одно из важнейших направлений эконалоговой реформы это замена платежей за загрязнение промышленными отходами платежами за пользование услугами
по управлению отходами. Проблема в том, что действующие
платежи за загрязнение отходами не стимулируют минимизацию отходов. Это вызвано тем, что в переходных странах и в
т. ч. Армении разрешаемые лимиты промышленных отходов
строятся на: 1) практике фактически реализуемых технологических процессов, 2) собираемые платежи, как правило, не
выделяются для развития объектов по управлению отходами,
3) слабое нормативное регулирование опасных отходов
способствует недопустимой практике захоронения отходов,
особенно на территории объекта, 4) действующая система
платежей за образование отходов, как правило, не имеет
жесткого регулируемого контроля за безопасным управлением
опасными и твердыми бытовыми отходами, что ограничивает и
даже препятствует развитию рынка услуг по управлению
отходами.
Предлагается поменять конфигурацию платежей. Следует
осуществить пилотные программы по замене платежей за
отходы - платой за услуги по управлению отходами. В этой
конфигурации предприятия загрязнители – по вредным
выбросам и отходам должны напрямую платить поставщикам
услуг для полной окупаемости затрат на безопасное
управление отходами. Государство должно в этом случае
устанавливать правила игры этого процесса. Вместо платежей
взимаемых государством, платежи взимаются предприятиям
по сбору, транспортировке, хранению, переработке и захоронению отходов от предприятий загрязнителей для полной
окупаемости затрат на безопасное управление отходами.
Государству отводится роль регулятора, с функциями прямого
или косвенного перераспределения средств.
Предлагается также особый механизм превенции по
загрязнению таких отходов. При наличии на свалке перерабатывающего производства, в зависимости от эффектив132

ности и объёмов перерабатывающего предприятия, эконалог с
данной свалки может полностью или частично или даже в
многократно большем размере, направлен на субсидирование
перерабатывающего отходы на данной свалке предприятия.
Такой подход должен стимулировать частных инвесторов,
вводить на свалках различные мощности по переработке
различных отходов, с целью получения энергии, вторичного
сырья или разных вторично используемых материалов.
Предлагается также в целях предотвращения загрязнения
по ряду специальных продуктов (упаковка или тара, батарейки,
шины, смазочные масла и т. п.) в постепенно в пилотном
режиме вводить: а) залогово-возвратную систему (ЗВС) и взимать залоговую стоимость от оптовых продавцов продукции
(бутылочной тары, шин, масел, батареек и т. п.) со стороны
налоговых
органов,
б)
и
систему
расширенной
ответственности производителя.
ЗВС с налоговой составляющей будет стимулировать оптовых продавцов указанных продуктов, к открытию специализированных пунктов приема от населения и других
потребителей – тары, батарейки, макулатуры, использованных
смазочных масел. На сумму залоговой стоимости выплаченной
в предудущие периоды налогоплательщик может в
дальнейшем в зачетном порядке уменьшить налог на такие
отходы по величине собранной утилизированной тары и
других утилизированных веществ переданных на предприятия
их переработки. То есть, снижение налога на отходы от
отдельных выбросов и отходов будет зависеть от величины
утилизации тех же отходов.
Фискальный эффект поступлений от этой группы
эконалогов оцениваются невысоком, но следует учесть степень
их воздействия на экологию и экономику. Это воздействие
оценивается как довольно существенное из-за эластичности
абсолютных цен, что частично связанно с направленностью
таких налогов на конкретный загрязнитель. Вместе с тем, при
использовании налогов с такой узкой базой необходимо
нахождение целесообразного компромисса между решением
экологической задачи и усложнением налоговой системы и ее
администрированием.
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Важный вопрос при введении эконалагов это повышение
или возможное снижение конкурентоспособности отечественных производителей. Следует указать, что не существует
результатов исследований, подтверждающих прямую связь
между установлением эконалогов и снижением международной конкурентоспособности национальной промышленности.
Естественно существуют эмпирические аргументы и доводы о
том, что из-за повышенных затрат на энергосбережение и
охрану окружающей среды конкурентоспособность может
падать, как следствие это может снизить привлекательность
для ПИИ, и даже отечественная промышленность из-за этих
причин может устремиться в зарубежные страны, где эконалоги отсутствуют, либо экологическое регулирование более
мягкое. При такой аргументации следует рассмотреть и
контраргументы и доводы с другой стороны, о том, что:
а) Энергосберегающие технологии способствуют внедрению инновационных технологий и на этой основе способствуют снижению себестоимости продукции.
б) Природоохранные меры способствуют введению в
оборот рециклических технологий, когда вода или другие
компоненты в технологических циклах используются многократно без выбросов в окружающую среду, что также
приводит к снижению себестоимости.
г) Наряду с этим осваиваются экологически безвредные
виды энергии – солнечная, ветряная, геотермальная и другие.
д) Осваиваются новые безвредные для окружающей среды
и здоровья человека технологии и материалы (в т.ч. безвредные технологии производства пищевых продуктов).
Все это в среднесрочной и долгосрочной перспективе ведет
к снижению себестоимости продукции и услуг и повышению
конкурентоспособности отечественных производителей.
Выше изложенное свидетельствует о том, что настало
время осмыслить и принять парадигму экологизации налоговой системы. Для обоснованности и убедительности такого
решения властей все доводы в пользу этого шага представлены
в ранжированном порядке - в виде основных и дополняющих
аргументов и факторов. Среди основных аргументов экологизации налоговой системы РА следует отметить следующие:
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1. Экологизация налоговой системы даст возможность: а)
повысить гибкость налоговой системы, б) решить фискальные
задачи, обеспечить сбалансированность всех налогов и
одновременно нейтральность эконалогов, г) провести
необходимые изменения в структуре налогов.
2. В формате экологизации налоговой системы можно
привести в действие особый эффективный механизм преодоления кризисных явлений и повысить резистентность экономики к кризисным явлениям. Выше было отмечено об
инициативе Швеции и ее одобрении со стороны Социального
комитета Евросоюза.
3. В режиме экологизации налоговой системы возможно
сгенерировать ожидаемый синергический эффект возникающий от требования и стимулирования использования энергосберегающих и природоохранных рециклических установок
и технологий, применение которых будет в геометрической
прогрессии и веерообразно раскрываться в инновационных
прогрессивных решениях и их аккумулироваться в разных
ступенях одной отрасли и во многих других сферах.
4. С помощью экологизации налоговой системы РА будет
способна: на кардинально новом уровне решить проблемы
охраны экологии и одновременно поставить задачу сокращения внешнего государственного долга: путем обмена определенной суммы внешнего долга на ту же сумму по реализации
специальных мер или программы по охране окружающей
среды. Цель предлагаемой акции, условно именуемый «долгиприрода», это сокращение или условно списание части
оговоренной (с международными организациями и странами
донорами) суммы внешнего долга РА в обмен на ее расходование для конкретных целей улучшения качества окружающей среды в РА.
Среди второй - дополнительной группы аргументов экологизации налоговой системы РА следует отметить
следующие:
2.1. РА должна ориентироваться на ценности, критерии и
стандарты, которые приняты в экономических пространствах,
где РА стремиться не только присутствовать, а иметь активную
позицию.
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2.2. Экологизация налоговой системы «обязуется к
исполнению» для РА косвенно тем, что страна является
стороной 19 международных экологических конвенций и
протоколов, из них 11 гобальные конвенции. В 1993 г. РА
присоединилась к рамочной конвенции ООН по изменению
климата, а в 2002 г. к Киотскому Протоколу, которая для РА
вступила в силу в 2005г..
2.3. Для РА экологизация налоговой системы приоритетная
задача исходя из того, что РА не располагает углеводородными
ресурсами, и использование энергосберегающих технологий
должно стать важным приоритетом национальной экономической и экологической политики.
2.4. РА на государственном уровне придерживается
политики на сохранения благоприятной экологической среды.
Туризм объявлен приоритетным направлением развития
экономики, который, в частности, базируется также на
достопримечательностях и естественных ценностях замечательной природы Армении.
2.5. Стимулирование рационального использования
энергоресурсов и экологии для РА является существенным
фактором увеличения возможностей прямого субсидирования
экологических программ и использование механизма налоговых расходов с целью решения экологических задач.
2.6. Склонность к реализации эконалаговой политики - это
индикатор и единица измерения готовности и умения властей
каждой страны на практике осуществлять принципы устойчивого развития и взять на себя заботу о будущих поколениях.
2.7 экологизация налоговой политики и администрирования для развивающихся и переходных стран рано или
поздно станет прямо или косвенно обязательным компонентом
общей налоговой политики, и к этому надо подготовиться
заблоговременно, чтобы его внедрение было реализовано не
спонтанно и второпях, а целевым образом и эффективно.
2.8. Благоприятная база для экологизации налоговой системы в РА создана за предыдущий период реформ налоговой
системы, вследствие которых, значительно улучшено налоговое администрирование, снижены различные риски, в т. ч.
коррупционные риски.
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Արա Քառյան
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱԳԱՑՈՒՄԸ
ՀՀ-ՈՒՄ

Հիմնաբառեր. էկոլոգիական հարկեր, հարկման էկոլոգիական

բարեփոխումները, էկոլոգիական հարկերից «կրկնակի շահաբաժինը», հարկերի խեղաթյուրող ազդեցությունը, էկոլոգիական
հարկերի չեզոքությունը, էկոլոգիական հարկերի գրավային
վերդարձման համակարգը, «պարտքի դիմաց բնություն» սխեմա:

Հոդվածում հիմնավորվել է ՀՀ-ում հարկային համակարգի էկոլոգիզացիայի նպատակադրումը, հարկային համակարգի էկոլոգիզացման գործընթացի արդյունքները
եվրոպական երկրներում: Առաջարկվել է էկոլոգիական
համակարգի հայեցակարգ, ամբողջական համակարգ և
դրանց ներդրման կառուցակարգեր` «կրկնակի շահաբաժնի» հիման վրա: Այս առումով հաշվի է առնեվել ՀՀ-ում
գործող բնապահպանական վճարները` հիմնվելով աստիճանակարգման և կանխարգելման մոտեցումների վրա և
օգտագործելով «էկոլոգիական հարկային պայմանագրի»
ձևաչափը: Դիտարկվել են էկոլոգիական հարկերի ոչ
ցավոտ ներդրման առանձնահատկությունները` հարկային
բեռը հարկ վճարողներից` սպառողներին փոխանցումը
կանխելու համար: Առաջարկել է էներգիայի սպառման,
արտանետումների և թափոնների և այլ էկոլոգիական
հարկերի ներդրման կառուցակարգերը: Դիտարկվել է էկոլոգիական հարկերի ազդեցությունը տեղական արտադրողների մրցունակության բարձրացման վրա: Ներկայացվել են ՀՀ-ում հարկային համակարգի էկոլոգիզացիայի
հիմնավորման համար առանցքային և լրացուցիչ փաստարկներն ու գործոնները: Մասնավորապես` նշվում է
հարկերի կառուցվածքի անհրաժեշտ փոփոխությունների,
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հարկային համակարգի ճկունության բարձրացման, բոլոր
հարկերի հավասարակշռման և միևնույն ժամանակ բնապահպանական հարկերի չեզոքության պահպանման հնարավորությունները, մրցունակության վրա էկոլոգիական
հարկերի բազմապատիկ /սիներգիկ/ ներգործության, ճգնաժամային դրսևորումների նկատմամբ տնտեսության դիմադրողականության բարձրացման և արմատապես նոր
մակարդակով բնապահպանական խնդիրների լուծումները
և միաժամանակ արտաքին պետական պարտքի կրճատման «պարտքի դիմաց բնություն» սխեմայի կիրառման
հնարավորությունը:
Ara Karyan

Yerevan State University, Assistant professor
PhD in Economics
ara.v.karyan@gmail.com

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TAX SYSTEM IN
THE RA

Keywords: environmental taxes (green taxes), environmnetal tax
reform, «double dividend» of environmental taxes, the distorting
effect of taxes, neutrality of environmental taxes, pledge refund
system of environmental taxes, «debt-for-nature» scheme.
Article is presents the purpose of ecologization of the tax
system in Republic of Armenia, introduced outcomes from
environmetal or green taxes in European countries. Author suggests
the concept and the complete system of environmental taxes on
basis of the ‘double dividend’ concept and offers the mechanisms
of its implementation, taking into account existing environmental
charges in Republic of Armenia. Implementation of those is
constructed on gradualism and prevention and using the framework
of ‘environmental tax treaty’. Article discusses the features of
environmental taxes in order to avoid shifting the tax burden from
taxpayers to consumers. Author proposes introduction of tax
framework on energy, emissions, waste and other green taxes also
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discusses green taxes’ influence on the competitiveness of domestic
producers. Article shows the main and supplementing arguments
and factors for substantiate concepts and measures systems for the
ecologization of the tax system of RA. In particularly author
indicate on the possibility of carrying out the necessary changes in
the tax structure, on increasing of the flexibility tax system, on the
balance equilibrium of all taxes. At the same time author notes the
neutrality of environmental taxes, the environmental taxes synergy
on the competitiveness and resistance of economy, solution of
ecological problems in the radically new level, and also posing the
problem of reducing the external public debt by the algorithm
«debt-for-nature».
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University of Missouri, USA, Research Schoolar
University of Alicante, Spain, Doctorate candidate
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REGULATION AND LEGISLATION OF SECURITY MARKET AT
INTERNATIONAL LEVEL
Key words: stock market, international regulation, regulators, financial
markets, fair markets, investors, investors’ rights protection, risk dimension.

Abstract
The article of the researcher concerns security market
international regulation issues, such as the issue of creation of fair
markets, market participants” rights protection, dimension of possible
risks, etc. The author concludes that the international investment
market is a special complex which needs balancing of its participants
interests due to certain game rules.

The securities markets are vital to the growth, development
and strength of market economies. They support corporate
initiatives, finance the exploitation of new ideas and facilitate
the management of financial risk. Sound and effective regulation
of securities markets is key for the growth, integrity and
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efficiency of the financial markets and economy, and effective
regulation and supervision is a vital factor in securing and
maintaining confidence amongst market participants. Also,
effective regulation and, in turn, confidence are important for
the main development of securities markets which is one of the
fundamental pillars of international financial markets.
Regulatory trends in the global market can be structurided
as: harmonisation, cooperation, reciprocity of international
security market by regulatory framework (for prior standards
based regulatory schemes).
Harmonising rules with a view toward facilitating the
transnational movement of capital. Increased willingness on
behalf of regulators from different nations to enter into
formalized cooperative agreements to facilitate enforcement of
national regulations.
Reciprocity regularly and consistently surfaces in
international regulatory initiatives. The above mentioned
concepts of harmonisation, cooperation and reciprocity play a
significant role in regulation by nations of the international
trading markets, as well as of the international capital raising
process. Regulation should facilitate capital formation and
economic growth. In the context of regulation, there should also
be recognition of benefits of competition in the market place.
Regulation is necessary to ensure the achievement of the core
objectives. Nevertheless, inappropriate regulation can impose an
unjustified burden on the market and inhibit market growth and
development.It is possible to identify general attributes of
effective regulation that are consistent with sound economic
growth:
- There should be no unnecessary barriers to entry and exit
from markets and products;
- The markets should be open to the widest range of
participants who meet the specified entry criteria;
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- In the development of policy, regulatory bodies should

consider the impact of the requirements imposed;
- There should be an equal regulatory burden on all who make
a particular financial commitment or promise. More
generally, there must be an appropriate and effective legal, tax
and accounting framework within which the securities
markets can operate. Securities law and regulation cannot
exist in isolation from the other laws and the accounting
requirements of a jurisdiction.There is often no single correct
approach to a regulatory issue. Legislation and regulatory
structures vary between jurisdictions and reflect local market
conditions and historical development. Securities authorities
resolve to cooperate together to ensure a better regulation of
the markets, on a domestic as well as on an international
level, in order to maintain efficient and sound markets;
- To exchange information on their respective experiences in
order to promote the development of domestic markets;
- To unite their efforts to establish standards and an effective
surveillance of international securities transactions;
- To provide mutual assistance to ensure the integrity of the
markets by application of the standards and by effective
enforcement against offences.
The international regulatory community should provide advice,
and a yardstick against which progress towards effective
regulation can be measured. Consistently high regulatory
standards and effective international cooperation will not only
protect investors but also reduce systemic risks. An increasingly
global market place also brings with it the increasing
interdependence of regulators. There must be strong links
between regulators and a capacity to give effect to those links.
Regulators must also have confidence in one another.
Development of these linkages and this confidence will be
assisted by the development of a common set of guiding
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principles and shared regulatory objectives 1.
Two main institutions with regulatory and legislative power
in securities market in the international level are:

- International Organisation of Securities Commissions
(IOSCO);
- European Securities and Markets Authority (ESMA).

The International Organisation of Securities Commissions
(IOSCO) is the international body that brings together the
world's securities regulators and is recognised as the global
standard set for the securities sector. It becomes leading
international grouping of securities market regulators. IOSCO
develops, implements and promotes adherence to internationally
recognised standards for securities regulation. It works
intensively with the G20 and the Financial Stability Board (FSB)
on the global regulatory reform agenda. The Organisation's wide
membership regulates more than 90% of the world's securities
markets. IOSCO members regulate more than one hundred
jurisdictions and the Organisation's membership is steadily
growing.
The IOSCO recognises that sound domestic markets are
necessary to the strength of a developed domestic economy and
that domestic security markets are increasingly being integrated
into a global market. The IOSCO also express the intent that
securities regulators, at both the domestic and international
levels, should be guided by a constant concern for investor
protection.The IOSCO Objectives and Principles of Securities
Aulana L. Peters, Overview of International Securities Regulation,
Berkeley Journal of International Law, Volume 6, Issue 2 Spring, 1988
2. Steven Maijoor, Keynote Speech The reform of financial markets:
halfway there AFME European Post-Trade Conference, London, 2013
1
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Regulation have been endorsed by both the G20 and the FSB as
the relevant standards in this area. They are the overarching core
principles that guide IOSCO in the development and
implementation of internationally recognised and consistent
standards of regulation, oversight and enforcement. They form
the basis for the evaluation of the securities sector for the
Financial Sector Assessment Programs (FSAPs) of the
International Monetary Fund (IMF) and the World Bank.
By providing high quality technical assistance, education and
training, and research to its members and other regulators,
IOSCO seeks to build sound global capital markets and a robust
global regulatory framework. The IOSCO members have
resolved:
- to cooperate in developing, implementing and promoting
adherence to internationally recognised and consistent standards
of regulation, oversight and enforcement in order to protect

investors, maintain fair, efficient and transparent markets, and
seek to address systemic risks;

- confidence in the integrity of securities markets, through
strengthened information exchange and cooperation in
enforcement against misconduct and in supervision of markets
and market intermediaries; and
- to exchange information at both global and regional levels on
their respective experiences in order to assist the development of
markets, strengthen market infrastructure and implement
appropriate regulation.
Protection of investors
Investors should be protected from misleading, manipulative
or fraudulent practices, including insider trading, front running
or trading ahead of customers and the misuse of client
assets.Investors in the securities markets are particularly
vulnerable to misconduct by intermediaries and others, but the
capacity of individual investors to take action may be limited.
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Furthermore, the complex character of securities transactions
and of fraudulent schemes requires strong enforcement of
securities laws. Where a breach of law does occur, investors
should be protected through the strong enforcement of the
law.Investors should have access to a neutral mechanism (such as
courts or other mechanisms of dispute resolution) or means of
redress and compensation for improper behaviour. Effective
supervision and enforcement depend upon close cooperation
between regulators at the domestic and international levels.
Fair, Efficient, and Transparent Markets
The regulator’s approval of exchange and trading system
operators and of trading rules helps to ensure fair markets. The
fairness of the markets is closely linked to investor protection
and, in particular, to the prevention of improper trading
practices.
The Reduction of Systemic Risk
Although regulators cannot be expected to prevent the
financial failure of market intermediaries, regulation should aim
to reduce the risk of failure (including through capital and
internal control requirements). Where financial failure occurs,
regulation should seek to reduce the impact of that failure, and,
in particular, attempt to isolate the risk to the failing institution.
Market intermediaries should, therefore, be subject to
adequate and ongoing capital and other prudential requirements.
If necessary, an intermediary should be able to wind down its
business without loss to its customers and counterparties or
systemic damage.
Conclusion
Sound and effective regulation of securities markets is key
for the growth, integrity and efficiency of the financial markets
and economy, and effective regulation and supervision is a vital
factor in securing and maintaining confidence amongst market
participants. Also, effective regulation and, in turn, confidence
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are important for the main development of securities markets
which is one of the fundamental pillars of international financial
markets.
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ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ
Հիմնաբառեր.

արժեթղթերի շուկա, միջազգային կարգավորում,
կարգավորողներ, ֆինանսական շուկաներ, ներդրումներ, ներդրողների
իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, արդար, արդյունավետ և
թափանցիկ շուկաներ, ռիսկի կրճատում:

Հոդվածը նվիրված է արժեթղթերի շուկայի միջազգային
կարգավորման, արդար, արդյունավետ ու թափանցիկ շուկաների
ձևավորման և արժեթղթերի շուկային վերաբերող այլ կարևոր
հիմնախնդիրների: Արժեթղթերի միջազգային շուկան բարդ համակարգ է, ուստի կարևոր է արժեթղթերի շուկայի մասնակիցների (ներդրողներ, շուկայի կարգավորողներ և այլն) մրցակցող
շահերի հավասարակշռումը, ինչը ենթադրում է որոշակի “խաղի
կանոններ”:

Геворк Саргсян

Университет Миссури, США, научный исследователь
Университет Аликанте, Испания, аспирант
G_sargsyan@yahoo.com

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
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Статья посвящена вопросам международного регулирования
рынков ценных бумаг, в частности создания эффективных рынков,
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защиты прав их участников и т.д. Автор последовательно развивает
положение, в соответствии с которым, международный рынок
инвестиций представляет собой сложный механизм, и поэтому
очень важно сбалансировать интересы его различных участников:
инвесторов, рыночных регуляторов, и т. д., в соответствии с
надлежащими правилами 'игры'.
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MACRO – MODELING OF CREDIT RISK: CASE OF ARMENIA
Keywords: NPL (Non-performing Loans), Credit Risk, Financial stability,
Financial Soundness Indicators

Abstract
In 2006 IMF propounded the project of FSIs and Stress testing as a
tool of assessing that stability. One of those FSIs (Non-performing
loans) represents the credit risk of all organizations throughout the
country. For the purposes to estimate the vulnerabilities of the financial
systems and their exposure to different types of risks, current work
builds up a comprehensive model for assessing the effects of
macroeconomic factors on NPLs and doing stress testing based on that.

Introduction
Economic history of the entire world shows how devastating
consequences shocks in financial system can bring to the real
sector of a particular economy. There is an experience of The
Great Depression, the most recent financial crisis in the US that
shook all the world and dozens of crises across the globe. These
crises showed that the financial sector of a country and financial
institutions operating there can be vulnerable and, thus, can
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trigger crises. This issue gave rise to several projects
implemented to estimate the healthiness of a country’s financial
system and to prevent the upcoming crises.
Regarding the concern of financial instability International
Monetary Fund (IMF) propounds the project of Financial
Soundness Indicators (FSI) and Stress testing as a tool of
assessing that instability. FSIs are indicators of the current
financial health and soundness of the financial institutions in a
country, and of their corporate and household counterparts. The
purpose of FSIs is to support the macroprudential analysis (IMF
2006). After compiling FSIs one can do Stress testing which will
show how FSIs are affected by macroeconomic fundamentals.
One of the FSIs, non-performing loans (NPL), represents the
quality of deposit takers’ assets. In other words, it shows the
credit risk in the financial and the non-financial sectors. The
credit risk is the risk of loss of the loan principal amount and any
potential return thereon arising from borrowers’ failure to repay
loans in full or in part according to the repayment terms agreed
upon (Elsiefy 2012). The credit risk is one of the most significant
risks that can highly reflect the weakness of financial system and
banking sector. The recent US financial crisis proved it. That is
why current work is a try to build a comprehensive macromodel for the country-wide credit risk on the example of
Armenia.
Theoretical background
According to Sorge and Virolainen there are two types of
stress test modeling. The first type is used for the ‘piecewise
approach’, when one estimates a direct relationship between
macroeconomic variables and a FSI. Then one can test the
stability of the financial system under bad circumstances.
Another type uses the ‘integrated approach’, when different risk
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factors are taken into account together in order to assess the
overall losses under the stress scenario (Ceca and Shijaku, 2011).
For doing stress test modeling of the credit risk and the
choice of macroeconomic variables that will be used are crucial.
Different methodological approaches used in the relevant
literature are presented below. The study of Jakubík and
Schmieder is the first in the literature that directly compares two
countries, Germany and Czech Republic. The latter took almost
the same steps towards market-based economy as the Caucasus
countries. Schmieder do credit risk modeling and stress test by a
Merton-type one factor model. This model was used by Hamerle
et al. (2004), Rösch (2005) and Jakubík (2007) and it is also the
basis for calculating Basel II capital requirements (Gordy (2003). 1
They modeled the aggregated credit risk conditional on the
macroeconomic environment and tried to keep the model as
simple as possible. Here is how the credit risk is modeled in the
paper of Jakubík and Schmieder:

Where

is the default rate based on the NPL inflows,

is

the cumulative distribution function of the standard normal,
is the vector of the
is the coefficient vector and
macroeconomic variables and c is the constant. They did the
estimation and the stress test for the corporate and the
household sectors separately. For the household sector the most
1

Elsayed E. "Stress Test for Islamic and Conventional Banks using Sensitivity
Scenario Test: Evidence from Qatari Banking Sector." 2012, International
Journal of Economics, Vol. 1 No. 12, pp. 44-63;
Jakubík P., Schmieder C. “Stress Testing Credit Risk: Comparison of the Czech
Republic and Germany” 2008, Financial Stability Institute
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relevant variables were found to be unemployment rate, real
wage rate and the interest rate.
Another paper by Virolainen (2004) does a stress test of NPL
for Finland. He used the model of Wilson (1997a, 1997b) as Boss
(2002) and adapted for the case of Finland. Instead of the credit
quality Virolainen uses NPL ratio and again as Tabbae he uses
logistic model. The author uses a logistic transformation of NPLs
and does a stress test using SUR (Seemingly unrelated
regression).
They found GDP, interest rates and corporate indebtedness
to be highly significant in defining the default rates (Virolainen
2004).
It becomes obvious that a huge part of the literature on the
stress test of the credit risk follows the methodology
propounded by Wilson. He was one of the first who explicitly
modeled the relationship between the corporate sector default
rate and the macroeconomic factors. Boss applied that model for
the aggregate corporate sector of Austria. In the end, he found
suggestive evidence that the nominal short-term interest rate,
inflation, the oil price and the industrial production are the
most significant variables that affect the corporate sector default
rate (Boss 2002).
Methodology
The aim of this work is to reveal the possible relations
between the macroeconomic fundamentals and the aggregate
default rate inside the country of study. However, for the
aforementioned purpose one needs to construct a proper model.
That is why current work adapts the methodology used by
Virolainen and Schetchman.
In their work, the default rate takes the logistic functional
form and it looks as follows
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where
is the default rate (NPLs) in the economy at time t.
Macroeconomic index is constructed in a way that higher indices
correspond to lower default rates and the other way round
(Virolainen 2004). It is obvious from the formula above that
is the logit transformation of the default rates i.e.

Macroeconomic index of the economy is assumed to be
significantly affected by macroeconomic fundamentals. These
effects are estimated with the following main equation used by
Schetchman

where
and
are the coefficients that need to be estimated,
is the vector of explanatory variables (i.e. GDP growth,
unemployment rates, interest rates etc.) and
is the error term
that is assumed to be normally distributed, homoscedastic and
uncorrelated with its past values (Schetchman 2011). The above
two equations define the model that is used to determine the
default rate in the economy.
The next step is to model and estimate the evolution of the
specific macroeconomic factors. For all the regressors auxiliary
regressions are used that follow AR(m)( m-th order
autoregressive equation) process which look as follows
where
are the coefficients that should be estimated for
the ith factor and
is the error term which is assumed to be
independent and normally distributed. In contrast to literature
this study uses an ARDL (autoregressive distributed lags) model
which can be estimated with a linear regression. This
methodology has its advantage over the others used by
Virolainen and Schetchman. ARDL model is easy to use and the
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results are easy to interpret as it is a linear regression. It makes
easy the forecast of the model as well which allows using linear
prediction.
Finally, after having in the hands estimation of the models
one can make use of it and show how the default rates of the
economy evolve during the proposed time horizon. Moreover,
the losses from the defaults can be estimated. Besides the fact
that a forecast can be done, it is also possible to conduct a health
test of the economy under certain stress scenarios.
Estimation and Results
Finally, for the macroeconomic variables analysis was done
based on the following main regression equation and the dataset
of the period from January 2008 to October 2015.
Mindex is the macroeconomic index, dunemp1 is the first lag of
the first difference of unemployment rate, dunemp2 is its second
lag, lrate, lrate1 and lrate2 are the short term interest rates and
the first and the second lags correspondingly, gdpr is the real
GDP growth without time trend, rem, rem1 and rem2 are the
remittances and correspondingly the first and the second lags,
time is the time variable and finally, ε is the error term.
The aforementioned specification seems to be the best fit to
the model. Besides the fact that the residuals of the main
equation have almost zero correlations with the residuals of the
auxiliary regressions, the model has high R-squared (see table 1).
It means that the chosen regressors explain the macroeconomic
index almost fully. The one that mostly explain variable mindex
is its first lag and when including it in the model R-squared
improves significantly. As we have logit transformation of the
NPLs then the coefficient estimates of the model are not the
same for all values of the dependent variable. If one takes the
derivative of that expression it becomes obvious that it is not
constant, hence its change is not constant as well. However, one
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can interpret the results and make some conclusion based on
them.
Table 1. Regression output: Armenia

mindex

Coef.
0,4990349***

lmindex
dunemp1
dunemp2
l_rate
l_rate1
l_rate2
gdpr
remm
remm1
remm2
time
_cons

-1,274896***
0,2365161
-0,0705783**
0,0703667***
0,0057315
0,0113046**
0,0032649***
-0,0029528***
0,0003584

-0,0036173**
3,480884***
91

Number of obs
F ( 11, 79)
Prob > F
R-squared

49,02
0
0,8146

The first lag of mindex is significant with 1 percent
significance level; its parameter estimate is positive and almost
equal to 0.5. This means that when mindex goes up in the
previous period it makes the next period’s mindex to increase by
0.5. Recall that increase in the mindex corresponds to a better
state with lower default rates. Then the above sentence means
that if the default rate decreases (increases) in the previous
month then this month it decreases (increases) as well but how
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much it decreases depends on the value of mindex. This is quite a
reasonable result as the variable and its lag move to the same
direction. 1
Another variable that is also highly significant is the first lag
of differenced unemployment rate. The first lag of the
differenced unemployment rate is the change of unemployment
moving from the second month back from now to the previous
month. In the model it appeared to have negative parameter
with the value of almost -1.24. This proves the theory behind
because if the first lag of differenced unemployment rate has
increased then either the unemployment rate of the previous
month has increased or the unemployment two months ago
went down. For the first case, everything is clear because if the
unemployment of the previous month has gone up then those
new unemployed who had taken loan would not be able to cover
their credits. The increase in unemployment is crucial especially
during the previous month due to the definition of the nonperforming loans. Non-performing loans of this month have
been counted as overdue loans in the previous month and people
lose their jobs when they have an overdue loan. The logic tells
that those overdue loans definitely turn into non-performing
ones.
At second, the unemployment rate of the second month back
from now can decrease and make the difference of
unemployment increase. This will have no effect on the current
default rate. This is just because when two months ago the
unemployment went down at that time todays non-performing
Boss, M. “A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the
Austrian Credit Portfolio”, 2002, Financial Stability Report 4, Oesterreichische
Nationalbank;
Ceca K. and Shijaku H., “A credit risk model for Albania”, February 2011, Bank
of Greece Special Conference Paper
1
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loans were not even overdue. Then one can infer that the
economic environment or the economic conditions did not
change for those who had loans two months ago. Finally, one
can conclude that the increase in dunemp1 has a negative effect
on the mindex justified by the economic logic. 1
The next two significant coefficient parameters are lrate and
lrate1, short-term interest rates and its first lag. They are
significant with correspondingly 5 percent and 1 percent
significance levels. Both of them have almost the same effect on
the mindex but the first one with a negative sign and lrate1 with
a positive sign. Sign of lrate is easy to interpret. If the short-term
interest rates of the current month go up (down) then people
cannot (can) afford them taking another loan to refinance the
existing one. In reality the first lag of the short-term interest
rates have negative effect on the mindex. The positive sign of the
lrate1 is just a matter of construction. In the model the first lag
of mindex is present and as lrate negatively affects mindex, lrate1
in turn negatively affects mindex1. Therefore, increase in lrate1
has positive effect on mindex but it has bigger negative effect on
the mindex1. Finally, the overall effect of increase in lrate1 on
mindex is negative.
Real GDP growth is also significant with 95 percent
confidence interval. It has a positive (negative) effect on the
macroeconomic index (default rate) as it was supposed to.
Concretely, current real GDP growth positively affects current
mindex. Finally, the last two significant variables are rem and
rem1, correspondingly current net inflow of the remittances and
its first lag. The variable rem has a positive parameter sign which
is reasonable. If the transfers from abroad increase then people
1 Gordy M. 'A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital
rules', 2003, Journal of Financial Intermediation;
IMF, 2006, Financial Soundness Indicators: Compilation Guide
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have more money. Even if not the borrowers are directly getting
money, the increase in inflow has overall positive effect on the
economy and indirectly on the borrowers as well. Thereafter,
they become less likely to default. On the contrary to the current
remittances the first lag has a negative parameter estimate which
has the same explanation as the first lag of the short term interest
rates.
Նարեկ Մկրտչյան
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Երևանի Հյուսիսային համալսարան, տ.գ.թ.

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԱԿՐՈՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ-ի
ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Հիմնաբառեր. NPL, վարկային ռիսկեր, ֆինանսական կայունություն,
ֆինանսական կայունության ցուցիչներ

2006 թ. ԱՄՀ-ն առաջ քաշեց ֆինանսական կայունության ցուցանիշների ծրագիրը և սթրես տեստը` որպես
այդ կայունությունը գնահատելու գործիք: Այդ ցուցանիշներից մեկը (չաշխատող վարկերը) արտացոլում է երկրում գործող կազմակերպությունների ընդհանրացված
վարկային ռիսկը: Ֆինանսական համակարգերի խոցելի
կողմերը և տարբեր ռիսկերի ենթարկված լինելը գնահատելու նպատակով հոդվածում ներկայացվում է մակրոմակարդակի մոդելավորում, հնարավորություն տալով
գնահատել մակրոտնտեսական գործոնների ազդեցությունը
չաշխատող վարկերի վրա և անցկացնել սթրես տեստեր:
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THE EFFECTS OF IFRS ADOPTION IN THE UE
Key words: accounting standards, financial crisis, accounting statements
transparency, financial accounting systems harmonization

International Financial Reporting Standards (IFRS) are
considerable tool for accounting system harmonization of different
countries. The sources of finance for business are usually seen as
part of a country’s institutional structure, and different approaches
to financial reporting fit different approaches to financing business.
IFRS is generally regarded as appropriate for countries and firms
where high quality financial reporting is valued, which implies a
preference for international, public and ‘outsider’ financing, rather
than local, private and ‘insider’ financing. So a change in sources of
financing for business (towards more international, publicly traded
and outsider financing), may be regarded as evidence of the success
of IFRS. This implies a view of success that goes beyond
accounting practices and makes value judgements that extend to
broader institutional changes.
‘Insiders’ in this context are those who do not have to rely on
publicly reported information because they have access to private
information about a firm. Managers and large shareholders (who
may be the same people or related to one another) would come into
this category, as would banks and in some countries governments.
‘Outsiders’ are those who do have to rely on publicly reported
information.
We have noted at a number of points in this report that
researchers have sometimes been uncertain as to how far a specific
outcome is attributable to IFRS adoption or to other concurrent
institutional changes, such as improvements in enforcement. This
may support the view expressed above that IFRS adoption in the
European Union (EU) can only be judged sensibly as part of a
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larger package of reforms. 1 It is also possible that at least some of
the improvements in enforcement were only possible because of the
adoption of a single set of accounting standards across the EU
(which need not in principle have been IFRS), allowing investors,
researchers and central authorities in the EU to make better
comparisons between the varying regulatory approaches of
different Member States. While common standards on their own are
unlikely to achieve complete financial reporting comparability, it is
an open question how far comparability could be achieved without
common standards.
Consequently, some argue that comparability cannot be
achieved without common standards. Others argue that common
standards impose one-size-fits-all solutions on dissimilar situations,
potentially reducing comparability. 2 Whether common standards do
in fact improve comparability is therefore an empirical question
that can only be settled, if it can be settled at all, by looking at the
facts in each case.
The adoption of IFRS also appears to have had some
unintended institutional effects, reducing the use of accountingbased terms in loans and remuneration agreements. As noted above,
this perhaps reflects the focus of the IASB on information for
valuation purposes, at the expense of information for contracting.
Conversely, broader institutional reforms also affect the success
of financial reporting reforms. One recurring theme in this report
has been the importance of other institutional changes, such as
improvements in enforcement, in determining financial reporting
outcomes. Another has been the importance of incentives, which
often depend on institutions such as the sources of finance for
business. Researchers have, for example, drawn attention to the
continuing lack of comparability in accounts prepared in

1

Christensen, Hans B., Luzi Hail and Christian Leuz, ‘Mandatory IFRS reporting
and changes in enforcement’, Journal of Accounting and Economics, vol 56
(2013), issues 2-3, supplement 1, pp147-177.
2
Sahut, Jean-Michel, Sandrine Boulerne and Frédéric Toulon, ‘Do IFRS provide
better information about intangibles in Europe?’, Review of Accounting and
Finance, vol 10 (2011), pp 267-290.
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accordance with IFRS. 1 This has various causes, but within the EU
one of them is the fact that enforcement varies significantly from
one Member State to another. This does not mean that enforcement
within the EU should be centralised, which would create problems
of its own, but greater transparency in national enforcement
methods and outcomes may be helpful. Differences in national
approaches would then become clearer, and can be addressed at the
national level where they seem to be inappropriate.
The problem of how to judge the role of financial reporting in
the financial crisis could also be seen as a question of the
relationship between financial reporting and its surrounding
institutions.
Questionably, different views on the role of financial reporting
ahead of the financial crisis, and to a lesser degree during it, are
rooted in different views on the appropriate institutional structures
for the banking system. This industry-specific problem may be seen
as part of a larger question of institutional reform. IFRS for banks is
appropriate for a banking system dependent on international capital
markets that rely on public information. The near-failure of that
system in the EU during the financial crisis, and its need to be
rescued by the state (including central banks), inevitably raised
questions about the appropriateness of the financial reporting
system that accompanied it. In this case, judgements on the failed
institutional structure have led to adverse verdicts on the success of
IFRS.
Financial reporting that accurately reflects banks’ financial
performance and financial position is necessarily pro-cyclical – it
will encourage optimism in the good times and pessimism in the
bad times. It will not be alone in doing this, as all the other
indicators of financial and economic performance will probably be
pointing in the same direction, and so it should not be assumed that
financial reporting contributes significantly to the prevailing mood,
but no doubt it has some effect.
1

Jeanjean, Thomas, and Hervé Stolowy, ‘Do accounting standards matter? An
exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption’,
Journal of Accounting and Public Policy, vol 27 (2008), pp480-494.
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The degree to which financial reporting accurately reflects
banks’ financial performance and financial position could be
adjusted so that bank reporting is less procyclical. The results in the
good times could be made less encouraging by making larger
provisions for loan losses, whether the losses are expected or not. In
bad times, these provisions could be used to disguise the severity of
the downturn’s effects. This would make financial reporting less
pro-cyclical. If the numbers are falsified sufficiently, it could even
be made counter-cyclical, reporting losses in the good times and
profits in the bad times, although nobody of course suggests going
this far.
In a system where banks are dependent on public markets for
their financing, there is a strong case for transparency as the
providers of finance will demand price protection, raising the cost
of finance for banks, or may even withhold financing where they
are not confident that they are being told the whole truth. But in a
system where banks are dependent on the state (or other off-market
sources) for their financing, the case for public transparency is
weaker as finance is in effect being provided in a way that bypasses
public markets – by the government or the central bank (or from
private sources). These parties may prefer to keep the public at least
to some extent in ignorance of individual banks’ financial position
and financial performance, and hope that bank creditors are willing
to rely on the assurance that behind the scenes the central bank ‘is
ready to do whatever it takes’ to rescue banks that get into trouble.
But even under such a system there may be a demand for banking
transparency to ensure that governments and central banks are
themselves accountable.
In the EU at present, there is a mixture of both systems of bank
finance, and so it is understandable that there is some confusion on
how to assess the role of financial reporting for banks. Before the
crisis, most banks were dependent on market finance. And in
practice, most bank capital in the EU is still provided by private
sector investors who do not have a guarantee from the government
that they will get their money back. They are therefore likely to
have a continuing and keen interest in the transparency of the
institutions in which they invest. But since the crisis banks have
also to a significant extent been dependent on the state as the
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investor of last resort. From the point of view of the providers of
state finance to the banking system it would no doubt have been
preferable with the benefit of hindsight for banks’ financial
reporting (and other sources of information) before the crisis to
have been more pessimistic. From this angle, financial reporting
that accurately reflects actual performance and financial position
can be regarded as unhelpful.
If there is indeed, as we have suggested, a tension between
transparent reporting and counter-cyclical reporting, which is
preferred may therefore to some extent depend on the institutional
framework for the banking sector.
Still is, remain plenty of unanswered questions surrounding the
effects of IFRS adoption in the EU. It would be helpful to know
more about a number of important questions on which little is
currently known, such as the role of financial reporting in relation
to the financial crisis, and the effects of IFRS adoption in Eastern
Europe. 1
The links between financial reporting and its surrounding
institutions need further exploration. In particular, although
important work has been done to explore some of the connections
between financial reporting changes, capital market effects and
concurrent institutional changes, this might profitably be extended
to cover other possible effects of IFRS adoption.
If the EU wishes to achieve further progress in financial
reporting and to reap the benefit of these improvements, it may
make most sense to look at the incentives for those involved in the
financial reporting process and at the institutions that surround it, as
well as to engage in the global debate on the future development of
IFRS. 2 There are also more general lessons for policy makers who
wish to base their decisions on research evidence:

Barth, Mary E., and Katherine Schipper, ‘Financial reporting transparency’
(2008), Journal of Accounting, Auditing and Finance, vol 23 (2008), pp173-190.

1

Badertscher, Brad A., Jeffrey J. Burks and Peter D. Easton, ‘A convenient
scapegoat: fair value accounting by commercial banks during the financial
crisis’, The Accounting Review, vol 87 (2012), pp 59-90.
2
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Conclusion
Some topics in relation to the effects of IFRS adoption that are
of interest to policy makers in the EU are under-researched –
possibly because of lack of data or other research difficulties.
Where policy makers know that they will need to make or review
decisions, and wish to be able to rely on research in doing so, they
may need to take a more active approach to ensuring that all
relevant aspects of the question have been adequately researched
and to help researchers overcome any obstacles that lie in their
path.
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միանշանակ չընդունվեց տեսաբանների կողմից, և բացի այդ, նաև
դժվարություններ
առաջացրեց
գործնականում:
Սակայն,
Եվրամիության տարբեր երկրներում վարվող ֆինանսական
հաշվառման ներդաշնակեցումը ժամանակի պահանջը դարձավ,
նամանավանդ` ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո: Այս
առումով, ներկայումս տեսաբանների շրջանում քննարկվում է
այն հարցը, թե ինչ տնտեսական և տեղեկատվական արդյունավետություն ունեցավ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ներդրումը Եվրամիության երկրներում:
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Внедрение IFRS среди теоретиков было принято неоднозначно
в странах Евросоюза, и более того, в свою очередь создало
практические затруднения. Однако гармонизация систем финансового учета в разных странах Евросоюза стала востребованной,
особенно в пост финансово-экономический кризисный период. По
этой причине, ныне среди теоретиков бурно обсуждается вопрос,
какой экономической и информационной эффективностью выделяется внедрение IFRS в странах Евросоюза.
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THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN
PERFORMANCES OF MALE AND FEMALE MANAGERS
Keywords: Emotional Intelligence, EQ, management, leadership, emotions,
performance, self-awareness, crisis, empathy, self-regulation, Straightforwardness
and Composure, changes

Abstract: Managing an organization and adapting to any alternation
without prevention in organizational growth require specific
characteristics. One of these characteristics is high Emotional Intelligence
or Emotional Quotient (EQ) which aids the leaders and managers to make
appropriate decisions in diverse situations and new environments. Women
and men tend to be powerful in different aspects of emotional intelligence.
According to the studies conducted in this case, certain EQ attributes are
either male-specific, female-specific or gender neutral. In this paper
different dimensions of emotional intelligence will be studied in
performance of female and male managers.
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Emotional intelligence or emotional quotient (EQ) is the
ability of the individuals to recognize their own and other`s
emotions, differentiate between feelings, label them appropriately,
and utilize emotional information to guide thinking and behavior. 1
Managers with higher levels of emotional intelligence are
charismatic and effective leaders who are able to achieve
organizational goals with maximum efficiency and satisfaction of
their employees and subordinates. Recent surveys on management
show that a manager`s ability in achieving goals has direct
relationship with their ability in persuading and encouraging their
employees. Since the importance of human relations between
managers and employees has been highlighted, managers` abilities
in persuading their subordinates have become a significant factor in
management teachings. On the other hand globalization has made
the business more complicated and it has as well accentuated the
importance of emotional intelligence in leadership.
Disregarding the gender, organizations seek managers who
have higher degrees of social and relationship skills in interacting
with employees and above all who are able to create cheerful
organizational climates for the professional and individual growth
of staff. In this paper role of emotional intelligence in leadership
and the abilities of male and female managers in utilizing their EQs
will be discussed.
Emotional intelligence is the ability to recognize what our
emotions are and how they should be used in productive and
effective ways in order to turn intentions into actions. It is an skill
or ability in managing anxiety, controlling tensions, being hopeful
and optimist even in the face of failure, gauging our needs, putting
people at ease, and persuading others. Emotional intelligence or EQ
has been studied by many researchers; Daniel Golman described it
as a skill which helps people to control their emotions by selfawareness, manage their emotions with self-regulation, be joyful in
doing and learning new things by internal motivation, treat people
according to their emotions by empathy, and build rapports by
social skills. 2John Mayer and Peter Salovey described EQ as the
1
2

Coleman, Andrew M (2008).A Dictionary of Psychology (3 ed).Oxford University Press.
Golman, Daniel (1998),Working with Emotional Intelligence, New York:Bantam Books
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individual`s ability to process emotional information and use it to
navigate social environment. 1
According to Golman, Emotional intelligence has following
dimensions:
Self-awareness: Self-awareness is the ability to understand your
emotions and is the key dimension of Emotional intelligence.
Managers and leaders who have higher levels of self-awareness are
honest and they know how their emotions can influence on their
and others` functions.
Self-regulation: Managing and controlling emotions is a skill
which can be achieved by self-regulation. Managers with this
ability can adopt themselves with changing situations.
Internal Motivation: Directing the emotion to focus on a specific
goal needs internal motivation. It is a passion to work for goals
beyond money and status.
Empathy: It is the ability to understand and recognize the emotions
of other people. With empathy managers try to satisfy their
subordinates and treat them according to their emotional makeups.
Social Skills: It is the ability to establish proficient relationship
with others to find common grounds and build rapport. 2
The organizational definition of leadership is managing staff in
order to provide inspiration, motivation, and operational oversight
without using violence or force. Effective organizational leaders
help to prioritize objectives for employees and prepare guidance
toward achieving the overall corporate vision. 3Women and men in
management and leadership positions use components of emotional
intelligence differently and according to studies female and male
managers show their strengths in different areas of emotional
intelligence.
Stereotypically women are considered as more emotionally
intelligent gender, they are smarter with their feelings and they
1

Salovey,Peter;Mayer,John; Caruso, David(2004),”Emotional Intelligence: Theory Findings,
and Implications”, Psychology Inquiry, pp.197-215.
2
http://www.unh.edu/emotional_intelligence/
3
www.businessdictionary.com/definition/organizational-leadership.html
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behave more emotionally in their decision makings. However the
question is whether the studies concerning emotional intelligence
show women in management or leadership positions perform better
than men. Various studies indicate that in average women have
slightly higher EQ scores than men. Women in leadership positions
have the capabilities to regulate and motivate employees better than
men. Findings reveal higher level of emotional intelligence is
related to better performance in the following areas 1 and
performances of female and male managers in these areas show
some emotional intelligence attributes are male-specific, some are
female-specific and some are gender-neutral.
Participative Management: It refers to a model of
management where employees are involved in all organizational
decision making process. Participative management is an important
method in relationship building between all individuals and groups
in an organization. Managers who are more emotionally intelligent
understand the value of human participation within the organization
and try to make strong democratic situation for their employees.
Empirical evidences and studies show that female manager react
differently to organizational participation styles. According to a
meta-analysis of 162 studies conducted by Eagly and Johnson in
which leadership styles of male and female managers have been
examined, women leaders are more relationship and participation
oriented than men. Moreover based on a subset of eighteen studies,
they found women are more democratic managers than their male
counterparts. 2
Putting People at Ease: It means to make a relaxed and
congenial atmosphere in the workplace in order to reduce stressful
and aggressive behaviors employees. Managers with higher
emotional Intelligence give their employees time to calm down,
they make synergy and use body language and mirroring actions.
These managers own true inner confidence which is rooted in
relaxation and quietness. Truly confident managers put their
employees at ease. As per the study conducted by the Center of
1

Eagly,Alice H, and Johnson, Blair T.,(1990) ‘Gender and Leadership Style: A metaAnalysis’
2
Center for Creative Leadership (1997). Gender differences; Validity Study in Benchmark:
A manual and trainer`s guide. Greensboro NC: Center for Creative Leadership
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Creative
Leadership for measuring managers` performance,
promotability, and derailment potential, female managers are better
in putting people at ease and creating satisfaction. 1
Self-awareness: As it is already discussed managers who
recognize their weaknesses and powers are self-aware leaders. Selfawareness is related to impulse control and stress tolerance. People
who get angry easily and have low stress tolerances are not
considered self-aware by others. In other words, self-awareness
means to know yourself and how to handle hard and challenging
situations. 2 Self-awareness is important for mastering everchanging organizational environment, at any level, and no matter
what your work is. According to a research conducted by Hay
group in 17,000 people`s behavioral competencies, women are
more skillful than men when it comes to empathy, effectiveness and
the ability to manage conflict situations. 3 Female managers in
average are stronger in managing conflicts and have more sense of
self-awareness in compare to their male counterparts.
Balance between Personal Life and Work: Making balance
between personal and professional life is an ongoing challenge for
most of the people. This balance should be achieved to a level
where neither of them is neglected. It often seems like an
impossible goal and it requires either practice or higher emotional
intelligence. According to a study published in the Journal of
Health and Social Behavior, women feel higher levels of distresses
when they receive phone calls or emails outside normal working
hours than men. The theoretical answer is because men are
traditionally financial providers and they do not have expectations
to be free of their roles even at their homes. 4

1
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2
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3
Glavin,Paul, Schieman, Scott, and Reid, Sarah( March 2011);Boundary-Spanning Work
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Guilt, Journal of Health and Social Behavior pp.43-56
4
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Straightforwardness and Composure: In leadership and
management studies, straightforwardness and composure are
remaining calm and steadfast in a crisis and being able to recover
from an irritating or a stressful status of mind. According to the
study conducted by the Center for Creative Leadership among 53
female and 26 male administrators for measuring managers`
performances, the correlations were stronger for women`s sample
for straightforwardness and composure. 1
Building and Mending Relationship: The foundation of a
successful business is the ability to build relationships. While
intelligence, assiduity, preservation and punctuality are all
important factors in achieving professional goals, the interpersonal
relationships can influence a manager`s career either in good or bad
ways. On the other hand the ability to mend broken or spoiled
business relationships requires high level of impulse control.
Managers who are able to control their impulses are better in
decision making and problem solving. In the case of building and
mending a relationship, both female and male managers with higher
degrees of emotional intelligences and good control on their
impulses are the same and it is a gender-neutral dimension of EQ.
Confronting Problem Employees: Any manager may meet
problem making people at their workplaces. These employees can
influence negatively on the performance of the organization. The
ability to deal with these people aids managers to direct their
businesses toward success. According to the study conducted by
CCL among female and male administrators for rating their
performances, promotabilities, and derailment potentials, male
managers are better at confronting problem employees. 2
Change Management: Emotionally intelligent managers and
leaders know how to manage their organizations and employees
during changes. These managers are capable of feeling their own
and their subordinates` emotions and they can turn negative
emotions into positive and use them effectively to achieve success
during adverse business situations. According to Barbara
1

Center for Creative Leadership (1997).Gender differences; Validity Study in Benchmark: A
manual and trainer`s guide. Greensboro NC: Center for Creative Leadership
2
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manual and trainer`s guide. Greensboro NC: Center for Creative Leadership
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Fredrickson`s Broaden-and-Build Theory, positive emotions create
an upward spiral that counter downward spirals of negativity and
they spread through workplaces to enable cooperation during the
transformation process. 1 According to a Dutch study, women in
management positions are better than men in organizational crisis.
As per this study male managers prefer to use authority and
financial exertions for solving crises, however, on the other hand,
female managers tend to utilize passive leadership characteristics,
such as tact and understanding to manage organizational hassles.2
Conclusion:
Studies indicate that there are major differences between male
and female managers concerning utilization of their emotional
intelligences. Both genders have their own specific EQ-attributes;
women have higher levels of interpersonal domain of emotional
intelligence and men perform better in confronting problems and
making balance between their personal and professional lives.
Although it is hard to prove women are more emotionally
intelligent than men, studies reveal women are as effective as men
in management and in some aspects they even perform better.
Բահարեհ Թաջֆիրուզ
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հուզական
բանականություն,
կառավարում,
առաջնորդություն, գործողություններ, ինքնաիրազեկում, ճգնաժամ,
ինքնակառավարում

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կան լուրջ
տարբերություններ տղամարդ և կին կառավարիչների միջև,
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որոնք առնչվում են դրանց հուզական բանականության իրացմանը: Երկու սեռերն էլ ունեն սեփական և հատուկ բանական
հատկանիշներ: Կանայք ավելի բարձր մակարդակներ են դրսևորում միջանձնային տիրույթում, իսկ տղամարդիկ ունակ են ավելի լավ դիմակայելու հիմնախնդիրներին և սահմանելու հավասարակշռություն` իրենց անձնական և մասնագիտական գործունեության միջև: Չնայած նրան, որ դժվար է ապացուցել, որ կանայք ավելի կառավարելի են հուզականության առումով, քան
տղամարդիկ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ
կանայք կարող են նույնքան արդյունավետ, որքան և տղամարդիկ` հանդես գալ արդյունավետ գործող կառավարիչներ:
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REGIONAL AND INTERNATIONAL PARTNERSHIP RISKS IN
DEVELOPING COUNTRIES: CASE OF IRAN
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Abstract: Today due to the importance of investment and
financing in the global economy, the economists and governments all
agree on the vital importance of foreign investment and in their
opinion investment important factor to create broad economic
developments for all countries, especially developing countries. Foreign
investment is an appropriate tool for achieving low-risk economic
development, employment, learning the world techniques and
increasing the capacity of domestic firms, as well as an important factor
in financing economic projects and plans. This study is going to
investigate Regional and international partnership risks in developing
countries (Iran). In this paper the author has attempted using
descriptive and review method to state Regional and international
partnership risks in developing countries (Iran). The study data has
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been also collected using books and scientific papers study and
searching the credible databases.

Introduction
Following the agreement reached between Iran and the 5+1
Group on the Iranian nuclear program on July 14, 2015, entitled
the joint comprehensive plan of action (JCPOA) and in view of
the resolution adopted by the UN Security Council on the relief
of sanctions against Iran by European Union and the U.S.A.
upon due process, a new chapter has opened for the start of
international economic cooperation with our country.
Implementation of the JCPOA certainly will give a lift to Iran’s
economy, permitting the country access to Iranian funds that
had been blocked abroad under sanctions, additional oil exports,
and more trade and investment. However, sustained and
comprehensive improvements are likely to depend on Iran’s
leaders making difficult, and in some cases politically risky,
decisions to reform key elements of the economy, enhance
transparency, strengthen the country’s financial institutions,
improve the environment for private investment, and provide
for the inclusion of larger numbers of Iranians in the nation’s
future growth 1.
Today, most developing countries are faced with shortage of
investment resources to promote the economic situation, create
jobs and achieve sustainable development and growth. Loss of
revenues due the export and unfairly rate from which the raw
materials and goods exporter will suffer, and dense of population
and relative high consumption, are considered as factors that
have severely limited convertible resources to productive
investments in these countries. Today, in the process of
globalization (global economy) capital is also easily transferred.
But investor is looking for earning more profits and a safe place
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to invest, when investor's safety is ensured and necessary legal
bed is provided in developing countries, the investor will
present in such markets more willingly. It is important to note
that with the saturation of investment in advanced industrial
countries, the rate of return on investment is steadily declining
in these countries and investors always aim to take advantage of
opportunities with greater profit and return, and the best
market in the current situation is the developing countries
market1
Foreign Investment
There are many definitions of foreign investment that some are
as following:
1.
The purpose of foreign investment is production of
goods that are marketable, i.e. the production of goods to
produces the income for firms which have invested,
2.
Transferring funds or materials from one country to
another to use the facilities of a company in the host country
against direct or indirect participation in the company's profits,
3.
It means the use of foreign investment in an existing or
new company after adopting investment permission to be
performed as an investment in the production of goods, raw
materials extraction, financial institution establishment and
expansion beyond national borders.
Therefore, the importance of foreign investment could not be
denied in the development of countries to the extent that
without it, the development of at least developing countries is
not possible, today even industrialized countries are also
competing to attract investors and investment in any country
has the greatest importance after private property. It should be
noted that to make better use of foreign investment the climate
and conditions have to be ready. Along with the climate
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readiness for domestic investment, foreign investment can be
used as domestic investment supplementary. Some of the foreign
investment rules are:
1.
Acceptance of foreign investment with observation of
other current laws and regulations of the country need to be for
rehabilitation, development and manufacturing activities
including industrial, mining, and agricultural and so on.
2.
Investment or government or foreign governments in
Iran as needed, is subject to the approval of the Islamic
Consultative Assembly.
3.
The exchange rate used by the arrival or departure of
foreign investments in the same currency in the official network
of the country, otherwise, the free day rate under discretion of
the Central Bank of Islamic Republic of Iran.
4.
The original foreign investment and its interests or what
remained of the country's original capital is transferable abroad
with providing the quarter prognosis to the Board and after all
deductions and legal obligations and minister of economic affairs
and finance approval.
5.
Foreign investment profit is transferable abroad after
deducting taxes and duties and the legal reserve and minister of
economic affairs and finance approval.
6.
The difference between the government and foreign
investors about the investments if they could not be settled by
negotiation will be addressed in domestic courts.
7.
Any foreign investor is required to inform the Board of
any changes in name, legal form and citizenship and property
changes more than 30%1
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Types of Foreign Investment
Foreign investment in the host country is usually done in one of
the following forms:
•
Commercial loans: bank loans to corporations or foreign
governments.
•
Official flows: including development aid from
developed countries to developing countries.
•
Foreign direct investment: there is international
investment in which a person or legal person who established in
a country, firm's shares and permanent interest in the other
country is allocated.
•
Foreign indirect investment or foreign investment in a
financial basket: involving investments a person or legal person
who resident in a country and invest in securities of another
country. The purpose of this type of investment, to obtain
maximum profit through the efficient allocation of capital in
international cases, such foreign investment only include those
investment which provided by person or foreign legal person in
securities and only in order to make a profit through the
purchase and sale of these securities are carried 1
History of Foreign Investment in Iran
Although Baron Julius Reuter was not the only person who
wants to trade to Iran, but he undoubtedly was named the first
foreign investor in Iran's economy. But a few years later, he
succeeded in obtaining the necessary permits for the
establishment of the Imperial Bank of Iran. Development of
foreign trade in the late thirteenth century and early fourteenth
century AD, the difficulties West’s business challenges in the
areas of banking and monetary transactions over, and a
1

Mazroui Nasarabadi, Esmaeil. Pornour, Majid. 2015, Factors Affecting
Foreign Direct Investment in Iran, International Journal of Management and
Humanity Sciences. Vol., 4 (1), 4394-4400
173

willingness of north and south neighbors deal with Iran's
trading cause banks, including Bank of New East (1925), the
Imperial Bank of Persia (1926) and State Bank of Iran (1926) to
be established. Years later, in the throes of intense competition,
Britain, Russia and some other European countries, a contract
oil rated ‘Darcy’ was signed with another commercialized
English, subsequent Iranian government unilaterally accept
another contracts in which economic and political history of
Iran left bad reputation. Fisheries agreements and conventions
referred to the North and a few other investment and contracts
imposed by government’s dominant which was signed on
strategic resource, bring unpleasant subjective experience of
foreign investment. After approval and registration of corporate
law in 1930 and commercial law in 1932, for the first time, field
was provided for foreign nationals to attract private capital.
The cause of Failure to Attracting Foreign Investment in Iran
The cause of failure to of attracting foreign investment in Iran
can be examined from multiple angles. Some put an emphasis on
political, and some on legal and cultural and economic barriers,
these barriers are summarized as following: Lack of attracting
foreign investment in Iran can be examined from multiple
angles. Some aspects of political, legal and cultural barriers,
economic barriers, while others insist that these barriers are
summarized as follows:
• Cultural barriers: having negative mentality toward
foreign investment and foreign investor
• Economic barriers: such as excessive expansion of the
public sector and inefficient trade policies and currency
fluctuations.
• Legal barriers: clear rules and regulations, and policies
related to foreign investment such as custom, tax and trade rules
and so on, but the rules in our country have created limitations.
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• Political barriers: the most important political barrier is
barriers created by some European and America against Iran 1.
Benefits of Foreign Investment for Iran
Foreign investment under the right conditions can support both
Iran’s political and economic evolution. By engaging with
private sector companies and younger Iranians— including
women entrepreneurs—Western investors would likely
strengthen the role of these groups in the nation’s economy and,
over time, in its political life. It would be naive to think that
major changes will occur soon, but also unduly pessimistic to
believe that they will never happen, especially as foreign
contacts increase and new generations of Iranians grow in
influence. Such openness has resulted in major changes in far
larger countries, such as China. Even the prospect of more jobcreating investment could produce additional popular support
for reformists (Hormats, 2016).
Investment Risk
In the equity and bond markets there is abundant literature on
the benefits of international diversification. All studies
concluding that the risk and return advantages of international
diversification are very large for investors in all the major
countries. Indeed with more assets to choose from a more
widely diversified international portfolio cannot do worse than
a one based on domestic stocks only. In contrast the issue of
international real estate diversification has received scant
attention in the academic literature 2. In general data limitations
have resulted in less research being undertaken. As it is felt that
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investment in emerging markets is more risky than investment
in developed markets it could be argued that this alone will
deter investors. Indeed Lim (2000) finds that UK investors are
much more risk averse than their Asian counterparts.
Consequently the greater perceived risk of investing in the
countries of Southeast Asia would seem to be the main reason
for avoiding the area. This perception can be questioned on at
least two counts.
Effects of Sanctions on Iran
The effectiveness of U.S. and international sanctions on Iran is
often difficult to measure, but U.S. officials appear increasingly
convinced that the sanctions are compounding the
mismanagement and other structural inadequacies of Iran’s
economy as well as slowing down the advancement of Iran’s
nuclear program. U.S. officials have stressed since late 2010 that
the sanctions are only beginning to apply pressure on Iran’s
economy. At various conferences, some Administration officials
have urged to allow time for the existing sanctions to work,
rather than to turn immediately to additional sanctions. In
addition, at an Iran-related conference on December 10, 2010,
White House proliferation adviser Gary Samore said that new
sanctions might be considered by the United States and partner
countries.37 As of early April 2011, there does not appear to be
active discussions among the P5+1 contact group on Iran’s
nuclear program to draw up a new U.N. Security Council
resolution that would add further sanctions against Iran. Most
experts believe that the most effective sanction would be an
embargo on the purchase of Iranian crude oil, although he did
not indicate that such a step would be proposed or achieve
consensus. With the United States and Europe seeking to boost
economic growth, a sanction that would result in a further
increase in oil prices would appear unlikely to attract broad
support (Katzman, 2010).
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New sanctions on the background of the Iranian economy
The sanctions caused both the decline of Iran’s national
currency and inflation. On the other hand, as a result of
sanctions, trade has become one of the most affected sectors.
Thus, many of Iran’s companies that participated in the import
and export trade have closed their offices in Dubai. In addition,
one of the biggest difficulties is the lack of foreign currency.
This doesn’t allow Iran to import goods from its trade partners.
For instance, currently Iran is not capable of paying its debt to
Ukraine for the imported grain.
The sanctions had a negative impact on the sale of crude oil,
which is the primary part of Iran’s exports. In this regard, Iran’s
oil production has already started to decrease. Sanctions also
have a significant impact on Iran's financial and banking sector.
Ordinary citizens are affected too. As a result of price increases
due to inflation, 20% of the population lives below the poverty
line. However, according to independent sources, 40 % of the
population faces extreme poverty. The reduction of subsidies for
the energy sector presented by the President has increased the
impact of sanctions on the poor population. Because of the
insufficient compensations granted in response to the reduced
sanctions, the overall quality of life has worsened.
Iran’s economic system in the period of post-sanctions
Sanctions are expected to have an impact on Iran's foreign trade
turnover. According to the International Monetary Fund, the
energy export makes up to 78- 80% of the total export. This
means that due to sanctions, the country may be deprived of
large foreign currency inflows. It is estimated that Iran’s income
from its energy exports will decrease by some 24 billion USD.
Moreover, the International Monetary Fund states that due to
sanctions, Iran’s non-oil exports may decrease by some 7 billion
USD. Hence, Iran’s total export loss is expected to be about 31
billion USD. Another area that will be most affected by
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sanctions is the budget income. Due to the fact that two-thirds
of the budget income comes from the sale of oil, the state budget
is expected to be most affected. According to the International
Monetary Fund, tax collections may decrease by 10% due to
sanctions; this in turn, may lead to an annual deficit of 2% of
GDP.
From a corporate point of view, the unstable economy will make
it difficult for tradespeople and businessmen to deal with
commerce. Already some businessmen complain about the
hourly changing currency rates. This in turn will obstruct
business and will cause unemployment and the closure of
companies. As a result of all of these, the capacity of black
markets and illegal activities such as, smuggling will increase. As
seen, future sanctions may create surprises for Iran’s economy.
From a macroeconomic point of view, this may contract Iran’s
economy and cause it to halt into recession. At the same time,
high unemployment and inflation are among other surprises
that could be brought about by sanctions.
Domestic vs. Regional Priorities
Broadly, Iran aims to accelerate economic growth under the
existing political structure while simultaneously strengthening
its regional strategic position. Within the Iranian political elite,
however, lies two competing strands. One, as represented by the
reformists and the technocratic government of President Hassan
Rouhani, prioritize economic growth. As such, they are more
inclined to seek a regional strategic balance and greater
cooperation with outside powers in order to serve their
economic agenda. If the authorities choose to liberalize the
economy through widespread economic reforms, and reduce the
role of the inefficient public sector, domestic political power
would likely shift in their favor. The second force, as
represented the hardliners, the ruling clergy and the Islamic
Revolutionary Guards Corps (I.R.G.C.), would prefer to retain
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the current economic structure, as these forces maintain a
significant stake in the economy 1.
Conclusion
Even if Iran is trying to transform its economy into a marketoriented economy, a serious effect is still not observed. The
transformation of the country's economy into the latter is
impeded by the accepted five-year development plans. The
negative effects of this are mostly felt among the socially weak
groups of people. Thus, in order to achieve the goals under the
framework of these plans, Iran mostly uses the monetary-credit
policy, which gives an opposite effect caused by inflation and
unemployment. Taking into account the pressure of sanctions
on Iran, we can expect that the coming years will be difficult for
its economy. In general, because economy policy and political
policy in Iran are very mixed, the economic reforms there are
very weak and their effectiveness is also low`. The
intensification of trade and investment sanctions since the early
1990s has significantly affected the nature of international
competition for Iranian business. The effects of the trade and
investment sanctions have, however, been felt more by
American companies than non- American firms. This is
primarily due to the practical difficulty of enforcing U.S. laws
beyond U.S. borders, and as a result, on numerous occasions
significant business has been lost to non-American firms,
immune to the terms of the sanctions. Boeing, Conoco, and BP
America are prime examples.

1 Iqbal, Zubair. 2016. Iran’s Post-Sanctions Economic Options, MEI Policy
Focus
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ
ՌԻՍԿԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ` ԻՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
Հիմնաբարեր.

միջազգայինև տարածաշրջանային ռիսկեր, զարգացող
երկրներ, մարքեթինգ

Ներկայումս Իրանը ակտիվ ջանքեր է գործադրում
շուկայամետ տնտեսության զարգացման ուղղությամբ, սակայն
դեռևս ակնառու հաջողություններ չի արձանագրում: Երկրի
կողմից իրականացվող ֆինանսավարկային քաղաքականությունը
չի հաղթահարում առկա գործազրկությունն ու սղաճը: Իրանի դեմ
1990- ականներից կիրառվող պատժամիջոցները իրենց հերթին
չնպաստեցին գործարարության զարգացմանը: Արդյունքում
տուժեց ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև միջազգային
գործարարությունը: Հետևաբար, երկրում ներկայումս արդիական
է համարվում միջազգային մարքեթինգի արդյունավետ ուղիների
կիրառումը:
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ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
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