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Առաջաբան 

 

Ժամանակակից հասարակություններում տնտեսական աճի բա-

րելավմանն ուղղված իրավատնտեսական կարգավորումների համա-

կարգում ավելի գերակայող են դարձել կազմակերպությունների 

սնանկացման կանխարգելման գործընթացները: Շուկայական 

տնտեսության ձևավորման և կառուցման հիմնական ինստիտուտնե-

րից մեկը կազմակերպությունների սնանկության գործընթացի պե-

տական կարգավորումն է, որն իրականացվում է համապատասխան 

իրավական ակտերի և այդ գործընթացը սպասարկող ենթակառուց-

վածքների միջոցով։ Ըստ որում, այդ ինստիտուտի արդյունավետ 

գործունեությունը ապահովում է ինչպես առանձին կազմակերպու-

թյան, այնպես էլ դրան առնչվող կազմակերպությունների խմբի և 

ոլորտների գործունեությունը, որը նպաստում է և՛ բնակչության 

զբաղվածությանը, և՛ պետական բյուջեի եկամուտների ավելացմա-

նը: Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության արդյունավետ 

գործառնումը մեծապես պայմանավորված է առևտրային կազմա-

կերպությունների արդյունավետ գործունեությամբ, որի խաթարումը 

առաջացնում է սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ։ 2020 

թվականից COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ ողջ աշ-

խարհը առերեսվել է մարդկության պատմության մեջ չտեսնված 

մասշտաբների հասնող ճգնաժամի հետ։ Այդ ճգնաժամը սպառնում է 

ոչ միայն մարդկանց առողջությանը, ստեղծում է աշխարհաքաղա-

քական ազդեցություն ունեցող խնդիրներ, այլև լուրջ հիմնախնդիր-

ներ է առաջացնում առևտրային կազմակերպությունների անխա-

փան և շահութաբեր գործունեության իրականացման համար։ Դրան 

հաջորդող 44-օրյա պատերազմը վերջնական ուժգին հարվածն էր 

մեր տնտեսությանը։ Նշված հիմնախնդիրների լուծման տարբեր 

ուղիների որոնումներն ու արդյունավետ լուծումների փնտրտուքը 

ներկայումս խիստ արդիական է դարձնում առևտրային կազմակեր-

պությունների շահութաբեր գործունեության իրականացումը։ Կազ-

մակերպության ֆինանսատնտեսական իրավիճակի օբյեկտիվ վեր-

լուծության տրամաբանությունը ակներև է դառնում հետևյալ զուգա-
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հեռները իրականացնելիս. կախված այն բանից, թե ինչպես է առող-

ջապահության ոլորտում կատարվում հիվանդության ախտորոշումը, 

դրանով էլ պայմանավորված է հետագա բուժման բարենպաստ ելքը։ 

Նույն կերպ՝ որքանով ճիշտ են ախտորոշվում ու դասակարգվում 

առողջ և մրցունակ կազմակերպությունները պոտենցիալ սնանկ (հա-

վանական մեծ բնութագիր ունեցող) կազմակերպություններից, այդ-

քանով մեծանում է հավանականությունը խուսափելու սնանկության 

գործընթացում ընդգրկվելուց, առավել ևս՝ սնանկության հետևանքով 

լուծարվելուց։ Նշված խնդրի լուծումը արդեն իսկ նախապայման է 

դառնում միկրոտնտեսության մակարդակում սնակության դեպքերը 

սահմանափակելու, դրանով իսկ հասարակությանը հասցվող մարդ-

կային, նյութական ու ֆինանսական վնասները նվազագույնի հասց-

նելու համար։ 
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ԲԱԺԻՆ I 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

1.1. Սնանկության ֆունկցիոնալ դերը, տեսակները և  

փուլերը  

 

Անվճարունակության և սնանկության տնտեսաիրավական կար-

գավորումն ունի բազմադարյան պատմություն, և երբեմն այս երկու 

եզրույթները դիտարկվում են որպես հոմանիշներ: Անվճարունակու-

թյունը, ընդհանուր առմամբ, լայն հասկացություն է և նշանակում է 

ընդհանրապես վճարելու անկարողությունը, իսկ սնանկությունը՝ 

տվյալ պահին վճարելու անկարողություն: Ռուս իրավագետ Մ. Վ. 

Տելյուկինան նշում էր, որ սնանկությունն անվճարունակության մաս-

նավոր դեպքերից է և պարտապանի այնպիսի վարքագի, որը վնաս է 

հասցնում պարտատերերին1: Մի շարք մեկնաբանությունների հա-

մաձայն՝  

 

 

 

 

 

 

 

 

Որոշ մասնագետներ էլ առաջարկում են անվճարունակությունը 

համարել որպես վճարման անկարողություն, իսկ սնանկությունը՝ ան-

վճարունակության դատական հաստատում2:
 
Ելնելով վերոգրյալից՝ 

պետք է նշել, որ «անվճարունակություն» և «սնանկություն» հասկա-

                                                            
1 Телюкина М. В., Комментарий к Федеральному закону о несостоятелности /банк-

ростве/, Москва 1998г., ст.9   
2 Ткачев. В. Н., Несостоятелность (банкроство) в РФ, 2-е издание, Москва 2006, ст. 56  
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ցությունների տարբերակումը պետք է պայմանավորված լինի դրանց 

նշանակությամբ և իրավական հետևանքներով: Իսկ սնանկության 

ինստիտուտը նկարագրելու համար կարելի է օգտագործել «սնան-

կություն» տերմինը, ինչպես օրինակ՝ ԱՄՆ-ում, որտեղ կիրառվում է 

միայն «սնանկություն» տերմինը, իսկ օրինակ՝ Բելառուսի Հանրա-

պետությունում «անվճարունակություն» հասկացությունը հստակ 

առանձնացված է «սնանկություն» եզրույթից: Սնանկության ծագում-

նաբանությանը վերաբերող գրականության ուսումնասիրությունն ու 

օրենսդրությունում դրա մեկնությունները արձանագրում են, որ 

սնանկության հիմքը անվճարունակությունն է։ Դա տեղի է ունենում, 

երբ կազմակերպությունն անկարող է լինում ժամանակին և ամբող-

ջությամբ մարելու իր պարտավորությունները կամ կազմակերպու-

թյան պարտավորություններն ընդունում են ավելի մեծ արժեք, քան 

ակտիվներն են3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ-ում սնանկության ինստիտուտը ապահովում է պարտատերե-

րի պահանջների պաշտպանությունը, որոշակի կառուցակարգերով 

նպաստում է ֆինանսական խնդիրներ ունեցող կազմակերպություն-

ներին ֆինանսական առողջացման ծրագրի միջոցով դուրս է բերում 

սնանկացման գործընթացից, ինչպես նաև օգնում է կազմակերպու-

թյանը գործունեություն ծավալել ֆինանսապես կայուն միջավայ-

րում: Խնդիրն այն է, թե ինչ արդյունավետությամբ է գործում գործող 

սնանկացման ինստիտուտը: Մինչև 20-րդ դարի 50-ական թվական-

ները աշխարհում գործում էին սնանկության երկու մոդելներ՝ անգլո-

                                                            
3 The Association of Business Recovery Professionals, ,,Understanding Insolvency’’, 2008, 
p. 3-4.,  հասանելի է՝ https://www.r3.org.uk/about-r3-insolvency-restructuring/ 
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սաքսոնական, որը հիմնականում միտված էր պարտատերերի շահե-

րի պաշտպանությանը, և ամերիկյան, որն ուղղված էր պարտապանի 

շահերի պաշտպանությանը: Այսօր մասնագիտական գրականու-

թյան մեջ օգտագործվում է սնանկության 5 մոդել՝ ծայրահեղ պար-

տապանական, ծայրահեղ պարտատիրական, դրանց միջանկյալ եր-

կու տարբերակները և չեզոք4: Սնանկության մասին օրենսդրությու-

նը Հայաստանի Հանրապետությունում առավել արագ փոփոխվող և 

զարգացող ինստիտուտներից է: Մինչանկախացման շրջանում Հա-

յաստանը սնանկության կարգավորման իրավական տարբերակ չի 

ունեցել, քանի որ նախկին ԽՍՀՄ ամբողջատիրական պլանային 

համակարգում կազմակերպությունների սնանկացումը բովանդա-

կային առումով բացառված էր: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 1995թ. ըն-

դունված «Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկաց-

ման մասին» ՀՀ օրենքի5 ընդունումը սնանկության իրավատնտեսա-

կան կարգավորման առաջին փորձն էր: Մեկ տարի անց ընդունվեց 

«Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների անվճարու-

նակության և ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օրենքը6: Վեր-

ջինս առավել միտված էր տնտեսական զարգացման հեռանկարնե-

րին, կարգավորում էր սնանկացման ընթացակարգերը, սեփակա-

նաշնորհման ենթակա կազմակերպությունների սնանկացման վա-

րույթ իրականացնելիս որոշակիորեն հաշվի էր առնում անցումային 

ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները: Այնուհետև խնդրի 

առավել համապարփակ կարգավորման նպատակով 2003թ. ընդուն-

                                                            
4 Федорович П. В., Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое 
пособие, М.,2016,2-е издание, հասանելի է՝ https://www.bookvoed.ru/book?id=6638548, 
2016, pdf. 
5 «Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման մասին» ՀՀ օրենք՝ 
ընդունված 1995 թվականի մայիսի 17-ին, ՀՕ-141, հասանելի է՝  
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=216 
6 «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռ-
նարկությունների և անհատ ձեռներեցների անվճարունակության և ֆինանսական ա-
ռողջացման մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, ՀՕ-101, 
հասանելի է՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=375  

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=216
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=375
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վեց ՀՀ օրենքը «Անվճարունակության (սնանկության) մասին»7, իսկ 

2006թ.՝ ՀՀ «Սնանկության մասին» օրենքը, որը կարգավորում էր 

սնանկության իրավահարաբերությունները և իրավական նորմերը8: 

Հարկ է նշել, որ բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատությունների 

դեպքում սնանկության ինստիտուտի կարգավորումները որոշակիո-

րեն առանձնանում են, իսկ պետական սեփականություն հանդիսա-

ցող կազմակերպությունների համար կիրառվում է ընդհանուր իրա-

վակարգավորում:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սնանկության գործերի վարումն իրականացվում է սնանկության 

դատարաններում, որտեղ գործերը միանձնյա քննվում են սնանկու-

թյան գործեր քննող դատավորի կողմից: Սնանկության գործով պար-

տապանի գույքի կազմում ներառված գույքի և իրավունքների 

առնչությամբ ծագած բոլոր քաղաքացիաիրավական վեճերը, որտեղ 

պարտապանը հանդես է գալիս որպես պատասխանող կամ պա-

տասխանողի կողմում հանդես եկող երրորդ անձ, քննվում են նույն 

սնանկության գործի շրջանակում9: Պարտապան իրավաբանական 

անձի լուծարման հանձնաժողովը (լուծարողը) պարտավոր է պար-

տապանին սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացնել դատարան, եթե 

լուծարման ժամանակ պարզվում է, որ լուծարվող իրավաբանական 

                                                            
7 «Անվճարունակության (սնանկության) մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2003 թվակա-
նի դեկտեմբերի 17-ին, ՀՕ-17-Ն, հասանելի է՝  https://www.arlis.am/DocumentView.-
aspx?docid=1387  
8 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, 
ՀՕ-51-Ն, հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772 
9 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 4: 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1387
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1387
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772
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անձի գույքի արժեքն անբավարար է պարտատերերի պահանջներն 

ամբողջովին բավարարելու համար: Պարտապանին սնանկ ճանաչե-

լու դիմումը պետք է դատարան ներկայացվի ոչ ուշ, քան համապա-

տասխան հիմքերի հայտնաբերումից հետո` երկամսյա ժամկե-

տում10: 

ՀՀ դատարաններ

Առաջին ատյանի
  դատարան

Վերաքննիչ Վճռաբեկ

Ընդհանուր իրավասության դատարան
Մասնագիտացված 

դատարան

Վարչական դատարան
Սնանկության դատարան

Կամավոր սնանկություն Հարկադրված սնանկություն

Եթե պարտապանի պարտավորությունները 
գերազանցում են նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհազարապատիկը, ապա 3 ամսվա ընթացքում 
սնանկ ճանաչելու դիմումը պարտապանը

 պետք է 
ներկայացնի դատարան:

Եթե պարտապանի պարտավորությունները 
գերազանցում են նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհազարապատիկը, ապա պարտատիրոջ պահանջով 
սնանկության դիմում է ներկայացվում դատարան :

Սնանկության դիմում է ներկայացնում դատարան 
պարտատերը(երը):  Դիմումը ընդունելուց հետո 

դատարանը նշանակում է սնանկության 
ժամանակավոր կառավարիչ: 15 օրվա ընթացքում 
դատավորը դիմումը վարույթ ընդունելուց հետո 

նշանակում է դատական նիստ, որին հրավիրվում 
են պարտապանը և պարտատերը: 

Սնանկության դիմում է ներկայացնում 
դատարան պարտապանը: Դիմումը 

ընդունելուց հետո դատարանը նշանակում 
է սնանկության ժամանակավոր 

կառավարիչ: 3 օրվա ընթացքում առանց 
դատական նիստ հրավիրելու դատավորը 
վճիռ է կայացնում պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու մասին (եթե ընդունվել է):

Դիմումի մերժում
Դիմումի հետ 

վերադարձ
Դիմումը վարույթ 

ընդունել

Կարող է 
բողոքարկվել 
վերաքննիչ 

դատարանու մ:

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱ Ն ԳՈՐԾԻ ԱՎԱՐՏ

Լուծարում
Ֆինանսապես 
առողջացում

 
Գծապատկեր 1. Սնանկության գործերի վարման ընթացակարգային  

սխեմա11 

 

                                                            
10 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 5: 
11 Կազմվել է հեղինակների կողմից, աղբյուրը՝ «Սնանկության մասին» ՀՀ օերնք՝ ըն-
դունված 2006թ. դեկտեմբերի 25, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76-
772: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772
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Համաձայն ՀՀ «Սնանկության մասին» օրենքի երրորդ հոդվածի՝ 

պարտապանը կարող է սնանկ ճանաչվել.  

 

հարկադրված սնանկության դիմումի հիման վրա` եթե թույլ է 

տվել օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհա-

զարապատիկը գերազանցող անվիճելի վճարային պարտավորու-

թյունների 90-օրյա կամ ավելի ժամկետով կետանց, և վճռի կայաց-

ման պահին նշված կետանցը շարունակվում է (փաստացի անվճա-

րունակություն),  

 

 սեփական նախաձեռնությամբ` (կամավոր սնանկության դի-

մում) եթե պարտապանի պարտավորություններն օրենքով սահման-

ված նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարապատիկի և ավելի 

չափով գերազանցում են պարտապանի ակտիվների արժեքը` իրա-

վաբանական անձի դեպքում` հաշվապահական հաշվառման կա-

նոնների հիման վրա կատարված գնահատմամբ, ֆիզիկական անձի 

դեպքում` գնահատման ստանդարտների հիման վրա կատարված 

գնահատմամբ (հաշվեկշռային անվճարունակություն)12։  

Պարտապանն իրավունք ունի դիմելու դատարան կանխատես-

վող սնանկության դեպքում, երբ ակնհայտ է, որ առաջանալու են 

օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ և 2.1-ին կետերով նախատեսված (հար-

կադրված կամ կամավոր սնանկություն) պարտապանի սնանկությու-

նը ճանաչելու հիմքերը13:    

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում սահմանվում է նաև «պար-

տավորություն» եզրույթը: Համաձայն սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի՝ 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նա-

խատեսված ֆոնդի կառավարման պայմանագրի կողմ համարվող և 

այդ ֆոնդի միջոցների սեփականատեր չհամարվող ֆոնդի կառա-

վարչի համար ֆոնդի կառավարման հետ կապված գործարքներով 

                                                            
12 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2006թ. դեկտեմբերի 25, հոդված 3, 
հասանելի է www.arlis.am/?fbclid=IwAR1dYWjy-ZtC44ktFjuSWW2gXCSDq6iuBgXa-
XO4MEn42V6V-7jhFf-tQaso: 
13 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 3, 2.2 կետ: 
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նրա ստանձնած պարտավորությունները «Սնանկության մասին» ՀՀ 

օրենքի իմաստով համարվում են պարտավորություն, եթե համաձայն 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

դրույթների` դրանք ենթակա են կատարման նրա հաշվին: Ընդ որում՝ 

այն պարտավորությունները, որոնք ենթակա են կատարման սույն 

մասով նախատեսված ֆոնդի կառավարչի հաշվին միայն ֆոնդի ակ-

տիվների անբավարարության դեպքում, այդ կառավարչի համար 

սույն օրենքի իմաստով պարտավորություն են համարվում միայն 

ֆոնդի ակտիվների չբավարարող մասով: Հայաստանի Հանրապե-

տության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի կա-

ռավարման պայմանագրի կողմ համարվող և այդ ֆոնդի միջոցների 

սեփականատեր համարվող ֆոնդի կառավարիչը համարվում է ան-

վճարունակ նաև այն դեպքում, եթե իր կողմից կառավարվող ֆոնդի 

(ֆոնդերի) ակտիվների հաշվին կատարման ոչ ենթակա պարտավո-

րությունները գերազանցում են ֆոնդի կառավարչի այն ակտիվների 

արժեքը, որոնք իր կողմից կառավարվող ֆոնդի ակտիվներ չեն14: 

Կազմակերպության սնանկացումը պայմանավորված է արտա-

քին և ներքին բացասական գործոնների ազդեցությամբ: Արտաքին 

միջավայրի գործոնների շարքին են դասվում ընդհանուր տնտեսա-

կան գործոնները, որոնք պայմանավորված են պետության տնտեսա-

կան վիճակի ներգործությամբ, շուկայական տնտեսության գործոն-

ները և այն գործոնները, որոնց օգնությամբ որոշվում է պետության, 

նրա իրավական, հարկային և կառավարչական փոխազդեցությունը 

կազմակերպության գործունեության վրա: Ներքին գործոններից կա-

րելի է առանձնացնել արդյունաբերական, կառավարչական, ֆինան-

սական և ներդրումային (կապված կազմակերպության անարդյունա-

վետ ներդրումային քաղաքականության հետ) գործոնները: Որոշ հե-

տազոտողներ պնդում են, որ արտաքին և ներքին գործոնների բնու-

թագրման ցուցանիշների առկայությունը չի կարող հիմք հանդիսա-

նալ անվճարունակության ճանաչման համար. մի շարք պետություն-

ների օրենսդրություններ հնարավորություն են տալիս անհատին ճա-

                                                            
14 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 3, 4,5 կետ: 
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նաչել անվճարունակ ոչ միայն արտաքին և ներքին ցուցանիշների 

միաժամանակյա, այլև դրանցից մեկի առկայության դեպքում: Այս 

համատեքստում հարկ է ավելացնել, որ յուրաքանչյուր կազմակեր-

պություն, ֆինանսատնտեսական գործունեություն իրականացնելիս, 

բացի արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությանը ենթարկվե-

լուց, հայտնվում է ռիսկային իրավիճակներում, որից էլ կախված է 

կազմակերպության տնտեսական շահույթ ստանալը։ Իսկ տնտեսա-

կան շահույթը նորմալ շահույթը գերազանցող շահույթն է, որը ստա-

նում են ձեռնարկատերերը ռիսկի ու անորոշությունների առավել 

ճշգրիտ կողմնորոշումների դեպքում։ Ռիսկը որոշակի արտադրա-

կան, ֆինանսական և ոչ առևտրային գործունեության իրականաց-

ման արդյունքում վնասների ի հայտ գալու հավանականությունն է15: 

Ռիսկի վերլուծությունը ռիսկի տվյալ տեսակը մեծացնող կամ փոք-

րացնող գործոնների բացահայտումն է, իսկ ռիսկի գնահատումը՝ 

ռիսկի մակարդակի չափումը որակական և քանակական մեթոդնե-

րով16: Կազմակերպության անվճարունակության ռիսկի սահմանման 

հետ կապված՝ գոյություն ունեն որոշ բացատրություններ: Առաջին 

մոտարկմամբ՝ կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկը 

վերջինիս կողմից ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման և 

պարտավորությունների մարման հնարավորության բացակայու-

թյունն է միջոցների բացակայության պատճառով17: Մեկ այլ մոտեց-

ման համաձայն՝ կազմակերպության անվճարունակության նրանում 

է, որ կազմակերպությունը չի կարողանում մարել իր՝ պայմանագրով 

նախատեսված այլ իրավաբանական անձանց նկատմամբ պարտա-

վորությունները18: Անվճարունակության ռիսկը կառավարելու համար 

իրավաբանական անձինք պետք է ունենան կանխիկ դրամական մի-

ջոցներ կամ բարձր իրացվելիության ակտիվներ: Իրացվելիության 

                                                            
15 Кабушкин С. Н., Управление банковским кредитным риском, учебное пособие, 
Минск, 2007, 4-ое издание, с.19.  
16 Костюченко Н. С., Анализ кредитных рисков, Спб, Москва, 2010, с.16. 
17 Ступаков В. С., Токаренко Г. С., Риск-Менеджмент, Учебное пособие. Москва, 
Финансы и статистика, 2005, с.148. 
18 Лобанова А. А., Чугунова А. В., Энциклопедия фнансового риск-менеджмента, 
Москва, 2007, с.356. 
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ցածր մակարդակը նշանակում է, որ իրավաբանական անձի ռե-

սուրսների միայն փոքր մասն է ներգրավված շրջանառու կապիտա-

լում, և վերջինիս կարճատև ֆինանսավորման աղբյուրները վարկերն 

ու փոխառություններն են: Վերահսկելով պաշարները և դեբիտորա-

կան պարտքերը՝ կարելի է կառավարել իրավաբանական անձի 

շրջանառու կապիտալը19:  

Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվում են սնան-

կացման մի քանի տեսակներ20. 

 

 Իրական սնանկացում - այն իրավիճակն է, երբ կազմակերպու-

թյունը ի զորու չէ վերականգնելու իր վճարունակությունը, քանի որ 

ունի սեփական կապիտալի կորուստ: Կապիտալի կորստի բարձր 

մակարդակը և բաժնետոմսերի մեծ թվով վաճառքը սնանկացման 

ազդակներ են: 

 

 Բիզնես սնանկացում -  այս տերմինը գործածության մեջ մտավ 

ամերիկյան «Dun & Bradstreet» խոշորագույն կազմակերպության 

սնանկացումից հետո: Անվճարունակության պատճառով մեծ վնաս-

ներ հասցնելով պարտատերերին՝ այն դադարեցրեց իր գործունեու-

թյունը, որոշվեց, որ այն սնանկ է, չնայած պաշտոնապես դեռ այդ-

պիսին չէր ճանաչվել21: 

 

 Ժամանակավոր սնանկացում - կազմակերպության սնանկաց-

ման այնպիսի վիճակ է, երբ գերազանցվում է դեբիտորական պարտ-

քը, և հնարավոր չի լինում վերականգնել տնտեսական կայուն վիճա-

կը՝ ապահովելով երկարաժամկետ կայունություն: 

 

                                                            
19 Просветов Г. И., Финансовый менеджмент, Москва, 2013, с.80. 
20 Калинин А. С., Упрощенные процедуры банкротства//Проблемы цивилистики. 
Сборник статей. Полтекс, Москва, 2008, вып. 3. 
21 http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html,pdf (դիտման ամսաթիվը՝ 
12.02.2018թ.) 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html,pdf
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 Կեղծ սնանկացում - Գոյություն ունեն դեպքեր, երբ անբարե-

խիղճ մասնակիցները իրենց սնանկությունը ճանաչելու դիմում են 

ներակայացնում դատարան, երբ բացակայում են սնանկության 

հատկանիշները, այլ կերպ ասած, ունենալով բավարար գույք (ակ-

տիվ)՝ բոլոր պարտատերերի պահանջները ամբողջ ծավալով բավա-

րարելու համար, այնուամենայնիվ նրանք սեփական սնանկությունը 

ճանաչելու նպատակով դիմում են ներկայացնում դատարան: Այս 

դեպքում սնանկությունը կոչվում է կեղծ։ Կեղծ սնանկության փաստը 

հաստատվելու դեպքում, պարտապանը պատասխանատվություն է 

կրում սնանկության վարույթը սկսելու հետևանքով պարտատերերին 

պատճառված վնասների համար։ Իսկ այդպիսի վնասներ կարող են 

առաջանալ, քանի որ պարտապանի սնանկության վարույթը սկսելու 

հետ կապված դադարում են պարտապանի այն պայմանագրային 

պարտավորություների կատարումը, որոնց կատարման ժամկետնե-

րը դեռ ավարտված չեն, կասեցվում են կատարողական վարույթների 

ընթացքը, այլ դատական ակտերի, այլ կատարողական փաստա-

թղթերի, պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը և 

այլն։ Սա, փաստորեն, կազմակերպության՝ սնանկության մասին 

կեղծ հայտարարություն է, որը նպատակ ունենի մոլորության մեջ 

գցելու վարկատուներին, ձեռք բերելու նրանց ֆինանսական պար-

տավորությունները կամ «մարելու» ընկերության ոչ մրցունակ ար-

տադրանքի պարտքերը:  

 

 Կանխամտածված սնանկացում - պարտապանի սնանկությունը 

համարվում է կանխամտածված, պարտապանի կանոնադրական 

կապիտալին տիրապետող կամ նրան՝ կատարման համար պարտա-

դիր ցուցումներ տալու կամ նրա որոշումները կանխորոշելու հնարա-

վորություն ունեցող այլ անձանց, այդ թվում պարտապանի ղեկավա-

րի մեղքով, որոնք իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի գործո-

ղություններով ուղղորդել պարտապանի գործունեությունը։ Կան-

խամտածված սնանկության քաղաքացիական հետևանքն այն է, որ 

մեղավորները կրում են համապարտ պատասխանատվություն պար-

տապանի պարտավորություններով՝ վերջինիս գույքի անբավարա-
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րության դեպքում։ Ինչպես կեղծ, այնպես էլ կանխամտածված սնան-

կությունը Հայաստանի Հանրապետությունում քրեորեն հետապնդելի 

է։ Առանձնացնում են կազմակերպությունների անվճարունակության 

հետևյալ փուլերը22: 

 Թաքնված անվճարունակություն, որը բնութագրվում է կազմա-

կերպության արժեքի նվազմամբ (արժեթղթերի գնի իջեցում) արտա-

քին կամ ներքին ոչ բարենպաստ միտումների ի հայտ գալու պատ-

ճառով, որոնցից կարող են լինել արտադրանքի իրացումը, արտադ-

րական հզորությունների ոչ արդյունավետ օգտագործումը և այլն: 

Սակայն տվյալ փուլում կազմակերպությունը դեռևս ի վիճակի է ինք-

նուրույն լուծելու ստեղծված խնդիրները՝ օգտագործելով գնային քա-

ղաքականության մարքեթինգային մեխանիզմները և այլն: 

 ֆինանսական անկայունության փուլ, երբ առկա են առավել խո-

րացված խնդիրներ՝ կրճատվում են դրամական մուտքերը կազմա-

կերպության հաշվեհամարներին, մեծանում են դեբիտորական 

պարտքերը, փոխառու միջոցների ծավալը, նվազում են սեփական 

շրջանառու միջոցները և այլն: Այս փուլում, եթե կազմակերպության 

գործունեության ֆինանսական ցուցանիշների վատացումը կախված 

է օբյեկտիվ պատճառներից (արտադրանքի իրացման սեզոնայնու-

թյուն և այլն), և վերջինս ի վիճակի է մարելու ժամկետանց պարտա-

վորությունները սահմանված ժամկետում, ապա անվճարունակու-

թյունը գնահատվում է որպես կարճաժամկետ: Այլ պարագաներում 

անվճարունակությունը որակվում է որպես երկարաժամկետ: 

 Ակնհայտ սնանկացում, երբ սնանկացումը դառնում է իրավա-

բանորեն անխուսափելի և ակնհայտ փաստ, երբ կազմակերպության 

բոլոր միջոցները, շրջանառու և ոչ շրջանառու ակտիվները բավարար 

չեն սեփական բյուջեի, վարկառուների, բաժնետերերի, անձնակազ-

մի և այլ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց նկատմամբ 

պարտավորությունները մարելու համար: Այս դեպքում կազմակեր-

                                                            
22 Лермонтов М. Ю., Банкротство граждан и упрощенные процедуры банкротства. 
Последняя судебная практика // Налоги (газета), Москва, 2009, № 6, հասանելի է՝ 
https://cyberleninka.ru/article/n/bankrotstvo-grazhdan-i-uproschennye-protsedury-bankrot-
stva 
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պությունը կա՛մ վերակազմավորվում է ֆինանսական առողջացման 

մեթոդով, կա՛մ լուծարվում23:     

Շուկայական տնտեսություններում առևտրային հարաբերու-

թյունների զարգացմանը համընթաց սնանկացման կարգավորումը, 

բազմակի փուլեր անցելով, դեռևս մնում է առանցքային հիմնա-

խնդիր: Կարելի է նկատել կազմակերպությունների անվճարունակու-

թյան կանխարգելմանը և/կամ կառավարմանն ուղղված գործընթաց-

ները և միջոցառումները միտված են հնարավորինս կայուն եկամուտ 

ունեցող կազմակերպությունների պահպանմանը, որի իրագործման 

համար անհրաժեշտ է ժամանակավոր անվճարունակության և 

սնանկացման կանխարգելման համար ներդրումային համակարգի 

ստեղծում, ինչպես նաև վարչական և իրավական համակարգերի ար-

դյունավետ աշխատանք:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այդ ոլորտը համեմատաբար ավելի խոցելի է՝ քիչ լիկվիդայնու-

թյամբ, բանկային աջակցության համեմատաբար սահմանափակ 

հնարավորություններով։ ՀՀ կառավարության աջակցման ծրագրերը 

իրականացվում են տարբեր եղանակներով՝ ցածր տոկոսադրույքնե-

րով վարկեր, համաֆինանսավորում և այլն։ Քաղաքականության 

դրական կողմերից մեկն էլ այն էր, որ առևտրային բանկերին առա-

վել ռիսկային գոտում միայնակ չթողեցին: Հարկ է նշել նաև, որ փոքր 

և միջին բիզնեսի աջակցման գործընթացները միայն ճգնաժամի 

                                                            
23 Սարգսյան Վ. Կ., Սնանկություն. տնտեսաիրավական կարգավորման և կառավար-
ման որոշ հիմնախնդիրներ, ԵՊՀ բանբեր համալսարանի 3(24), 2017, էջ 41-53: 
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պայմաններում չէ, որ իրականացվում են: Դրանք կրում են պարբե-

րական բնույթ՝ տարբեր երկրներում տարբեր չափերով: ՀՀ-ում վեր-

ջին տասնամյակում կառավարությունն ընդունում է մի շարք որո-

շումներ, որոնք ներառում են որոշակի ծրագրեր և ժամանակացույ-

ցեր պետական աջակցության վերաբերյալ, ինչպես օրինակ՝ «Աջակ-

ցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2013-

2016թթ. ծրագրերը24, «Պետական աջակցություն Հայաստանի ՓՄՁ 

ԶԱԿ հիմնադրամի կանոնադրական հիմնախնդիրների իրականաց-

մանը» 2017-2018թթ. ծրագրերը25 և ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին աջակցու-

թյան ծրագրերի համակարգում և կառավարում» 2019 թվականի 

ծրագիրը26: 

 

 

 

 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Որո՞նք են «անվճարունակություն» և «սնանկություն» եզ-

րույթների տարբերությունները։ 

2. Սնանկության քանի՞ տեսակներ և փուլեր են առանձնացվում 

գրականության մեջ։ 

3. Ինչպե՞ս է ներկայացվում սնանկության գործերի վարման 

ընթացակարգը: 

                                                            
24 ՀՀ կառավարության որոշումը ««Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրու-
թյան սուբյեկտներին» 2013 թվականի-55-Ն, 2014 թվականի-1511-Ն, 2015 թվականի-
217-Ն, 2016 թվականի-403-Ն ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների 
ժամանակացույցը հաստատելու մասին», ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջո-
ցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին»: 
25 ՀՀ կառավարության որոշումը «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական 
աջակցության 2010 թվականի-54-Ն, 2011 թվականի-80-Ն, 2012 թվականի-1790-Ն 
ծրագիրը հաստատելու մասին»:  
26 ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի հրամանը ««ՓՄՁ-ի 
սուբյեկտներին աջակցության ծրագրերի համակարգում և կառավարում» 2019 թվա-
կանի ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաս-
տատելու մասին», 25.02.2019թ., 117-Ա: 
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1.2. Սնանկության կարգավորման միջազգային փորձը 

 

Սնանկացման կարգավորման ողջ գործընթացի հիմնական և 

կարևորագույն խնդիրը անարդյունավետ և անկայուն գործունեու-

թյուն ծավալող կազմակերպությունների լուծարումն է, որին հասնում 

են համակարգված գործողությունների միջոցով՝ համագործակցելով 

պարտատերերի և գործընկերների հետ, կազմակերպության ար-

տադրական ներուժի գործադրումն է՝ ի նպաստ ֆինանսական կայու-

նության և սնանկացման կանխարգելման: Սնանկացման կարգա-

վորման ստորև նկարագրվող միջազգային փորձը ուղղված է ինչպես 

անվճարունակ կազմակերպությունների ֆինանսական կայունու-

թյան ապահովմանը, այնպես էլ ազգային տնտեսության կայուն 

զարգացմանը:  Նախկինում սնանկացման կարգավորման գործըն-

թացները մեծ մասամբ անլուծելի են եղել: Օրինակ՝ Հռոմում 326 թ. 

հրապարակվեց օրենք, որն արգելում էր անձի նկատմամբ բռնագրա-

վում կիրառել, եթե պարտապանը երդվում էր, որ չունի թաքցրած 

որևէ գույք: Ժամանակի ընթացքում հռոմեական մրցութային իրա-

վունքը ստեղծեց նորմեր, որոնք վերաբերում էին գույքի վրա բռնա-

գրավում տարածելուն: «Սնանկ» եզրն առաջացել է Իտալիայում. 

,,bancus’’ նշանակում է կրպակ, գրասենյակ, առևտրային կազմա-

կերպություն, իսկ ,,ruptus’’-ը առաջացել է ,,rotto’’ բառից, որը նշա-

նակում է կոտրել, փակել գրասենյակը: Իտալական քաղաքներում 

պարտատերերը ակտիվ մասնակցություն էին ունենում մրցութային 

վարույթում, քանի որ նրանց էր փոխանցվում պարտապանի գույքի 

կառավարումը27:  

Ֆրանսիայում սնանկացման կարգավորման գործընթացների 

հիմքում ընկած է եղել կազմակերպությունների վերակազմավորման 

գաղափարը, այսինքն` զգուշացնել, ոչ թե բուժել: Այստեղ սնանկաց-

ման կարգավորման խնդրին ուղղված հայեցակարգերի և ծրագրերի 

հիմնական նպատակը կազմակերպությունում աշխատատեղերի 

                                                            
27 https://content.next.westlaw.com/Document/I2030ee401cb611e38578f7ccc38dcbee/-
View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&b
hcp=1 (դիտման ամսաթիվը՝ 12.02.2018թ.): 

https://content.next.westlaw.com/Document/I2030ee401cb611e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://content.next.westlaw.com/Document/I2030ee401cb611e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://content.next.westlaw.com/Document/I2030ee401cb611e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
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պահպանումը և պարտատերերի պահանջների բավարարումն է: Ի 

տարբերություն այլ երկրների` Ֆրանսիայում ավելի սուր է արտա-

հայտված կազմակերպության աշխատակիցների իրավունքների 

պաշտպանության հիմնախնդիրը: Եթե կազմակերպությունը չունի 

բավարար ֆինանսական միջոցներ շարունակելու իր գործունեությու-

նը, ապա դատարանի որոշմամբ բացվում է սնանկության գործի վա-

րույթ, և սկսվում է ակտիվների վաճառքը: Ֆրանսիայում 2012թ. դա-

տարաններում քննվել են 59780 սնանկության վարույթ, ինչը 2,7%-ով 

գերազանցում է 2011 թվականի ցուցանիշը: Իսկ 2009թ. 2500 կազմա-

կերպությունների համար հաջողվել է պահպանել 10000 աշխատա-

տեղ: Եթե անդրադառնանք այդ գործընթացի հետևանքով առաջա-

ցած վնասին, ապա 2012թ. կրճատվել է 245000 հաստիք` թվով ավելի 

շատ, քան մինչև 2008 թվականը: Ֆրանսիայում տնտեսական ճգնա-

ժամը 2012թ. գրանցեց 16000 սնանկ ճանաչված կազմակերպություն, 

որը 12,5% ավել էր նախորդ տարիների ցուցանիշներից28:  

Անգլիայում սնանկացման գործընթացները մեծ ազդեցություն են 

ունեցել միջազգային իրավական համակարգի վրա, որոնք ուղղված 

են կազմակերպության պարտքերի կարգավորմանը և եկամուտների 

կառավարմանը: Այստեղ հիմնական նպատակը սեփականատիրոջ 

իրավունքների պաշտպանությունն է, սնանկության չեզոքացումը 

կամ վճարունակության վերականգնումը: Անգլիայում սնանկության 

վարույթի օպերատիվությունն ապահովելու համար սահմանվում են 

գործողությունների հստակ ժամկետներ: Հավելենք նաև, որ հարկա-

դիր ծառայությունների կողմից սնանկ ճանաչված կազմակերպու-

թյունների թիվը 2011թ. ամենաբարձրն էր (2003թ. կազմել է 949 կազ-

մակերպություն)29:  

Ռուսաստանում սնանկացման գործընթացները սկիզբ են առել 

11-րդ դարից և կիրառության մեջ են դրվել 1903 թվականին ընդուն-

ված օրենքի հիման վրա, որը համապատասխանում է միջազգային 

չափանիշներին և զգալի դեր է խաղացել արդյունաբերության և 

                                                            
28 Рущицкий И. Е., Воронина А. Б, Щапова А., Анализ процедур банкротства во 
Франции, Германии, Англии и России, Россия, Москва, 2017, стр. 6. 
29 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6-7։ 
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առևտրի զարգացման գործում: «Անվճարունակության (սնանկու-

թյան) մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենքի 86-րդ հոդվածը, 

որով սահմանվում է ֆինանսական առողջացման վաղաժամկետ 

ավարտի հնարավորութունը, սահմանում է, որ պարտավորություննե-

րի մարման սահմանված ժամանակացույցին համպատասխան բո-

լոր պարտատերերի պահանջների բավարարման դեպքում մինչև 

արբիտրաժային դատարանի կողմից սահմանված ֆինանսական ա-

ռողջացման ժամկետի ավարտը, պարտապանը ներկայացնում է 

հաշվետվություն ֆինանսական առողջացման վաղաժամկետ ավար-

տի մասին30:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անցումը դեպի շուկայական տնտեսության և այդ հարաբերու-

թյուններում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը 

պահանջում էր անվճարունակությունը կարգավորող նոր իրավանոր-

մատիվային հիմքեր ունեցող օրենք: Ռուսաստանի Դաշնությունում 

օրենքը ներառում է հետևյալ գործընթացները՝ ֆինանսական առող-

ջացում, արտաքին վերահսկողություն և մրցութային արտոնության 

գործընթացներ: Սնանկության վարույթով քննվող գործերի թիվը 

Ռուսաստանում 2006թ. կազմել է 91431 կազմակերպություն, 2007թ.՝ 

44255 կազմակերպություն, 2008թ.՝ 34367, իսկ 2010թ. աճել է 38,8 %-

ով31:  

                                                            
30 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 26.10.2002, №127-Ф3, п. 
1, ст.  41, հասանելի է՝ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/.  
31 Рущицкий И. Е., Воронина А. Б, Щапова А., Анализ процедур банкротства во 
Франции, Германии, Англии и России, Россия, Москва, 2017, стр. 8. 
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Գերմանիայում սնանկության կարգավորմանն ուղղված ընթա-

ցակարգերում ընդգծված չեն պարտապանի և պարտատիրոջ հարա-

բերությունները: 1994թ., երբ Գերմանիայում կտրուկ աճեց սնանկաց-

ման ենթակա կազմակերպությունների թիվը, ընդունվեց մի օրինա-

գիծ, որը նպատակ ուներ պահպանելու պարտապանի բիզնես գոր-

ծունեությունը և վարկատուի իրավունքները: Գերմանիայում կազմա-

կերպությունների սնանկության կարգավորման հիմքում դրված է 

հետևյալ խնդիրը՝ ոչ թե լուծարում, այլ՝ վերակազմավորում, և եթե 

անվճարունակ կազմակերպությունը չի կարողանում վերականգնել 

իր ֆինանսական կայունությունը, ապա պարտավոր է այդ մասին 

դիմում ներկայացնել դատարան, հակառակ դեպքում, կկիրառվի 

քրեական հետապնդում: Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ 

Գերմանիայում «Սնանկության մասին» օրենքի 58-րդ հոդվածի հա-

մաձայն32՝ դատարանը վերահսկողություն է իրականացնում սնան-

կության կառավարչի նկատմամբ: Այսինքն՝ դատարանը ցանկացած 

պահի կարող է սնանկության կառավարչից պահանջել տեղեկատ-

վություն կամ հաշվետվություն սնանկության վարույթի ընթացիկ վի-

ճակի, առաջիկա ծրագրերի մասին: Իսկ դատարանի որոշումները 

չկատարելու դեպքում սնանկության կառավարչի նկատմամբ կկի-

րառվի տուգանք:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուկրաինայի սնանկացման օրենսդրության մեջ սահմանվում է 

այն դրույթը, որ անվճարունակ կազմակերպությունների առողջաց-

ման ծրագրի հաջող իրագործման դեպքում անվճարունակության 

                                                            
32 https://iclg.com/practice-areas/corporate-recovery-and-insolvency-laws-and-regulations/-
germany (դիտման ամսաթիվը՝ 12.02.2018թ.): 

 

https://iclg.com/practice-areas/corporate-recovery-and-insolvency-laws-and-regulations/germany
https://iclg.com/practice-areas/corporate-recovery-and-insolvency-laws-and-regulations/germany
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գործով կառավարիչը շարունակում է մնալ կազմակերպության ղե-

կավար, և ինքն է հանդիսանում նախաձեռնողը հետագա գործող 

վարչախմբի կազմավորման գործում: Սա հիմք կհանդիսանա, որ-

պեսզի կառավարիչները շահագրգռվածություն ցուցաբերեն կազմա-

կերպության գործունեության վերականգնման համար33:  

Բրազիլիայում անվճարունակության օրենսդրության բարեփո-

խումները հանգեցրին վարկերի տոկոսադրույքների կրճատմանը՝ 

սկսած 7,8%-ից մինչև 16,8%34: Վարկերի մատչելիությունը հատկա-

պես կարևոր է ՓՄՁ-ի համար: Վարկավորման գլոբալ զանգվածը 

ՓՄՁ-ի համար գնահատվում է 10 տրիլիոն դոլլար, որից 70%-ը 

բարձր եկամուտ ունեցող ՏՀԶԿ երկրներում: Վերջին հաշվով, ՓՄՁ-ի 

վարկերը զարգացած երկրներում կազմում են ՀՆԱ-ի 13%-ը և 3%-ը՝ 

զարգացող երկրներում35:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Գործարար միջավայրի ուսումնասիրությունն իրականացվում է 

աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների համար, որի արդյունքում ամեն 

տարվա կտրվածքով երկրների տնտեսություններին տրվում է վար-

կանիշ, թե գործարարությամբ զբաղվելու համար ինչպիսի բարե-

                                                            
33 https://www.gsplus.by/ (դիտման ամսաթիվը՝ 18.12.2019թ.): 
34 World Bank group insolvency and creditor/debtor regimes task force, Report on the 
treatment of MSME insolvency, 2017, p.9, հասանելի է՝ http://documents1.world-
bank.org/curated/en/973331494264489956/pdf/114823-REVISED-PUBLIC-MSME-
Insolvency-report-low-res-final.pdf: 
35 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 20: 

 

https://www.gsplus.by/
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նպաստ պայմաններ են ստեղծվել։ Հարկ է նշել, որ ամբողջական 

տեղեկատվությունը զետեղված է Doing Business-ի ամենամյա զե-

կույցում, որտեղ անդրադարձ է կատարվում անվճարունակության 

գործընթացների կարգավորմանը։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարույթ ընդունելու գործընթացից սկսած՝ սնանկացման տնտե-

սաիրավական կարգավորումները միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխանեցնելու և բարելավման կարիք ունեն: Համաշ-

խարհային բանկի կողմից իրականացված հետազոտության շրջա-

նակներում որպես անվճարունակության կարգավորման ցուցանիշ-

ներ դիտարկվել են վարույթի տևողությունը և վարույթի ընթացքում 

իրականացված ծախսերը։ 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված է ԵԱՏՄ և տարածաշրջանի 

երկրների անվճարունակության վարույթի տևողության համապար-

փակ սխեման: 
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Աղյուսակ 1.Անվճարունակության վարույթի տևողությունը ԵԱՏՄ և 

տարածաշրջանի երկրների օրինակով (տարի)36 

Երկիր 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ․ 

Հայաստան 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Բելառուս 3 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ղազախս-

տան 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ղրղզստան 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ռուսաստան 2 2 2 2 2 

Վրաստան 2 2 2 2 2 

Ադրբեջան 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Իրան 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Թուրքիա 4,5 4,5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի՝ անվճարունա-

կության վարույթի տևողությունը մինչև պարտատերերի առաջին ժո-

ղովը ընկած ժամանակահատվածը կազմում է 51-169 օր: Սրան հա-

ջորդում է ֆինանսական առողջացման ծրագիրը, որի դեպքում ժամ-

                                                            
36 Կազմվել է հեղինակների կողմից, աղբյուրը՝ The World Bank Data, հասանելի է՝ 
https://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS?end=2018&locations=KG&start=2003
&view=chart: 

 

https://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS?end=2018&locations=KG&start=2003&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS?end=2018&locations=KG&start=2003&view=chart
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կետների նվազագույն շեմ չկա, իսկ առավելագույն շեմը 3 տարի է, 

կամ լուծարման գործընթացը, որտեղ ժամկետային սահմանափա-

կումներ ընդհանրապես չկան:  Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ ՀՀ-

ում անվճարունակության վարույթի միջին տևողությունը 2015-

2019թթ. ընթացքում մնացել է անփոփոխ՝ 1,9 տարի: Համաշխար-

հային բանկի վիճակագրության համաձայն՝37 համեմատաբար կա-

յուն դիրքում է գտնվում Ադրբեջանը՝ 2003 թվականից մինչև 2019թ. 

պահպանելով անվճարունակության վարույթի 1,5 տարի տևողությու-

նը: Եթե Վրաստանում 2003-2009թթ. վարույթի տևողությունը եղել 3,3 

տարի, իսկ ահա 2010թվականից սկսած դարձել է 2 տարի, ապա 

Թուրքիայում, հակառակը, աճել է՝ 2009-2014թթ. 3,3 տարի, 2015-

2016թթ.՝ 4,5 տարի, իսկ 2017-2019թթ.՝ արդեն վարույթի տևողությունը 

կազմել է 5 տարի: Հատկանշական է, որ աշխարհում վատագույն 

արդյունքը ունեցել է Կամբոջան, որտեղ 15 տարի շարունակ վարույ-

թի տևողություն եղել է 6 տարի, իսկ լավագույնը Իռլանդիան է՝ 2003-

2019թթ. կազմելով 0,4 տարի:   

Հայաստանի Հանրապետությունում սնանկության ինստիտուտը 

զարգացման երկարատև ուղի է անցել և պետք է փաստել, որ այն 

հիմնականում կապված է գործարարության հետ: Սնանկ կարող են 

ճանաչվել անհատ գործարարները, իրավաբանական անձինք, 

որոնք իրավունք են ստանում զբաղվելու գործարարական գործունե-

ությամբ միայն պետական գրանցման պահից։ Հարկ է նշել, որ ան-

վճարունակ սուբյեկտին գործարարական շրջանառությունից ժամա-

նակին չհեռացնելու դեպքում ոտնահարվում են նաև գործարարական 

շրջանառության մյուս մասնակիցների իրավունքներն ու շահերը:  

Եթե պարտապանը սնանկ է ճանաչվել պարտապանի կանոնադ-

րական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալին տիրապետող 

կամ նրան կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու կամ 

նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող այլ ան-

ձանց, այդ թվում` պարտապանի ղեկավարի մեղքով (ուղղակի կամ 

անուղղակի գործողություններով պարտապանի գործունեությունն 

                                                            
37 https://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS?end=2018&locations=KG&start=20-
03&view=chart (դիտման ամսաթիվը՝ 10.12.2018թ.): 

https://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS?end=2018&locations=KG&start=2003&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS?end=2018&locations=KG&start=2003&view=chart
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ուղղորդելը և այլն (կանխամտածված սնանկություն), ապա պարտա-

պան-իրավաբանական անձի հիմնադիրները կամ այդ անձինք կրում 

են համապարտ պատասխանատվություն պարտապանի պարտա-

վորություններով` վերջինիս գույքի անբավարարության դեպքում38: 

Այն դեպքում, երբ պարտապանը սեփական սնանկության համար 

դիմում է դատարան և դիմումը ընդունվում է վարույթ, արգելվում է 

պարտապանի կողմից որոշակի գործողությունների կատարումը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երբ սնանկ ճանաչելու մասին վճիռը մտնում է օրինական ուժի 

մեջ, ապա այդ պահից`  

ա) արգելվում է առանց դատարանի որոշման պարտապանի 

կողմից իր ցանկացած պայմանագրային կամ այլ պարտավորություն-

ներով պարտատերերին դրամական կամ այլ բավարարում տալը,  

                                                            
38 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2006թ. դեկտեմբերի 25, հոդված 8, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772: 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772
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բ) արգելվում է պարտապանից գումարի բռնագանձման կամ 

գույք հանձնելու պահանջներով որևէ քաղաքացիական կամ վարչա-

կան գործի վարույթի սկսումը, որտեղ պարտապանը հանդես է գալիս 

որպես պատասխանող կամ վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնու-

րույն պահանջներ չներկայացնող պատասխանողի կողմում հանդես 

եկող երրորդ անձ` պարտապանի մասով,    

գ) կարճվում է սնանկության վարույթին առնչվող կամ դրա ըն-

թացքի վրա ազդող պարտապանից գումարի բռնագանձման կամ 

գույք հանձնելու պահանջներով այն քաղաքացիական գործի վա-

րույթը, որտեղ պարտապանը հանդես է գալիս որպես պատասխա-

նող կամ վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ 

չներկայացնող պատասխանողի կողմում հանդես եկող երրորդ անձ` 

պարտապանի մասով,      

դ) կասեցվում է դրամական պարտավորությունների և պարտա-

դիր վճարումների, ներառյալ` հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատ-

շաճ կատարելու համար հաշվարկման, վճարման կամ գանձման են-

թակա տուժանքների և այլ ֆինանսական պատժամիջոցների, ինչ-

պես նաև վճարման ենթակա տոկոսների հաշվարկումը, վճարումը 

կամ գանձումը,        

ե) կարճվում են գույքային բռնագանձումներով բոլոր կատարո-

ղական վարույթները39:      

Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր պարտա-

պանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու 

պահից ֆինանսական և այլ բնույթի հաշվետվություններ շարունա-

կում է ներկայացնել պարտապանի ղեկավարը կամ անհատ ձեռ-

նարկատերը և կրում է դրանք չներկայացնելու կամ ոչ պատշաճ ներ-

կայացնելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատ-

վությունը: Այսպիսով, ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, 

սնանկացման ինստիտուտը կարող է որոշակի խթան հանդիսանալ 

կազմակերպության արդյունավետ զարգացման համար, քանի որ 

                                                            
39 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 39: 
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այն համարվում է միջոց՝ միաժամանակ մի շարք խնդիրների լուծ-

ման համար, այն օգնում է տնտեսության մեջ իրականացնել բարե-

փոխումներ, նպաստում է կազմակերպության կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների առավել արդյունավետ աշխատանքին, բարե-

լավում է կազմակերպությունների կառավարման մակարդակը, հան-

դիսանում է լրացուցիչ երաշխիք վարկատուների շահերի պաշտպա-

նության և չօգտագործվող ակտիվները տնտեսական շրջանառու-

թյուն վերադարձնելու համար: Համաշխարհային բանկի օրակար-

գում անվճարունակության կարգավորումը համարվում է առանց-

քային հնարավորություն նվազեցնելու աղքատությունը և խթանելու 

տնտեսության բարգավաճումը:     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ինչպե՞ս են կարգավորվում սնանկության գործերը տարբեր 

երկրներում։ 

2. Որո՞նք են անվճարունակության վարույթի կարգավորման 

առանձնահատկությունները ԵԱՏՄ երկրներում։ 

3. Անվճարունակության վարույթի կարգավորման ինչպիսի՞ 

առանձնահատկություններ կան ՀՀ և հարևան երկրների համար։ 
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1.3. Սնանկության կանխարգելմանն ուղղված մեթոդները և  

միջոցառումները 

 

 Գրականության մեջ ի թիվս սնանկացման կանխարգելման մի 

շարք մեթոդների առանձնացնում են.40 

էքստրապոլյացիան, որը հնարավորություն է տալիս կատարել 

կազմակերպության ֆինանսական իրավիճակի մասին կանխատե-

սումներ առավել կարճ ժամակահատվածի համար, բացահայտել 

անվճարունակության պատճառները, որոնք կարող են հանգեցնել 

կազմակերպության ֆինանսական անկայունությանը: Կախված ընդ-

հանուր տնտեսական իրավիճակից և ժամանակահատվածից՝ էքստ-

րապոլյացիան նաև թույլ է տալիս կառուցել ռիսկերի գնահատման 

վիճակագրական սանդղակ: 

փորձագիտական գնահատումը, որը կիրառվում է այն դեպքե-

րում, երբ կազմակերպության տնտեսական իրավիճակը ավելի սուր է 

արտահայտված, իսկ երկրում տնտեսական փոփոխությունները՝ 

վտանգավոր, և անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել 

կանխատեսումներ ավելի երկար ժամանակահատվածի համար: 

մոդելավորումը, որը սնանկացման կանխարգելման առավել 

տարածված մեթոդներից է: Այն առաջարկում է սնանկացման կան-

խարգելման լուծման ուղիների որոնմանը հետամուտ մոդելավորման 

որոշակի գործիքակազմի կիրառություններով բացահայտել կազմա-

կերպության անվճարունակության պատճառային կապերն ու փոփո-

խականների «կշիռները», ինչպես նաև հիմք հանդիսանալ կանխար-

գելման վերաբերյալ ռացիոնալ որոշումների կայացման համար: Մո-

դելավորման մեթոդների կիրառությունները շահեկան են հատկապես 

մեծ անորոշությունների պարագայում։ 

Անվճարունակության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումնե-

րից կարելի է առանձնացնել պետական բյուջեից և օտարերկրյա 

ներդրումներից հատկացումները, պարտապանների հետ փոխշահա-

                                                            
40 http://madrih.ru/article/predotvrashenie-bankrotstva-predpriyatiya/ (դիտման ամսաթի-
վը՝ 15.05.2019թ.): 

http://madrih.ru/article/predotvrashenie-bankrotstva-predpriyatiya/
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վետ համաձայնագրերի կնքումը, այդ թվում նաև երաշխիքների, 

վարկերի տրամադրումը և օրենքով սահմանված կարգով սուբսիդա-

վորումը:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սանացիայի ընթացակարգերն անհրաժեշտ են այն դեպքում, 

երբ կազմակերպության ակտիվները կարող են գործադրվել միայն 

նեղ մասնագիտական ուղղություններով, և դրանց վաճառքը գործա-

րարության այլ ոլորտներում օգտագործելու նպատակով անհնար է, 

ինչը բնորոշ է արդյունաբերական կազմակերպություններին: Դա 

ստեղծում է գործող կազմակերպության կապիտալացման մակար-

դակի բարձրացում նրա գույքի արժեքի համեմատ, երբ գույքն առան-

ձին է վաճառվում:    

Սնանկացման կանխարգելմանն ուղղված առավել հաճախ կի-

րառվող ընթացակարգերից է մրցակցային գործընթացը, որի ժամա-

նակ պարտապանի կողմից կառավարման նպատակային գործա-

ռույթը վարկատուների դրամական միջոցների բավարարումը և կազ-

մակերպության աշխատանքի անկայունության հաղթահարումն է: 

Հայրենական պրակտիկայում գերակշռում է մրցակցային գործըն-
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թացը, որը հանդես է գալիս որպես կազմակերպչական և ֆինանսա-

կան խնդիրների լուծման գործիք41: 

Կազմակերպությունների սնանկացման ողջ գործընթացի կառա-

վարման արդյունավետությունը բնորոշվում է տնտեսվարող 

սուբյեկտների ֆինանսական առողջացմանը նպաստող գործիքա-

կազմի կիրառմամբ: Ֆինանսական առողջացման ծրագիր է համար-

վում պարտապանի վճարունակությունը վերականգնելու նպատա-

կով նրա նկատմամբ կիրառվող՝ օրենքով չարգելված միջոցառումնե-

րի համալիրը, որի իրականացման դեպքում պարտապանը չի լու-

ծարվելու կամ չի կայացվելու սնանկության գործը պարտավորու-

թյունների կատարումից ազատելով ավարտելու մասին վճիռ42:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պետք է ներառի պար-

տատերերի նկատմամբ պարտավորությունների մարման ժամանա-

կացույցը, վճարումների կատարման կարգը, պարտապանին պար-

տավորություններից ազատելու, վճարունակությունը վերականգնելու 

ծրագրերի իրականացման ժամկետները: Սնանկացման և սանացի-

այի ընթացակարգերում ներառված կազմակերպության ֆինանսա-

կան առողջացմանը նպաստող և տնտեսական արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված մոտեցումներն ապահովվում են արդյունա-

                                                            
41 Սարգսյան Վ. Կ., Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և 
օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցերը, Տնտեսության զարգացման և կա-
ռավարման հիմնախնդիրներ, պարբերական գիտական ժողովածու, 2018, գիրք 11, էջ 
251-262: 
42 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2006թ. դեկտեմբերի 25, հոդված 59, 
հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772: 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772
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վետ կառավարման կառուցակարգերի ստեղծմամբ, որոնք մի շարք 

միջոցառումների համալիր են:    

Առաջին և կարևորագույն միջոցառումը հարկային վճարումների 

դադարեցումն է առողջացման ընթացքում, վարկերի տրամադրումը 

վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքով և այլ իրավական նորմերի 

կարգավորման կատարելագործմանն համընթաց տնտեսական 

պայմանների առողջացումը: Հիմնաքարային միջոցառումների շար-

քին են դասվում նաև ակտիվների առավել արդյունավետ օգտագործ-

ման նպատակով անվճարունակության գործընթացի վերահսկողու-

թյան ապահովումը: Նման խնդիր է առաջանում, երբ անվճարունակ 

կազմակերպությունն ունի մեկից ավելի սեփականատեր։ Այս իրավի-

ճակում օրենսդրությունը պետք է նախատեսի մեխանիզմներ, որոնք 

հնարավորություն կտան առանց խտրականության իրականացնելու 

սեփականատերերի շահերի պաշտպանությունը: Միջոցառումների 

ցանկում առանցքային է նաև սնանկության կառավարիչների գոր-

ծունեության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացումը, 

այն է՝ աշխատանքի վճարման համակարգի ընտրություն և 

սկզբունքների փոփոխություն, ֆինանսական պատասխանատվու-

թյան վերականգնում գործունեության արդյունքների հաշվին՝ դրա 

պահպանման համակարգի ստեղծմամբ:  
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ՀՀ կազմակերպությունների սնանկացման ողջ գործընթացի 

քննական վերլուծությունը թույլ է տալիս առանձնացնել սնանկաց-

ման կանխարգելման հետևյալ կարևորագույն սկզբունքները: 

 Կազմակերպության կենսունակության ապահովման բավարար 

ֆինանսական միջոցների առկայությունը - անվճարունակ կազմա-

կերպություններին անհրաժեշտ են դրամական մուտքեր, իսկ արդեն 

սնանկացման եզրին հայտնված կազմակերպություններին` կարգա-

վորման այլ մեխանիզմներ: Անվճարունակ կազմակերպության հա-

մար ֆինանսավորման աղբյուր կարող են լինել ինչպես ներքին, այն-

պես էլ արտաքին դրամական մուտքերը, իսկ երբեմն էլ` վարկային 

կազմակերպությունները: 

 Մրցունակությունը - կազմակերպությունների ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս արագ արձագանքել 

շուկայի պահանջներին: Երբեմն կազմակերպության լայնածավալ 

խոշորացումը խանգարում է արագ արձագանքել շուկայի պահանջ-

ներին, որը հանգեցնում է սնանկացման: 

 Կազմակերպությունների անձնակազմի մասնագիտական 

հմտությունները և կառավարման բարձր մակարդակը - այս գործոն-

ների բացակայությունն արդեն իսկ բացասական ազդակ է հաղոր-

դում կազմակերպության արդյունավետ գործունեությանը:  

Այսպիսով, ամփոփելով ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների 

անվճարունակության ձևավորման ու սնանկացման կանխարգելման 

տեսամեթոդական հիմնադրույթների առաջադրման ու սնանկության 

կանխարգելման քննական վերլուծությանը նվիրված հիմնական մո-

տեցումները, կարելի է եզրահանգել․ 

 շուկայական տնտեսավարման պայմաններում տնտեսվարող 

սուբյեկտների արդյունավետ գործառնումը էապես պայմանավոր-

ված է դրանց իմունիտետի, մասնավորապես, պայմանագրային 

պարտավորությունների լիակատար կատարման հանգամանքով, 

 սնանկության ծագումնաբանության ու ախտորոշման, նրա 

ֆունկցիոնալ դերակատարման հիմնահարցերի քննարկումը և պատ-

ճառահետևանքային կապերի բացահայտումը անհրաժեշտ պայման 
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են սնանկության հատկորոշման, կանխարգելման և, վերջապես, 

սնանկացման գործընթացի արդյունավետ կառավարման համար,  

 սնանկության կառավարման տնտեսաիրավական կարգավո-

րումների, այդ թվում օրենսդրության կատարելագործմանը միտված 

մեթոդական մշակումները պետք է խարսխվեն միջազգային առաջա-

տար փորձի ուսումնասիրության և դրանց առանձին դրույթների ամ-

րագրման վրա։ 

Կազմակերպությունների անվճարունակության գնահատման, 

սնանկացման հավանակությունը որոշելու և ֆինանսական վերլու-

ծության համար օգտագործվում են մի շարք ֆինանսատնտեսական 

ցուցանիշներ և կիրառվում են բազմաթիվ մոտեցումներ: 

Կազմակերպությունների անվճարունակության գնահատման և 

սնանկացման հավանակությունը որոշելու առավել հայտնի և տա-

րածված են Ալտմանի Z-score technique սնանկության կանխատես-

ման մոդելը43, Վիլիամ Բիվերի հավասարումը, Կոնան և Հոլդերի, 

Ֆալմերի, Զավգրենի, Գրիցի, Ֆիլոսոյի, Չեսսերի, Տաֆլերի, 

CAMPARI վարկանշման մեթոդական մոտեցումները, 6 C կանոնը և 

այլն: 

6C կանոնի համաձայն՝44 կազմակերպությունների վարկունակու-

թյունը գնահատվում է վարկավորման 6 բազային սկզբունքների հի-

ման վրա, որոնք են. 

Character - վերլուծվում են կազմակերպությունների հուսալիու-

թյունը, պատասխանատվությունը և պարտաճանաչությունը, 

Capacity - վերլուծվում են կազմակերպությունների վարկունակու-

թյան իրավական հիմքերը, 

Cash - գնահատվում են կազմակերպությունների ժամանակին 

պարտավորությունները մարելու հնարավորությունները,  

Collatera - վերլուծվում է վարկի դիմաց կազմակերպությունների 

կողմից տրամադրվելիք ապահովվածությունը, 

                                                            
43 Altman E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate 
bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), p. 589-609. 
44 https://public.websteronline.com/blog/six-c%E2%80%99s-credit (դիտման ամսաթիվը՝ 
14.04.2019թ.): 

https://public.websteronline.com/blog/six-c%E2%80%99s-credit
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Conditions-վերլուծվում են կազմակերպությունների գործունեու-

թյան ճյուղին, բնագավառին բնորոշ ռիսկերը,  

Control-համապատասխան մասնագետի կողմից վերլուծվում են 

կազմակերպությունների գործունեությանը բնորոշ իրավական, 

տնտեսական և քաղաքական ռիսկերը։ 

CAMPARI վարկանշման մեթոդական մոտեցումն45 իր անունը 

ստացել է վարկավորման հիմնական սզբունքների առաջին տառերի 

անվանումից։ 

 C (character) կազմակերպությունների գործարար հեղինակու-

թյուն, բնութագիր,  

 A (ability) վարկի մարման հնարավորություններ,  

 M (margin) մարժա, եկամտաբերություն,  

 P (purpose) վարկի օգտագործման նպատակներ,  

 A (mount) վարկի չափ, 

 R (repayment) վարկի մարման պայմաններ, 

 I (insurance) վարկի ապահովագրություն և ապահովվածու-

թյուն։ 

Բիվերի կողմից կիրառված միագործոն մոդելում46 ուսումնասիր-

վել են 79 առողջ և 79 սնանկ կազմակերպությունների տարբեր ցու-

ցանիշներ: Նա ցույց է տվել, թե ինչպես 30 ֆինանսական ցուցանիշ-

ներ կարող են կանխատեսել կազմակերպության սնանկացումը և, ել-

նելով դրանից, առաջարկել է մի քանի ցուցանիշ (դրամական զուտ 

հոսքերի հարաբերակցությունն ընդհանուր ակտիվներին, զուտ շա-

հույթի հարաբերակցությունն ընդհանուր ակտիվներին, ընդհանուր 

պարտավորությունների հարաբերակցությունն ընդհանուր ակտիվ-

ներին, ընթացիկ կապիտալի հարաբերակցությունն ընդհանուր ակ-

տիվներին, ընթացիկ ակտիվների հարաբերակցությունն ընթացիկ 

պարտավորություններին), որոնց օգնությամբ կարելի է կանխատե-

                                                            
45 https://www.abbreviations.com/term/1665940 (դիտման ամսաթիվը՝ 14.04.2019թ.): 
46 Ko Li-Jen, Blocher Edward J., Lin P.Paul, Prediction of Corporate Financial Distress: 
An Application of the Composite Rule Induction System, The International Journal of 
Digital Accounting Research, 2001, p.12, հասանելի է՝ https://core.ac.uk/download/-
pdf/60634223.pdf: 

https://www.abbreviations.com/term/1665940
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սել կազմակերպության սնանկացումը 5 տարի ժամանակահատվա-

ծի կտրվածքով: Հարկ է նշել, որ որոշ հավասարումների կիրառմամբ, 

ինչպես օրինակ՝ Չեսսերի, Տաֆլերի, Կոնան և Հոլդերի կատարվել 

են ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով գնահատում-

ներ։ Վերջիններս թույլ են տալիս ստանալ ընդգրկուն տեղեկատվու-

թյուն կազմակերպությունների սնանկության վերաբերյալ։ Հետազո-

տության համար հիմք են հանդիսացել մշակող արդյունաբերության 

և առևտրի ոլորտի թվով 100 ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների 

տարեկան ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները: Հետազոտության 

հիմք հանդիսացած հավասարումներից առաջինը Տաֆլերի հավա-

սարումն47է՝ 

Z=0.53*EBT/SD+0.13*CA/ER+0.18*SD/A+0.16*SR/CBR 

որտեղ՝ 

EBT- մինչև հարկեր և ծախսեր, 

SD-կարճաժամկետ պարտավորություններ, 

CA-ընթացիկ ակտիվներ, 

ER-արտաքին ռեսուրսներ, 

A-ակտիվներ, 

CBR-իրացումից հասույթ: 

Կոնանի և Հոլդերի հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը48. 

Z=0.24X1+0.22X2+0.16X3-0.87X4-0.1X5, 

որտեղ՝ 

X1-ը (գործառնական եկամուտ-գործառնական ծախսեր) ընդա-

մենը պարտավորություններ 

X2-ը (սեփական կապիտալ+երկարաժամկետ պարտավորու-

թյուններ) ընդամենը ակտիվներ 

X3-ը (ընթացիկ ակտիվներ-պաշարներ) ընդամենը ակտիվներ 

                                                            
47 Moharrampour M., Esfandiyari S., Evaluating the Bankruptcy prediction models, 
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 2014, p.628, հասա-
նելի է՝ https://www.academia.edu/11817539/Evaluating_the_Bankruptcy_prediction_-
models: 
48 Bordeiau G., Radu F., Analysis models of the bankruptcy risk, Economy 
Transdisciplinarity Cognition, 2011, p.252, հասանելի է՝ http://www.ugb.ro/etc/etc2011-
no2/etc_2_2011.pdf: 
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X4-ը ֆինանսական ծախսեր/հասույթ 

X5-ը աշխատակիցների հետ կապված ծախսեր/հասույթ 

Համաձայն մոդելի՝ Z արժեքը կունենա հետևյալ տեսքը. 

Z-ի արժեքը Կազմակերպության 

ֆինանսական վիճակ 

Կազմակերպության 

սնանկության հա-

վանականություն 

Z≥0.16 Գերազանց 10%-ից ցածր 

0.1≤Z≤0.16 Լավ 10%-30% 

0.04≤Z≤0.1 Հետազոտության կարիք 

ունի: 

30%-65% 

Z≤0.04 Վտանգավոր գոտում է: 65%-90% 

 

Ֆինանսական վերլուծության մեթոդը, որում շեշտադրվում է 

պարտավորությունների ցուցանիշը, Չեսսերի հավասարումն է, որը 

մեծամասամբ օգտագործվում է բանկերի կողմից վարկանշման 

նպատակով։ Մոդելն ունի հետևյալ տեսքը․ 

Z=-2.0434-5.24X1-0.0053X2-6.6507X3+4.4009X4-0.07915X5-

0.102X6
49

 , 

որտեղ՝  

X1-ը (դրամական միջոցներ+ արագ իրացվելի արժեթղթեր) ակ-

տիվներ, 

X2-ը վաճառքների զուտ գումար (դրամական միջոցներ+ արագ 

իրացվելի արժեթղթեր), 

X3-ը EBIT (գործառնական շահույթ)/ակտիվներ, 

X4 -ը պարտավորություններ/ակտիվներ, 

X5-ը հիմնական կապիտալ/զուտ ակտիվներ, 

X6-ը շրջանառու կապիտալ/ վաճառքներ: 

Եթե կազմակերպության վերոնշյալ բանաձևով հաշվարկված 

սնանկության հավանականությունը գտնվում է (0.8-1] միջակայքում, 

ապա վերջինիս ֆինանսական վիճակը գնահատվում է կրիտիկա-

                                                            
49 https://usersite.datalab.eu/printclass.aspx?type=wiki&id=82149 (դիտման ամսաթիվը՝ 
14.04.2019թ.): 

https://usersite.datalab.eu/printclass.aspx?type=wiki&id=82149
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կան, (0.6-0.8] միջակայքում գտնվելու դեպքում՝ կազմակերպությունը 

անվճարունակության եզրին է, (0.4-0.6] միջակայքը արտացոլում է 

վերջինիս ֆինանսական վիճակի բավարար լինելը, (0.2-0.4] միջա-

կայքը նշանակում է, որ ֆինանսական վիճակը լավ մակարդակի վրա 

է, իսկ [0-0.2] միջակայքում գտնվելը վկայում է կազմակերպության 

ֆինանսական գերազանց վիճակի մասին։  

Վերոնշյալ 3 հավասարումներով ներկայացված մոդելով կա-

տարված հետազոտության արդյունքում առանձնացվել են մշակող 

արդյունաբերության և առևտրի ոլորտի «լավագույն» և «վատա-

գույն» թվով 5 կազմակերպություններ: Ըստ իրենց «լավագույն» և 

«վատագույն» արժեքների՝ որոշվել է կազմակերպության սնանկաց-

ման հավանականությունը: 
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Աղյուսակ 2. ՀՀ կազմակերպությունների սնանկացման հավանական բնութագրերի որոշումը  

Տաֆլերի, Կոնան-Հոլդերի և Չեսսերի հավասարումների միջոցով50 

 
Տաֆլերի հավասարում Կոնան և Հոլդերի հավասարում Չեսսերի հավասարում 

Մշակող արդյունաբերություն 
Լավագույն ցանկում 

ընդգրկված 
Վատագույն ցան-
կում  ընդգրկված 

Լավագույն ցան-
կում 

ընդգրկված 

Վատագույն ցան-
կում 

ընդգրկված 

Լավագույն ցան-
կում 

ընդգրկված 

Վատագույն ցան-
կում ընդգրկված 

Կազմակերպու-
թյան անվանում 

ստաց-
ված 
արժեք 

կազմա-
կերպու-
թյան 
անվա-
նում 

ստաց-
ված 
արժեք 

Կազմա-
կերպու-
թյան ան-
վանում 

ստաց-
ված 
արժեք 

կազմա-
կերպու-
թյան 
անվա-
նում 

ստաց-
ված 
արժեք 

կազմա-
կերպու-
թյան ան-
վանում 

ստաց-
ված 
արժեք 

կազմա-
կերպու-
թյան ան-
վանում 

ստաց-
ված 
արժեք 

1. ԲԵՏՊՌՈ 10.40 
 

ՎԱՆ 
ԲԲԸ 
 

-6.75 
 

ԷՍԿՈ-
ՖԱՐՄ 
 

39.33 
 

ԳՈԼԴՆ 
ԳՐԵՅՊ 
ԱՐՄԱՍ 

-12.30 
 

ԴԱ-
ՐՈՅԻՆՔ 

5.70 ԱՐՍԻՆԻ -412.21 

2. ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

9.72 
 

ԱԼ-
ՄԱՍՏ 

-2.82 
 

ՎԱՆԱ-
ՁՈՐԻ 
«ԳԼՈ-
ՐԻԱ» 
ԿԱՐԻ 
ՖԱԲՐԻ-
ԿԱ 

31.32 
 

ՎԱՆ 
ԲԲԸ 
 

-10.96 
 

ԱՐՄՍ-
ՎԻԹ 

4.98 ՍԱՄ-
ԿՈՆ 

-231.44 

                                                            
50 Կազմվել է հեղինակների կողմից, աղբյուրը՝ https://www.researchgate.net/publication/254229215_Twenty-Five_Years_of_the_Taffler_Z-
Score_Model_Does_It_Really_Have_Predictive_Ability, 
https://www.researchgate.net/publication/288723180_The_adjustment_of_the_conan_holder_model_to_the_specificity_of_romanian_enterpri
ses_-_A_local_study_for_building_sector, https://usersite.datalab.eu/printclass.aspx?type=wiki&id=82149 (դիտման ամսաթիվը՝ 

25.08.2020թ.)։ Բնութագրերի որոշման տվլաները տե՛ս հավելվածում։ 

https://usersite.datalab.eu/printclass.aspx?type=wiki&id=82149
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3. ԵՐԵՎԱՆԻ 
ԿՈՆՅԱԿԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

6.14 
 

ԱՐԱՔՍ 
 

-1.42 
 

ԳՐԱՆԴ-
ՏՈԲԱԿՈ 
ՀԱՅ-ԿԱ-
ՆԱԴ.ՀԱ-
ՄԱՏ.Ձ 
 

28.17 
 

ԱԼ-
ՄԱՍՏ 

-2.28 ՌՌՌ 
ՀԱՆՔԱ-
ՅԻՆ 
ՋՐԵՐԻ 
ԳՈՐԾԱ-
ՐԱՆ 

4.19 ԱԲՈՎ-
ՅԱՆԻ 
ԿՈՆՅԱ-
ԿԻ ԳՈՐ-
ԾԱՐԱՆ 

-96.09 

4. ԳՈԼԴՆ 
ԳՐԵՅՊ ԱՐ-
ՄԱՍ 

4.85 
 

ԵՐԵ-
ՎԱՆԻ 
ՀԱ-
ՄԱԿՑ-
ՎԱԾ 
ԿԵՐԵ-
ՐԻ 
ԳՈՐ-
ԾԱՐԱՆ 

-1.32 
 

ԻՆՏԵՐ-
ՆԵՅՇՆԼ 
ՄԱՍԻՍ 
ՏԱԲԱԿ 
 

21.59 
 

ՊՐՈՖ 
ԱԼ 

-1.53 ՆՅՈԼԻ-
ԹԱ 

3.80 ՎԵԴԻ-
ԱԼԿՈ 

-19.55 

5. ՇԱ-
ՀՈՒՄՅԱՆ-
ՎԻՆ 

4.18 
 

ԼՈՒՅՍ 
ԻՆ-
ՎԵՍԹ-
ՄԵՆԹՍ 
 

-0.75 
 

ԷՆԵՐԳՈ-
ՆՈՐՈԳ-
ԳԱՐԱՆՏ 
 

5.258 
 

ԷԼԲԱՏ -1.23 ՆՈՒԲԱ-
ՐԱՇԵՆԻ 
ԹՌՉՆԱ-
ՖԱԲՐԻ-
ԿԱ 

3.69 ԳԻՆՈՒ-
ԿՈՆՅԱ-
ԿԻ ՏՈՒՆ 
ՇԱՀՆԱ-
ԶԱՐՅԱՆ 

-16.25 

Առեւտուր 

1. 
ՌՈՒԲ.ՔՈՆՍԹ-
ՐԱՔՇՆ 

11.58 
 

ԷՄ ԹԻ 
ԷՄ ՀՈԼ-
ԴԻՆԳ 

-25.29 
 

ՑԵՊԵ-
ԼԻՆ ԱՐ-
ՄԵՆԻԱ 

97.20 
 

ՍԱՄՕ-
ՋԱԽ 
 

-3.52 
 

ԿՐՊԱԿ 9.37 ԿՈՆ-
ՎԵԿՏ 

-168.53 

2. ՏԱՐՍՈՍ 11.25 
 

ՄԱԳԱՍ 
ԻՆ-
ՎԵՍՏ 
 

-5.08 
 

ՍՊԵՑ-
ՄԱՇ 
 

66.19 
 

ԵՎՐՈ-
ՓՐՈ-
ՖԱՅԼ 

-0.71 
 

«ՅՈՒՆԻ-
ՔՈՐՆ 
ԹՐԵՅԴ» 
ՓԲԸ 

7.62 Ռ.Տ. 
ԹՐԵՅ-
ԴԻՆԳ 

-147.58 

3. ԲՐՈՔԷՔՍ 8.25 
 

ՄՈՒԼ-
ՏԻ 
ԳՐՈՒՊ 

-0.62 
 

ԱԼՖԱ-
ՖԱՐՄ 
ԻՄՊՈՐՏ 

56.60 ԷՄ ԹԻ 
ԷՄ ՀՈԼ-
ԴԻՆԳ 

-0.09 
 

ԱՐՄՕՅԼ 7.20 ՏԻՏԱՆ-
93 

-132.49 
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ԿՈՆ-
ՑԵՌՆ 

 

4. ԱԿՎԻԼՈՆ 
ԹՐԵՅԴ 

7.26 
 

ԵՎՐՈ-
ՎԱ-
ԳԵՆ 

-0.39 
 

ՌԱՆ-
ՕՅԼ 
 

44.89 ԱՐ-
ՄՕՅԼ 

-0.07 ՍԻՄԱՈ 4.55 ԹՐԵՅԴ 
ԷՔՍ-
ՊՈՐՏ 

-87.66 

5. ՄԵԴԻՍԱՐ 5.69 
 

ԱՎԱՆ-
ԳԱՐԴ 
ՄՈ-
ԹՈՐՍ 

-0.13 
 

ԱՌԳԵ 
ԲԻԶՆԵՍ 
 

16.22 
 

ԿՐՊԱԿ -0.02 ՆԱՐԵ-
ԿԱՑԻ 
ՀԻԲՈԿ-
ՐԱՏ 

4.50 ՄՈՍԷՍ-
ՔՈ 

-33.73 
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 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Որո՞նք են կազմակերպությունների սնանկության կանխար-

գելման առավել տարածված մեթոդները։ 

2. Ի՞նչ է սանացիան։ 

3. Որո՞նք են սնանկության կանխարգելման կարևորագույն 

սկզբունքները։ 

4. Ինչպե՞ս է որոշվում կազմակերպությունների սնանկության 

հավանականությունը։ 
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ԲԱԺԻՆ II  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ  

ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ  

 

 2․1. ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկության  

կառավարման հիմնախնդիրները 

 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախա-

րարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրում գրանցված ՀՀ կազմակերպությունները 01.01.2021թ. 

դրությամբ գերազանցում են 232 հազարը:  

 
Գծապատկեր 2.ՀՀ գրանցված կազմակերպությունների կառուցվածքն 

ու թվաքանակը 01.01.2021թ. դրությամբ51 

 

 

                                                            
51 Կազմվել է հեղինակների կողմից, աղբյուրը՝ https://www.e-register.am/am/docs/282 
(դիտման ամսաթիվը՝ 05.05.2021թ.): 

140392
65119
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2800
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1664
1442
1905
1333
738
704
676
569
493
463
220
228
140
87
102
60
56
51
34

0 40000 80000 120000 160000

Անհատ ձեռնարկատեր
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ…

Հասարակական կազմակերպություն
Անհատական ձեռնարկություն
Արտադրական կոոպերատիվ

Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

Հիմնարկ
Համայնքային ոչ առեւտրային…

Առանձնացված ստորաբաժանում
Հիմնադրամ

Բաց բաժնետիրական ընկերություն
Համատիրություն

Արհեստակցական կազմակերպություն
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն

Դուստր ձեռնարկություն
Սպառողական կոոպերատիվ

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) …
Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ…

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)
Կուսակցություն (ԿՍ)

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ…

Կրոնական կազմակերպություն
Պետական մարմին

Գործատուների միություն

https://www.e-register.am/am/docs/282
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Գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցրած կազմա-

կերպությունների մեջ չեն ընդգրկվել պետական, համայնքային ոչ ա-

ռևտրային կազմակերպությունները և պետական կառավարչական 

հիմնարկները։ Սնանկացումից և հնարավոր կորուստներից խուսա-

փելու համար տնտեսվարող սուբյեկտները, փաստորեն, գերադասել 

են ժամանակավորապես դադարեցնել իրենց տնտեսական գործու-

նեությունը, ինչի արդյունքում փակվել են բազմաթիվ աշխատեղեր, և 

նվազել են հարկային մուտքերը։ Պաշտոնական վիճակագրությունից 

պարզ է դառնում, որ ճգնաժամի ամենամեծ հարվածը ստացել է 

փոքր և միջին բիզնեսը, ինչը կանխատեսելի էր՝ նկատի ունենալով, 

որ կառավարության աջակցության ծրագրերից և հարկային արտո-

նություններից հիմնականում օգտվել են խոշոր բիզնեսի սեփակա-

նատերերը52։ Բացի այդ, ըստ ՊԵԿ–ի տվյալների՝  

 

 

 

 

                                                            
52 ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզո-
քացման ծրագրեր, https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./, դիտման ամսաթիվ՝ 
05.03.2021: 

  

 

 

https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./
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Նման մոտեցման հետևանքով, ըստ էության, ոչնչացվում է 

սնանկության գործընթացում գտնվող կազմակերպությունների տա-

րիների ընթացքում ձևավորված սոցիալական ենթակառուցվածքը, 

ավելանում է գործազուրկների թվաքանակը, խաթարվում են կայա-

ցած արտադրա-տնտեսական կապերը, շղթայաբար տարածվելով 

ողջ տնտեսության վրա, և որպես հետևանք՝ փոշիանում են այդ կազ-

մակերպությունների ակտիվները։ Դրանով է բացատրվում նաև, որ  
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Գծապատկեր 3. ՀՀ սնանկացած կազմակերպությունների կառուցվածքն ու 

թվաքանակը 01.01.2021թ. դրությամբ53 

 

ՀՀ տնտեսությունում ցածր եկամտաբերությամբ, երբեմն վնասով 

աշխատող կամ պարտավորությունների բեռի տակ ճկած կազմա-

կերպությունները չեն կարող դիմագրավել զարգացման ներկա փու-

լում առաջացող մարտահրավերներին և արդյունավետ կազմակեր-

պել ու կառավարել բիզնես գործընթացները: Այդ տեսանկյունից 

կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական առողջացմանն ու 

կարգապահության բարձրացմանն ուղղված ձեռնարկումները պետք 

է դասվեն կայուն տնտեսական աճի ապահովման առանցքային 

խնդիրների շարքում:     

ՀՀ կազմակերպությունների պարտավորությունները 2020թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում են 3 տրիլիոն 488 մլրդ ՀՀ դրամ, 

որից կրեդիտորական պարտքերը կազմում են 931 752.0 մլն դրամ, 

իսկ ստացած վարկերի և փոխառությունների դիմաց պարտքերը՝  

2 556 294.3 մլն դրամ54:  

 

                                                            
53 Կազմվել է հեղինակների կողմից, աղբյուրը՝ http://www.petekamutner.am/: 
54 «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք-2020», էջ 451, հասանելի է՝ Microsoft 
Word - 54.Yearbook_2020_Finans_1.docx (armstat.am): 

94

273
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Աղյուսակ 3. Հայաստանի իրական (ոչ ֆինանսական) հատվածի խո-

շոր և միջին կազմակերպությունների պարտավորությունները 01.01.2020թ. 

դրությամբ (մլն ՀՀ դրամ)55 

Ընդամենը 3 488 046․3 

Ստացած վարկերի և փոխառությունների դիմաց 

պարտքեր 

2 556 294.3 

Կրեդիտորական պարտքեր 931 752.0 

 

Ընդ որում՝ այդ պարտքերի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում ՀՀ 

խոշոր և միջին ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների մի հատ-

վածին հետևյալ չափերով. մշակող արդյունաբերության կազմակեր-

պություններին՝ 191,5 մլրդ դրամ, էլեկտրականության, գազի, գոլոր-

շու և լավորակ օդի մատակարարման կազմակերպություններին՝ 

141,2 մլրդ դրամ, հանքարդյունաբերության և բացահանքեր շահա-

գործող կազմակերպություններին՝ 175,2 մլրդ դրամ, շինարարության 

ոլորտին՝ 112,3 մլրդ դրամ, մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլոր-

տին՝ 163,7 մլրդ դրամ, փոխադրումների և պահեստային տնտեսու-

թյան ոլորտի կազմակերպություններին՝ 15 մլրդ դրամ56: Այս համա-

տեքստում ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների անվճարունա-

կության կանխարգելմանն ու ֆինանսական առողջացմանն ուղղված 

միջոցառումները պետք է դիտվեն որպես առանցքային և առաջ-

նային տնտեսական հիմնախնդիր: 
 

Աղյուսակ 4. ՀՀ կազմակերպությունների կրեդիտորական և դեբիտորական 

պարտավորությունները ՝ ըստ ոլորտների 01.01.2020թ. դրությամբ  

(մլն ՀՀ դրամ)57 

 Կրեդիտորա-
կան 

պարտք 

որից՝ ժամ-
կետանց 

Դեբիտորա-
կան պարտք 

որից՝ ժամ-
կետանց 

Ընդամենը 931 752․0 1 231․8 799 971․4 24 582․6 

1․Հանքագոր-
ծական արդյու-

175 256․5 0.0 49 880․7 0.0 

                                                            
55 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 451: 
56 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 455: 
57 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 455: 
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նաբերություն և 
բացահանքերի 
շահագործում 
2․Մշակող ար-
դյունաբերու-
թյուն 

191 590․8 6․1 243 060․3 458․4 

3․Էլեկտրակա-
նության, գազի, 
գոլորշու և լա-
վորակ օդի մա-
տակարարում 

141 291․8 0.0 110 752․1 18 469․2 

4․Շինարարու-
թյուն 

112 395․3 0.0 65 760․9 105․0 

5․Մեծածախ և 
մանրածախ 
առևտուր 

163 734․5 742․2 170 340․1 59․3 

6․Փոխադրում-
ներ և պահես-
տային տնտե-
սություն 

15 015․9 114․9 14 290․3 572․8 

 

Հարկ է նշել, որ սնանկացման կանխարգելմանն ուղղված ցան-

կացած գործընթաց, նախևառաջ, պահանջում է գլոբալ ֆինանսա-

կան կայունություն: Հետևաբար, ուսումնասիրելով ՀՀ պարտքը հա-

մաշխարհային գործընթացների համատեքստում, կարելի է ենթա-

դրել, որ նմանատիպ ֆինանսական անկայունությունը բավականին 

դժվարությամբ կլուծի կազմակերպությունների սնանկացման կառա-

վարման հիմնախնդիրը:      

Սնանկացման տնտեսաիրավական կարգավորումը ենթադրում է 

պատկան ինստիտուտների գործունեության պատշաճ իրականա-

ցում, որը կնպաստի պետության կայացվածությանը և սահմանադ-

րական նորմերի ամրապնդմանը: Եթե բարեփոխումների հարցում 

դանդաղկոտություն դրսևորվի ու չկանխարգելվեն քաղաքական, սո-

ցիալ-տնտեսական ճգնաժամերի հնարավոր խորացումները, բացա-

սական դրսևորումները, կորուստները շոշափելի կլինեն: Այդ առումով 

իրավիճակների ահագնացող վտանգը անհրաժեշտություն է առա-

ջացնում ստեղծել ՀՀ սնանկության ինստիտուտի զարգացման նոր 

նախադրյալներ, որը կհանգեցնի իրավաքաղաքական, տնտեսական 

դաշտի և ֆինանսական կայունության ամրապնդմանը, ինչպես նաև 
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սնանկացման կանխարգելման նոր մոտեցումների մշակմանը: 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքը վերջին 8 տարիների ընթացքում 

3-րդ խմբագրության է ենթարկվել, սակայն պետք է այնուամենայնիվ 

փաստել, որ դեռևս կան անկատար դրույթներ, որոնք խոչընդոտելու 

են օրենքի լիարժեք կիրառումը:   

ՀՀ-ում իրականացված դատաիրավական բարեփոխումների 

շնորհիվ ստեղծվեց նոր դատական համակարգ, այդ թվում՝ նաև ՀՀ 

տնտեսական գործերով վերաքննիչ դատարան, հնարավորություն 

ստեղծվեց կիրառել տնտեսական և մասնավորապես սնանկացման 

մասին օրենսդրությունը: Սակայն առաջացած օրենսդրական հակա-

սությունները հանգեցրին այս գործընթացի կասեցմանը։ Համաձայն 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 71 հոդվածի՝ իրավաբանական ան-

ձանց սնանկ ճանաչելու հիմքերը և կարգը սահմանվում են ՀՀ քաղա-

քացիական դատավարության օրենսգրքով58։ Նույն դրույթները ֆի-

զիկական անձանց վերաբերյալ արձանագրում է ՀՀ քաղաքացիա-

կան օրենսգրքի 28-րդ հոդվածը։ Այլ պետությունների օրենսդրու-

թյուններում ևս (ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չինաստան, Լեհաստան) 

լուծվում է միայն այն խնդիրը, թե ինչ հիմքերի առկայության դեպ-

քում այս կամ այն սուբյեկտը կարող է դիմել դատարան՝ անձին ան-

վճարունակ ճանաչելու պահանջով։ Որոշ երկրներում անվճարունակ 

հայտարարելու հիմքերի առկայության հարցը լուծում է դատարանը։ 

Ընդ որում՝ դատարանը իրականացնում է պարտապանի գույքի գնա-

հատում՝ որոշելու պարտատերերի պահանջների բավարարման 

հնարավորությունը:     

Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումները պայմանավորված 

են մի շարք գործոններով, և կազմակերպությունների սնանկացման 

կանխարգելման հիմնախնդրի շուրջ քննարկումների համատեքս-

տում պետք է շեշտել, որ այստեղ կարևոր գործոններից մեկը պար-

տավորությունների օպտիմալ կառուցվածքի որոշման ու ճիշտ ժա-

մանակին մարումն է: Եթե պետությունը կարողանում է կիրառել 

պարտավորությունների մարման արագ և արդյունավետ մեխանիզմ-

                                                            
58 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք՝ ընդունված 1998 թվականի մայիսի 5-ին, ՀՕ-239, 
հասանելի է՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658: 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658
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ներ, ապա իր գործունեությամբ նա խթանում է կազմակերպություն-

ների արդյունավետ աշխատանքը: Որպես արդյունք՝ նվազում են 

վարկային տոկոսադրույքները և ապահովվում են ապառիկ գոր-

ծարքների մեծ ծավալները:      

Կազմակերպությունների սնանկացման ընթացակարգերի ար-

դյունավետ կառավարումը էականորեն փոխում է կազմակերպու-

թյան բոլոր ենթահամակարգերի աշխատանքը: Մասնավորապես, 

դատարանի կողմից ընթացակարգերի ներգրավման պահից սկսած, 

որոնք ամրագրված են անվճարունակության մասին համապատաս-

խան օրենսդրությամբ ու նորմատիվային ակտերով (ֆինանսական 

առողջացում, արտաքին կառավարում, մրցունակ արտադրություն, 

խաղաղության համաձայնագիր և այլն), կազմակերպության կառա-

վարման գործընթացի մասնակիցների լիազորությունները սահմա-

նափակվում, դադարեցվում կամ սառեցվում են:   
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Սնանկության ընթացակարգերը թույլ են տալիս սնանկ կազմա-

կերպության լիկվիդացիոն գույքի միջոցով պետության միջամտու-

թյամբ ստեղծել նոր և արդյունավետ գործող կազմակերպություն: 

Իսկ ինչպես հայտնի է, առողջացման ծրագիրն իրենից ենթադրում է 

«հիվանդ» կազմակերպությունների ախտորոշում, առողջացում, 

հետևաբար, կազմակերպության սնանկության կանխարգելման ձևե-

րից մեկը կլինի «հիվանդ» կազմակերպության գույքի փոխանցում 

«առողջ» կազմակերպությանը:  

Լինելով ՀՀ դատական համակարգի նոր զարգացող ինստիտուտ՝ 

սնանկության ինստիտուտի բովանդակային վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ այն հիմնականում մեկ նպատակ էր հետապնդում՝ պար-

տապանի գույքի իրացում պահանջատերերի պահանջները բավա-

րարելու և իրավունքները վերականգնելու նպատակով: Այնուհետև, 

զարգացման մի քանի փուլեր ապրելով,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միևնույն ժամանակ, պետք է արձանագրել, որ տնտեսությունում 

սնանկացման գործընթացը կարող է վերացնել, ոչնչացնել շուկայում 

հիվանդ կազմակերպություններին և հնարավորություն տալ արդյու-

նավետ գործող սուբյեկտներին կառուցել իրենց բիզնեսը: Այսպիսով, 

անվճարունակության օրենսդրական հիմնական նպատակադրումը 

բիզնեսի պահպանումն է և ակտիվների սառեցման կանխումը: Բացի 

այդ՝ կարգավորումները ուղղվում են պայմանների ստեղծմանը այն 

հաշվով, որ կազմակերպությունները կարողանան ֆինանսական 
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ճգնաժամի պայմաններում ինքնուրույն պայքարել ֆինանսական 

անկայունության դեմ կամ ժամանակին հեռանալ բիզնեսից: 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի առանձնահատկություննե-

րից մեկը սնանկության գործընթացում պարտապանի առկա ակ-

տիվների բաշխման և պահանջների բավարարման առանձնահա-

տուկ հերթականությունն է, որը բխում է սնանկության ինստիտուտի 

սկզբունքներից և բավարարում է սնանկության վարույթն անխափան 

իրականացնելու երաշխիքները։ Պահանջների հերթականությունն 

էականորեն տարբերվում է բնականոն գործունեություն իրականաց-

նող պարտապանի լուծարման ժամանակ պահանջների բավարար-

ման, ինչպես նաև հարկադիր կատարման ընթացքում պարտապանի 

գույքի վաճառքից առաջացած միջոցների բաշխման հերթականու-

թյուններից59: 

Այսպես, առաջին հերթին բավարարվում են ապահովված պա-

հանջ ունեցող պարտատերերի պահանջները։ Ապահովված են հա-

մարվում պարտապանի գրավադրված գույքով (այդ թվում՝ երրորդ 

անձանց պատկանող) ապահովված պահանջները։ Ապահովված 

պահանջ ունեցող պարտատերը կարող է պահանջել անմիջապես 

բավարարել իր պահանջները գրավադրված գույքի վաճառքից 

ստացված միջոցներից։  

    

Երկրորդ հերթին բավարարվում են արդեն չապահովված պա-

հանջները մասնավորապես՝ կառավարչի վարձատրությունը և վար-

չական ծախսերը, այդ թվում`գույքի պահպանման և տնօրինման հա-

մար անհրաժեշտ ծախսերը, վարչական աշխատողների աշխատա-

վարձը, եկամտային հարկի վճարումները և պարտադիր կուտա-

կային կենսաթոշակային վճարումները, վարչական ապարատը 

պահպանելու համար այլ անհրաժեշտ ծախսերը, պարտադիր կու-

տակային վճարները, աշխատավարձի, եկամտային հարկի և պար-

տադիր կուտակային կենսաթոշակային վճարումներին վերաբերող 

փաստաթղթերի արխիվացման ծախսերը:  

                                                            
59 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2006թ. դեկտեմբերի 25, հասանելի է՝ 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=76772
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Երրորդ հերթին բավարարվում են այն քաղաքացիների պա-

հանջները, որոնց առջև պարտապանը պատասխանատվություն է 

կրում նրանց կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառելու հա-

մար, ինչպես նաև պարտապան քաղաքացու նկատմամբ ալիմենտ-

ների գծով պահանջները (երեխա, անաշխատունակ ծնող, անաշխա-

տունակ ամուսին): Նման վնաս պատճառելու դեպքում հատուցման 

ենթակա են տուժողի առողջության քայքայման հետևանքով ծագած 

լրացուցիչ ծախսերը՝ ներառյալ բուժվելու, լրացուցիչ սննդի, դեղամի-

ջոցներ ձեռք բերելու, պրոթեզավորման, կողմնակի խնամքի, առող-

ջարանական-կուրորտային բուժման, հատուկ տրանսպորտային մի-

ջոցներ ձեռք բերելու, այլ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար 

ծախսերը, եթե պարզվել է, որ տուժողն ունի օգնության ու խնամքի 

նման տեսակների կարիք և չունի դրանք անվճար ստանալու իրա-

վունք։ Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 

վնասը հատուցելու հարաբերությունները կարգավորող ընդհանուր 

կանոնները նախատեսված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով։ 
 

Չորրորդ հերթին բավարարվում են աշխատանքային պայմա-

նագրերից բխող պահանջները (ներառյալ` պարտապանին սնանկ 

ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 

լուծարումն առաջացած), բայց ոչ ավելի, քան պարտապանին 

սնանկ ճանաչելու պահին նախորդող 6 ամիսը, հեղինակային պայ-

մանագրերով վարձատրությունների վճարումները և սույն հերթի պա-

հանջների բավարարումից առաջացած եկամտային հարկի և պար-

տադիր կուտակային կենսաթոշակային վճարումները:  
 

Հինգերորդ հերթին բավարարվում են դատական ծախսերը: ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համաձայն դատա-

կան ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և գործի քննության 

հետ կապված` փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները 

դրանց գտնվելու վայրում զննելու և գործի քննության հետ կապված 

այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից։ 

Սակայն այս հերթում չեն կարող ներառվել այն պետական տուրքի 

վճարումները, որոնք կառավարիչները պարտապանի անունից «Պե-



56 

տական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով վճարում 

են ծառայություններ ձեռք բերելիս։ 
  

Վեցերորդ հերթին բավարարվում են ընթացիկ անուղղակի հար-

կային պարտավորությունները` կապված պարտապանի գույքի վա-

ճառքի հետ: 
 

Յոթերորդ հերթին բավարարվում են չապահովված պահանջնե-

րը, որոնք առաջացել են պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին 

վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից: Այս հերթում ընդգրկվում 

են պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի 

մեջ մտնելու պահից մինչև պարտապանի նկատմամբ լուծարելու մա-

սին որոշում կայացնելը պարտապանի ծավալած գործունեությունից 

առաջացող բոլոր պարտավորությունները, այդ թվում` աշխատան-

քային պայմանագրերից բխող, ՀՀ պետական բյուջեի և համայնքնե-

րի բյուջեների, սոցիալական ապահովագրության պետական հիմ-

նադրամի նկատմամբ առաջացող պարտավորությունները, ինչպես 

նաև պարտապանին լուծարելու մասին որոշումից հետո առաջացող 

ցանկացած պարտավորությունները, այդ թվում՝ գործունեության 

վերսկսման հետևանքով։  
 

Ութերորդ հերթին բավարարվում են չապահովված պարտատե-

րերի պահանջները, ներառյալ` պարտադիր կուտակային կենսաթո-

շակային վճարները և Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ առաջացած` հար-

կային, պարտադիր այլ վճարների, վարչարարությունից ծագած տու-

գանքների գծով պարտավորությունները, բացառությամբ ստորադաս 

չապահովված պարտատերերի պահանջների: 
 

 Իններորդ հերթին բավարարվում են պարտապանի հիմնադիր-

ների (մասնակիցների, բաժնետերերի, անդամների կամ գործընկեր-

ների) պահանջները: Այս հերթի պահանջները ըստ էության պարտա-

պանի կանոնադրական կապիտալը ձևավորած անձանց` հիմնադիր-

ների ներդրումներն են, որոնք պարտապանի բնականոն գործունեու-

թյան ծավալման դեպքում պարտապանի սեփականություննն են և 
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չեն վերադարձվում, սակայն պարտապանի լուծարման կամ սնան-

կության հետևանքով լուծարման ժամանակ դրանք դառնում են պա-

հանջներ և պարտապանի ակտիվների բավարար լինելու դեպքում 

ենթակա են վերադարձման իրենց ունեցած տոկոսային չափաբա-

ժիններով։ 
 

 Եվ ամենավերջում բավարարվում են ստորադաս չապահովված 

պահանջները: Դրանք են՝ իրավաբանական անձ պարտապանին իր 

հիմնադիրների (մասնակիցների, բաժնետերերի, անդամների կամ 

գործընկերների) կողմից տրամադրված վարկերից, փոխառություն-

ներից կամ այլ ներդրումներից առաջացած պահանջները, պարտա-

պանի կողմից տեղաբաշխված տասը տարի և ավելի ժամկետ ունե-

ցող պարտատոմսերով, ինչպես նաև արտոնյալ արժեթղթերով ներ-

կայացված պահանջները, ստորադաս փոխառություններից բխող 

պահանջները, աշխատավարձի գծով այլ պահանջներ: Յուրաքան-

չյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի պա-

հանջները լրիվ բավարարվելուց հետո: 

ՀՀ-ում գործում են Վճռաբեկ դատարանը, վերաքննիչ դատա-

րանները, առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան-

ները և մասնագիտացված դատարանները60: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
60 ՀՀ դատական օրենսգիրք՝ ընդունված 2018 թվականի փետրվարի 7-ին, ՀՕ-95-Ն, 
հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=119531: 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=119531
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Անդրադարձ կատարելով ոլորտին առնչվող դատաիրավական 

բարեփոխումներին, նկատում ենք, որ իրավական փաստաթղթերում 

սնանկությունը ներկայացվում է որպես դատարանի կողմից հաս-

տատված պարտապանի անկարողություն, երբ վերջինս ի զորու չէ 

ամբողջությամբ բավարարելու պարտատերերի պահանջները կամ 

կատարել պարտադիր վճարումները օրենքով նախատեսված ժամ-

կետներում: ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունների ցանկից 

ընտրված պարտապանները, որոնց նկատմամբ ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից 

իրականացվում է եկամուտների գծով վերահսկողություն, ներկայաց-

ված է ստորև բերված աղյուսակում:  

 
Աղյուսակ 5. ՀՀ-ում սնանկացման գործերով վճիռները, պարտապանների 

պահանջն՝ ըստ տարիների61 

Տարեթիվ Վճիռների թվա-

քանակ 

Պահանջի  

մեծությունը 

(մլն դրամ) 

Պարտավորության 

չափը դատական մեկ 

վճռի հաշվով  

(մլն դրամ) 

2016 1020 64471,1 63,2 

2017 1378 95422,3 69,2 

2018 607 8523,1 14,0 

2019 485 7289,0 15,0 

  

Պարտավորությունների չափի նվազումը վկայում է այն մասին, 

որ սնանկացման գործերով դատավճիռներ, ըստ էության, չեն կա-

յացվել խոշոր կազմակերպությունների կտրվածքով: Միայն 2 

տնտեսվարողներ՝ «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ն, որը չի գործել 

դեռևս 2010 թվականից և «Արմավիա» ավիաընկերություն ՍՊԸ-ն 

2019թ. դրությամբ պետությանը պարտք են շուրջ 47 մլրդ դրամ, որից 

37 մլրդ դրամը պատկանում է «Արմավիա» ավիաընկերություն ՍՊԸ-

ին, իսկ 10 մլրդ դրամը՝ «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ին: Նշենք, որ 2 

տնտեսվարողներն էլ նույն ժամանակաշրջանի դրությամբ գտնվում 

են սնանկության վարույթում62: Ըստ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի՝ նախատեսվում է 

                                                            
61 Կազմվել է հեղինակների կողմից, աղբյուրը՝  http://www.petekamutner.am: 
62 http://b4b.am/archives/news/20539-2 (դիտման ամսաթիվը՝ 15.05.2020թ.): 

http://www.petekamutner.am/
http://b4b.am/archives/news/20539-2
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տնտեսավարողներին վերադարձնել 56 մլրդ դրամ ԱԱՀ դեբետային 

մնացորդները, որից շուրջ 5.3 մլրդ դրամը պատկանում է սնանկու-

թյան վարույթում գտնվող 181 կազմակերպությունների: Միաժամա-

նակ նշվում է, որ վերոնշյալ 2 տնտեսվարող սուբյեկտները գումար 

չեն ստանա:   

Կազմակերպությունների սնանկացումը շատ հաճախ չի ընթացել 

այդ գործընթացի նպատակներին ու տրամաբանությանը համահունչ 

գործելակերպով: Միտումնավոր և կոռուպցիոն կառուցակարգերի 

գործադրմամբ՝ օրենսդրական բացերի, նորմատիվային փաստա-

թղթերում տեղ գտած տարընթերցումների, արդարադատական չար-

դարացվող մոտեցումների ու տարաբնույթ այլ խութերի փնտրտուքն 

ու կիրառումը հանգեցրել են պետական գույքի օտարման ու վատն-

ման անօրինական իրավատնտեսական կարգավորումների: Դրա 

հետևանքները զրկանքներ են, և հիմնականում կորուստներ են կրել 

կոլեկտիվները: Պետությանը հասցված վնասի օրինակները բազմա-

թիվ են, ինչպես օրինակ վերոնշյալ «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ի և 

«Արմավիա» ավիաընկերություն ՍՊԸ-ի դեպքերը:   

Անհրաժեշտ է նկատել, որ իրենց բնույթով այդ պսևդոսնանկա-

ցումները տեղավորվել են տարբեր սխեմաներում: Ինչպես հաղոր-

դել է ՀՀ դատախազությունը, «Հայապակի» ընկերությունը շուրջ 574 

մլն դրամ արժողությամբ՝ 80% պետական սեփականություն հանդի-

սացող բաժնեմասերը 145 մլն դրամով օտարվել են 3 տարվա ընթաց-

քում 250 մլն դրամի ներդրումներ կատարելու և 700 աշխատատեղ 

ապահովելու պայմանով: Դիտավորյալ չեն վճարվել պարտավորու-

թյունները, չեն վճարվել հարկերը, ինչի հետևանքով 2003թ. կազմա-

կերպությունը սնանկ է ճանաչվել: Այդ ընթացքում նոր կազմակեր-

պություն է հիմնվել, որը մասնակցել է 2004թ. լուծարային կառավար-

չի կողմից կազմակերպված ձևական աճուրդին ու եղել աճուրդի 

միակ մասնակիցը: Արդյունքում, «Հայբյուրեղապակի» ԲԲԸ նորա-

ստեղծ ընկերությունը ձեռք է բերել 121,3 մլն դրամով: Այս օրինակը 

ինչ-որ իմաստով տիպական է սնանկացման կազմակերպված մեքե-

նայությունների ներկայացման առումով, չնայած չարաշահումներին 
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միտված տնտեսաիրավական կարգավորումների ու կառուցակարգե-

րի բազմազանությանը63:  

Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը պայմանավորված է 

տարբեր ինստիտուտների արդյունավետ գործունեությամբ, սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականության մշակմամբ և դրանց իրագործ-

մամբ: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ տնտեսական զար-

գացումը իրենից ենթադրում է ֆինանսական ռեսուրսների հավա-

քագրում և արդյունավետ բաշխում, ապա այստեղ ուղիղ կապ ենք 

տեսնում կազմակերպությունների սնանկացման կանխարգելման և 

երկրի տնտեսական զարգացման միջև, քանի որ յուրաքանչյուր կազ-

մակերպության տնտեսական վիճակը երկրի «առողջ» տնտեսության 

գրավականն է: Մեկ այլ ձևակերպմամբ կարելի է պնդել, որ երկրում 

էֆֆեկտիվ տնտեսության գրավականը «առողջ» կազմակերպու-

թյունների համախումբն է։  

Սահմանադրականության գլխավոր խնդիրը սահմանադրական 

նորմերի լիիրավ կատարումն է և ինստիտուտների արդյունավետ 

գործառնումը: Սահմանադրության մեջ ամրագրված յուրաքանչյուր 

նորմ բխում է պետության իրավունքի շահերից, իսկ սահմանադրա-

կանությունը պահանջում է գործող ինստիտուտների նպատակային 

ուղղվածություն դեպի տնտեսական ակտիվություն, այսինքն՝ բացա-

ռում ենք ինստիտուտների թերզարգացած պայմաններում աշխա-

տանք:   

Այսպիսով, ինչպես նշվում է պրոֆեսոր Գ.Գ. Հարությունյանի 

աշխատության մեջ. «Երկրի իրավական անվտանգության թիվ 1 

ներքին սպառնալիքը սահմանադրականության դեֆիցիտն է64»: Հե-

տևաբար, պետական ինստիտուտների յուրաքանչյուր գործողություն 

պետք է ուղղված լինի այդ դեֆիցիտի հաղթահարմանը: Սահմանա-

դրականության տիրույթում սահմանադրական նորմերի առկայու-

թյունից և դրանց գործունեությունից զատ պակաս կարևոր չէ կառա-

                                                            
63 https://www.azatutyun.am/a/30260051.html (դիտման ամսաթիվը՝ 12.11.2019): 
64 Հարությունյան Գ.Գ., Սահմանադրական մշակույթ.պատմության դասերը և ժամա-
նակի մարտահրավերները, Երևան, «Նժար», 2017, 564 էջ, հասանելի է՝ 
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2017/constculture2017-en.pdf: 

https://www.azatutyun.am/a/30260051.html
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վարումը, որը, ինչպես գիտենք, կազմակերպությունների սնանկաց-

ման կանխարգելման և հետագա գործընթացների համար ևս ա-

ռանցքային է:         

Ուստի, կազմակերպությունների սնանկացման կանխարգելման 

գործընթացը պահանջում է իրավական և տնտեսական կարգավո-

րումների մեխանիզմների կիրառում, և քանի որ, սահմանադրակա-

նության մակարդակի որոշման հիմքում ընկած է 3 գործոն՝ իրավա-

կան, ժողովրդավարական և սոցիալ-տնտեսական65, ապա պետք է 

փաստել, որ տնտեսության զարգացման և կազմակերպությունների 

տնտեսապես ակտիվ գործունեությունը սահմանադրականության 

բարձր մակարդակի և պետության կայուն զարգացման երաշխիքն է:

  

 

 
 

 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Սնանկության գործընթացում ինչպե՞ս է տեղի ունենում պար-

տապանի առկա ակտիվների բաշխումը և պահանջների բավարա-

րումը։ 

2. Որո՞նք են պսևդոսնանկացման առանձնահատկությունները։ 

 

                                                            
65 Саргсян Г., Геворгян Р., Кочинян Н., Конституционная диагностика и мониторинг: 
инструментарий и методы реализации, "Конституционное правосудие", 2016, 4(74), 
ст. 56-75. 
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2.2. ՀՀ սնանկության ինստիտուտը և կազմակերպությունների 

սնանկացման արդյունավետությանը խոչընդոտող գործոնները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սնանկության ինստիտուտը պարբերաբար փոփոխվող ու լրա-

մշակվող ինստիտուտ է, և ցանկալի կլինի, որ նրանում կատարվող 

յուրաքանչյուր նորամուծություն բարելավվի գործարարության 

միջավայրի և օրենսդրական ակտերի ներդաշնակեցման պահանջին 

համապատասխան: Սնանկացման խնդրի լուծումը պետք է փնտրել 

ոչ միայն համապատասխան օրենքի բարելավման, այլև դրան 

առնչվող օրենքներով և նորմատիվային ակտերով առաջնորդվելու 

մշակույթի մեջ: Հարկ է նշել, որ 2012 թ. գնահատումից ի վեր՝ այս 

առումով մեծածավալ մշակումներ չեն կատարվել, ուստի իրավական 

դաշտը դեռևս ունի բաց կողմեր:      
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Ժամանակավոր կառավարիչը իրականացնում է լիազորություն-

ները՝ օրենքով սահմանված մինչև այն պահը, երբ դատարանի որո-

շումը օրինական ուժ կստանա և պարտապանը սնանկ կճանաչվի: 

Միևնույն ժամանակ, կառավարչի գործունեության հիմնական 

սկզբունքներն են մնում անկախությունը, օբյեկտիվությունը և անշա-

հախնդրությունը: Շատ կարևոր է, որ սնանկացման ողջ գործընթացի 

շրջանակներում կառավարիչը գտնվի չեզոք դիրքում: Հետևաբար, 

կառավարիչ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը ունի իր սեփական 

շահը սնանկացման գործընթացում: Կառավարիչն իրավունք ունի 

զբաղվելու պրոֆեսիոնալ գործունեության այլ տեսակներով և ձեռ-

նարկատիրական գործունեությամբ մի պայմանով, որ նման գործու-

նեությունը փոխկապակցված չէ սնանկացման գործընթացի ենթակա 

սուբյեկտի հետ, և կառավարչի վրա դրված պարտականությունները 

չեն առաջացնի շահերի բախում: 

Ըստ Համաշխարհային բանկի արդյունավետ սնանկության և 

պարտատեր/պարտապան ռեժիմի վերաբերյալ սկզբունքների D8 կե-

տի՝ սնանկության կառավարիչները պետք է ունենան իրավասու-

թյուններ օրենքի շրջանակներում կատարելու իրենց վերապահված 

գործառույթները, գործեն անկողմնակալ և անկախ66: Միաժամանակ, 

ՄԱԿ-ի առևտրային իրավունքի հանձնաժողովի «Սնանկության 

                                                            
66 http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/ICRPrinciples_Jan2011.pdf, 2011 
(դիտման ամսաթիվը` 16.06.2019թ.): 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/ICRPrinciples_Jan2011.pdf
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իրավունքի վերաբերյալ» օրենսդրական ուղեցույցում67 սահմանվում 

է, որ սնանկության կառավարչի բարձր որակավորումը և պրոֆեսիո-

նալիզմը կարևոր նախապայման է այն դեպքում, երբ սնանկության 

գործընթացները երկարաձգվում են68: «Սնանկության մասին» ՀՀ 

օրենքը հիմնվում է այն կանխադրույթի վրա, որ կազմակերպություն-

ներն ավելի հաճախ ֆինանսապես կառողջանան, իսկ սնանկացման 

դեպքերը կկրճատվեն: Նախատեսվող փոփոխությունները հստա-

կեցնում են կառավարիչների կողմից կատարվող որոշ գործողու-

թյունների ժամկետները, որոնք դեռևս սահմանված չեն գործող օրեն-

քում: Թեև ընթացակարգերի ժամկետների հստակեցումը դեռևս չի 

ենթադրում դրանց կիրառությունը գործնականում, այնուամենայնիվ, 

այն վերաբերում է գույքագրման, ֆինանսական վիճակի վերլուծու-

թյան, գնահատման և պարտապանի գույքի վաճառքի ներկայաց-

ման գործընթացներին: Միևնույն ժամանակ, պետք է նշել, որ գոր-

ծընթացի ողջ պատասխանատվությունը կրում է սնանկության կա-

ռավարիչը, և տարբեր գերատեսչությունների, դատական համակար-

գի միջամտությամբ սնանկության վարույթի ձգձգման ծանրաբեռն-

վածությունը կրում է կառավարիչը:  

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում անդրադարձ է կատարվել 

նաև սնանկության գործով կառավարիչների վարձատրությանը, 

                                                            
67 UNICITRAL, Legislative guide on insolvency law, 2005, էջ 175, հասանելի է՝ 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf 
68 Օրենքը սահմանում է նաև սնանկության կառավարիչների մասնագիտական գոր-
ծունեության նկատմամբ վերահսկողության տարբեր համակարգեր: Վերահսկողու-
թյունը կարող է  իրականացվել դատարանի, կազմակերպության կամ այլ մարմնի 
կողմից: Սնանկության կառավարիչների մասնագիտական գործընթացի որակավո-
րումը վերապահված է կազմակերպությանը, մինչդեռ այն բավարար պայման չի կա-
րող լինել: Սնանկության կառավարիչների գործունեության օրինականության վերա-
բերյալ բազմաթիվ դիմում-բողոքները օրինական կարգով չեն ստացել բավարար լու-
ծումներ, թեկուզև, ինչպես նշվեց վերևում, սնանկության կառավարիչների որակավո-
րումը իրականացվել է արդարադատության նախարարության կողմից: Միջազգային 
փորձը ցույց է տալիս, որ որոշ երկրներում սնանկության կառավարիչներին վերա-
հսկում է պետական լիազոր մարմինը, իսկ որոշ օրենքներում էլ վերահսկողությունը 
ուղղակիորեն նախատեսված է դատարանի կողմից: Դատարանը կարող է ցանկա-
ցած պահի սնանկության կառավարչից պահանջել տեղեկատվություն, հաշվետվու-
թյուն գործի քննության վերաբերյալ, իսկ չներկայացնելու դեպքում սահմանի տու-
գանք: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf
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մասնավորաբար, նշվում է, որ ՀՀ արդարադատության նախարարու-

թյան արտաբյուջետային հաշվին կատարվում է վճարում սնանկու-

թյան կառավարիչներին հաշվառելու համար: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ 

վճարումը ֆիզիկական անձանց համար նվազագույն աշխատավար-

ձի տասնապատիկն է կազմում, իսկ աուդիտորական կազմակերպու-

թյունների համար քսանապատիկի չափով69: Նկատենք, որ վճար-

ման նման համադրությունը հակասական է, քանի որ «Սնանկության 

մասին» ՀՀ օրենքը հիմնված է անկողմնակալության և անաչառու-

թյան սկզբունքների վրա, իսկ այստեղ օրենքը գործում է ի նպաստ 

աուդիտորական կազմակերպությունների: Օրենքի նախագիծը նա-

խատեսում է սնանկության կառավարիչների վարձատրության նվա-

զում, իսկ ֆինանսական առողջացման դեպքում՝ պարգևատրում: 

Պետք է նկատենք, որ սնանկ ճանաչված անձի առողջացումը են-

թադրում է հիվանդ կազմակերպության առողջացում: Բնական է՝ 

հարց է առաջանում՝ արդյոք սնանկության կառավարիչների աշխա-

տավարձը պետք է կախված լինի կազմակերպության ֆինանսական 

առողջացումից՝ հաշվի առնելով նաև այն, որ սնանկության գործն ա-

վարտելու որևէ հստակ ժամկետ չկա: Կարելի է նկատել, որ այս հա-

մատեքստում նախագիծն ուղղված է ՀՀ արդարադատության նա-

խարարության լիազորությունների մեծացմանը: Միաժամանակ, 

սնանկության կառավարիչը ՀՀ արդարադատության նախարարու-

թյանը հաշվետվություն ներկայացնելու պարագայում խախտում է 

դատարանի անկախությունը, քանի որ հաշվետվությունն ինքնին են-

                                                            
69 Սնանկության գործով վարույթի ժամանակ յուրաքանչյուր կառավարիչ շահա-
գրգիռ է գործը շուտ հասցնել ավարտին և ստանալ իր հասանելիք գումարը: Պետք է 
հաշվի առնել այն, որ սնանկության գործով կառավարիչների համար նախատեսված 
չէ ամսեկան կայուն աշխատավարձ, և վարույթի ընթացքում առաջացած վերադիր 
ծախսերը կատարվում են անձնական միջոցների հաշվին: Ինչ վերաբերում է վարույ-
թի ժամկետներին, ապա հարկ է նշել, որ պրակտիկայում այն կախված է գործի բար-
դությունից և արտաքին այլ գործոններից: Կառավարչի յուրաքանչյուր աշխատանք 
վերահսկվում է դատարանի կողմից, և ժամկետների մասին հավաստի տեղեկատվու-
թյուն կարող են տրամադրել սնանկության գործերը վարող դատավորները: Փաստո-
րեն, նվազեցնելով սնանկության գործով կառավարչի վարձատրությունը, կարելի է 
ենթադրել, որ կստեղծվի ոչ բարենպաստ պայմաններ նրանց աշխատանքի և մոտի-
վացիայի համար, ինչն էլ կխոչընդոտի աշխատանքի արդյունավետությանը:  
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թադրում է դատական գործի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-

մադրում:      

 

 

 

 

 

 

 
 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքը քննության են առնվել նաև 

խոշոր հարկ վճարողների սնանկության գործընթացները: Առկա փո-

փոխություններով ակնհայտ է դառնում, որ խոշոր հարկ վճարողների 

համար անհրաժեշտ են որակավորված կառավարիչներ, աուդիտո-

րական կազմակերպություններ, որոնց գործողությունների պատաս-

խանատվության որևէ նորմ չի բերվում առաջարկվող նախագծում: 

Հայտնի չէ, թե աուդիտորական կազմակերպության փորձը սնանկու-

թյան վարույթն իրականացնելիս ուսումնասիրվել է, թե ոչ: Օրենքում 

նվազեցվել է կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպու-

թյան ազդեցությունը սնանկության կառավարիչների գործունեու-

թյան վրա: Նշենք, որ ներկայում վերահսկողությունն իրականացնում 

է ՀՀ արդարադատության նախարարությունը: Նման դեպքերում 

կարծում ենք առավել նպատակահարմար է վերահսկողության գոր-

ծառույթը ամրագրել օրենքով նախատեսված իրավակարգավորում-

ները։ Նկատենք, որ, ըստ օրենքի տրամաբանության, կառավարիչ-

ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը պատրաստակամ է 

յուրաքանչյուր հարցով օգնել և աջակցել սնանկության գործընթա-

ցին, ինչպես նաև պաշտպանել կառավարիչների շահերը: Այդ առու-

մով նախապատվելի կլիներ, որ օրենքի նոր նախագիծը պարունա-

կեր այնպիսի դրույթներ, որոնք առավելագույնս կսահմանափակեին 

կոռուպցիոն ռիսկերը:     

Վերջինս պարունակում է շահերի բախման և կոռուպցիոն ռիս-

կեր: Չնայած գործելով դատարանի հսկողության ներքո՝ առաջին 
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հերթին նվազեցնում ենք կոռուպցիոն ռիսկերը, այնուամենայնիվ, 

նոր փոփոխությունը, այն է՝ ՀՀ արդարադատության նախարարու-

թյան կողմից սնանկության կառավարչի գործունեությանը միջամտե-

լը, վերահսկողության կառուցակարգեր է կիրառում սնանկացման 

գործընթացի բարելավման համար: Միևնույն ժամանակ սնանկու-

թյան գործընթացի ձգձգման համար կառավարիչը չի կարող պա-

տասխանատու լինել, որ պարտապանը կամ պարտատերը, օգտվե-

լով իրենց իրավունքներից, բողոքարկել են դատական ակտերը, ինչի 

հետևանքով սնանկության գործընթացի ժամկետները ձգձգվել են70: 

Այսպիսով, սնանկության գործընթացի ժամանակ պարտապա-

նին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռը և նմանատիպ այլ փաստա-

թղթեր, որոնք ներկայացվում են պարտապանի կողմից, լիարժեքորեն 

չեն նպաստում սնանկության վարույթում գույքագրման արդյունավե-

տությանը, մինչդեռ կարելի է համապատասխան ծրագրի միջոցով 

անարգել և արագ տեղեկատվություն տրամադրել պարտապանի 

գույքի կազմի և քանակի մասին, այսինքն՝ կրճատել պարտապանի 

գործոնը:   

Անդրադարձ կատարելով նաև կանխամտածված սնանկություն-

ներով գործի վարույթին՝ հարկ է նշել, որ այս դեպքում հարուցվում է 

քրեական գործ, պարտատիրոջ կողմից բացվում է հաշիվ և գանձ-

վում է որոշակի վճար: Վերոգրյալ դրույթների ուսումնասիրությունից 

ակնհայտ է դառնում, որ սա հակասում է «Սնանկության մասին» ՀՀ 

օրենքին և պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկ: Կանխամտածված 

սնանկության ժամանակ առաջին հերթին վնաս է հասցվում հենց 

սնանկ ճանաչված ընկերությանը ակտիվների կանխամտածված 

նվազեցման կամ պարտավորությունների ավելացման միջոցով, որի 

հետևանքով կազմակերպությունը չի կարողանում կատարել իր պար-

տավորությունները, և դրամական բոլոր մուտքերը ուղղվում են սնան-

                                                            
70 Կառավարչի համար նման պայմաններ ստեղծելու արդյունքում կարող են առաջա-
նալ կոռուպցիան ռիսկեր: Այս դեպքում ցանկալի կլինի կառավարչի վարձատրու-
թյան տոկոսադրույքը հաշվարկել սնանկության գործի ընթացքում կուտակված գու-
մարից, այլ ոչ թե պարտատերերի բավարարված պահանջի չափից: Չնայած, հարկ է 
նշել, որ Օրենքի նախագիծը դեռևս չի նախատեսել որևէ բանաձև կամ հաշվարկ, 
որով հնարավոր կլինի հաշվարկել սնանկության հաշվին առկա գումարը:  
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կության հատուկ հաշիվ: Այսինքն՝ մի պարտատիրոջ մոտ պարտքը 

մարվում է, մյուսի մոտ՝ ոչ:     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս պարագայում ֆինանսական առողջացման ծրագրի բացա-

կայությունը, բնականաբար, ենթադրում է, որ չկա շահագրգռվածու-

թյուն և դատական ընթացակարգերը խորամուխ չեն լինում քննվող 

գործերի էության մեջ և մեծամասամբ ձևական բնույթ են կրում: Ներ-

կայումս, կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման հիմ-

նախնդրի լուծման նպատակով կառավարությունն իր գործունեու-

թյան ծրագրով նախատեսում է ընդլայնել ֆինանսապես անառողջ 

վիճակում գտնվող կազմակերպությունների անվճարունակության և 

ֆինանսական առողջացման՝ օրենսդրությամբ սահմանված ընթա-

ցակարգերի կիրառման պրակտիկան, ինչը կապահովի տնտեսու-

թյան մեջ չվճարումների, մասնավորապես կուտակված հարկային 

պարտավորությունների հիմնախնդրի արմատական լուծումը: 

Խնդրին համակարգային մոտեցում ցուցաբերելու համար անհրա-
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ժեշտ է անդրադարձ կատարել դատարան դիմած սնանկության գոր-

ծերի վիճակագրությանը:  

Ինչպես նշվեց վերևում, կազմակերպությունների ֆինանսական 

առողջացման դեպքերը ՀՀ պրակտիկայում բավականին քիչ են: Ֆի-

նանսական առողջացման ծրագիրը բավականին բարդ և երկարատև 

գործընթաց է, և պարզապես խուսափելով այդ գործընթացում պար-

տատերերի պահանջները բավարարելուց և վաճառելով կազմակեր-

պության գույքը, հարցը չի լուծվում և, ըստ էության, կազմակերպու-

թյունը չի «առողջանում»: Պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, 

երբ թվում է՝ առողջացման ծրագիր է իրականացվել, և կազմակեր-

պությունը սնանկացման եզրին հայտնվելուց հետո վերկանգնվել է և 

շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը, սակայն, ըստ էու-

թյան, այստեղ գործ ունենք խնդրի մեկ այլ դրսևորման հետ: Դիտար-

կենք խնդիրը «Լավատեխ» ՍՊԸ71-ի օրինակով: Վերջինս զբաղվում 

է ապակե մանրաթելերի արտադրությամբ և իրացմամբ: Այն հանգա-

մանքը, որ «Լավատեխ» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է ապակեմանրաթե-

լային ամրանների միակ արտադրողը ՀՀ-ում, շուկայում արտադ-

րանքի ներկայացման և իրացման համար անհրաժեշտ է որոշակի 

ժամանակահատված: Ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջա-

նակներում արտադրության և իրացման ընդհանուր տևողությունը 

նախատեսվում է 24 ամիս կտրվածքով: Միաժամանակ իրացմանը 

նպաստող հանգամանք է առևտրային դաշտում մրցակցության բա-

ցակայությունը: Նշենք, որ վերոնշյալ կազմակերպության միակ 

պարտատերը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ն է 3 109 715 ՀՀ դրամ պահանջով: Ֆի-

նանսական առողջացման ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է 

հարկային ընթացիկ վճարումներ իրականացնել հետևյալ կերպ՝ ԱԱՀ 

- 1 750 000 ՀՀ դրամ, եկամտային հարկ- 175 000 ՀՀ դրամ, իսկ երկ-

րորդ փուլում՝ ԱԱՀ - 3 500 000 ՀՀ դրամ, իսկ եկամտային հարկ - 400 

000 ՀՀ դրամ: Այսպիսով, 2 տարում բոլոր հարկատեսակների գծով 

վճարվելու է 5 825 000 ՀՀ դրամ:   

                                                            
71 https://www.petekamutner.am/ (դիտման ամսաթիվը՝ 10.10.2019թ.): 
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Ըստ էության, հարկային վճարումները գրեթե 2 անգամ գերա-

զանցում են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի ներկայացրած պահանջի չափը: Տեխնո-

լոգիական առանձնահատկություններից ելնելով՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

հանդեպ ունեցած պարտքի վճարումը հնարավոր կլինի կատարել 

ծրագրի երկրորդ փուլում միայն: Ֆինանսական առողջացման ծրա-

գրով նախատեսվում է 6-րդ ամսից սկսած՝ 3 109 000 ՀՀ դրամ 

պարտքի գումարը բաժանել 18 ամիսների՝ յուրաքանչյուր ամիս վճա-

րելով 175 000 ՀՀ դրամ: Նշենք նաև, որ կառավարչի վարձատրու-

թյունը ներառված է ծրագրի ծախսային մասում, իսկ վարչական 

ծախսերի փոխհատուցումը կկատարվի ծրագրով նախատեսված այլ 

ծախսերի հաշվին: Նկարագրությունից պարզ է դառնում, որ ֆինան-

սական առողջացման ծրագիրը 24 ամսվա ընթացքում թույլ էր տալիս 

վերականգնել կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը և 

շարունակել իր բնականոն գործունեությունը ապրանքի արտադրու-

թյան և իրացման գործում: Բայց, հիմնադիրը հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ տեղական շուկայում ապակեմանրաթելային ամ-

րանների միակ արտադրողն է, որոշեց պարզապես սեփական միջոց-

ների հաշվին կամ այլ ռեսուրսներով վճարել ՀՀ պետական բյուջե 

վերոնշյալ 3 109 715 ՀՀ դրամ պարտավորությունը և շարունակել իր 

աշխատանքը: Փաստորեն, այստեղ գործ ունեցանք այնպիսի իրա-

վիճակի հետ, երբ կազմակերպությունը սնանկացման եզրին հայտն-

վելուց հետո վերականգնվեց, բայց ոչ թե ֆինանսական առողջաց-

ման ծրագրի շնորհիվ, այլ պարզապես, հիմնադիրի միջոցների հաշ-

վին: 

Որոշակի առանձնահատկություններ կան պետական մասնակ-

ցությամբ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման գոր-

ծընթացների կարգավորման ընթացակարգերում, որոնց համար 

կարևոր պայման է ֆինանսական առողջացման պլանի առկայու-

թյունը: Երբ քննության է առնվում պետական մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպությունների վճարունակության գործակցի 
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դինամիկան ըստ տարիների72, պարզ է դառնում, որ այն էապես զի-

ջում է թույլատրված սահմանային շեմը, որի պատճառը ֆինանսա-

կան միջոցների ոչ բավարար լինելն է և ընթացիկ վճարունակության 

դժվարությունները: Կան առանձին բացառություններ, մասնավորա-

պես՝ կազմակերպությունների վճարունակության գործակիցը բարձր 

է եղել 2004 թվականին՝ պետական մասնակցությամբ առևտրային 

կազմակերպությունների մոտ 1/3-ում:   

Այս համատեքստում կարելի է անդրադարձ կատարել նաև 

օրենսդրական բացերին, որոնք խոչընդոտ են  կազմակերպություն-

ների ֆինանսական առողջացման համար: Դիտարկենք «Ավտոփայլ 

ՍՊԸ»-ի73 օրինակով: 2011 թվականից վերջինիս գործունեությունն է 

իրեն պատկանող 1 ավտոբուսով և 10 ԳԱԶ 32212 ավտոմեքենանե-

րով Սևան-Երևան-Սևան ուղղությունով ուղևորափոխադրումների 

իրականացումը: 2018 թվականից ոչ առողջ մրցակցության հետևան-

քով՝ կապված սպասարկող ուղղությունով չարտոնագրված թեթև 

մարդատար մեքենաների առկայությունից, «Ավտոփայլ ՍՊԸ»-ն 

հայտնվել է ֆինանսապես անկայուն վիճակում՝ կուտակելով պարտ-

քեր: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջինս միակ լիցենզա-

վորված կազմակերպությունն է, որն իրականացնում է կանոնավոր ո-

ւղևորափոխադրումներ Սևան-Երևան-Սևան ուղղությունով, և նրա 

գործունեությունը Սևան քաղաքի համար կենսական նշանակություն 

ունի, պետք է փաստել, որ կազմակերպության լուծարումը և ավտոտ-

րանսպորտային միջոցների վաճառքը կհանգեցնի բացասական 

հետևանքների, ուստի ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստա-

տումը և իրագործումը դրական ազդեցություն կունենա Սևան քաղա-

քի համար: Պարտավորությունների մարման և շրջանառու միջոցնե-

րի համալրման համար «Ավտոփայլ ՍՊԸ»-ն «Ակբա-Կրեդիտ Ագրի-

կոլ Բանկ» ՓԲԸ-ից ստացել է վարկավորում՝ 42 000 000 ՀՀ դրամի 

չափով՝ տարեկան 11.9 % տոկոսադրույքով: Բանկի և կազմակեր-

պության միջև կնքվել է նաև հիփոթեքային պայմանագիր, որի հա-
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մաձայն՝ գրավադրվել է անշարժ գույքը և թվով 10 ԳԱԶ 32212 ավտո-

մեքենաները: Հարկ է նշել, որ կազմակերպությունն այս պահի դրու-

թյամբ ունի հնարավոր բոլոր միջոցները գործունեությունը վերա-

կանգնելու և շարունակելու իր բնականոն աշխատանքը: Իսկ ար-

դյունքում գոյացած գումարը նախատեսվում է ուղղել պարտքերի 

մարմանը: Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը կազմվում է 36 

ամիս կտրվածքով, և համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրեն-

քի74 59-րդ հոդվածի՝ նախատեսվում է ծրագրի իրագործման ժամա-

նակ դրական արդյունքներից հետո ևս 12 ամսով երկարացումը: 

Այժմ, բացի այն հանգամանքը, որ ուղևորափոխադրումներ իրակա-

նացնող կազմակերպությունը ոչ առողջ մրցունակության հետևան-

քով է հայտնվել «ոչ առողջ» վիճակում, անդրադառնանք օրենսդրա-

կան այլ բացերին: Ծրագրի առաջին փուլը ներառում է կազմակեր-

պությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջը և դրան զու-

գահեռ ուղևորափոխադրումների իրականացումը:  

  

Միաժամանակ, ակնկալվում է օրենսդրական 

դաշտի փոփոխություն, որն ուղղված կլինի ապօ-

րինի կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրակա-

նացնողների գործունեությունն արգելելուն:  

 

Այսպիսով, առաջին փուլը ներառում է պատճառված վնասի վե-

րականգնման և օրենսդրական դաշտի կարգավորման ուղղությամբ 

ձեռնարկվելիք միջոցները: Հաշվի առնելով նաև, որ մինչև 2018թ. հա-

մաձայն ներկայացված հարկային հաշվետվությունների՝ հայտարա-

րագրել է եռամսյակային միջինացված 9-10 մլն ՀՀ դրամ շրջանա-

ռություն և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության վերահսկո-

ղական մարմնի լուծարման հետևանքով ցուցաբերած անգործության 

պատճառով հայտնվել է ֆինանսապես անկայուն իրավիճակում, 

պահանջել նաև դատական կարգով պատճառված վնասների փոխ-

հատուցում:     
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Պրակտիկայում հատկանշական դեպքերից է նաև, երբ կազմա-

կերպության լուծարման ընթացքում տեղի է ունեցել գործունեության 

1 տարի վերսկսում, այնուհետև՝ ֆինանսական առողջացում:   

«Գոզե ՍՊԸ»-ի75 գործունեությունը սրա տիպիկ օրինակն է: ՀՀ 

ԿԱ ՊԵԿ-ի դիմումի հիման վրա «Գոզե ՍՊԸ»-ին սնանկ ճանաչվելու 

մասին ընդունվել է վարույթ, այնուհետև նշանակվել է սնանկության 

կառավարիչ, իսկ պարտատերերի առաջին ժողով նշանակելու հայ-

տարարությունը հրապարակվել է վերջում՝ պետական գրանցման 

մասին տվյալները հրապարակող մամուլում: «Գոզե ՍՊԸ»-ի պար-

տավորությունները 11.05.2017թ. դրությամբ կազմել են 123 693 68 

ԱՄՆ դոլար և 26 562,6 ՀՀ դրամ: Նշենք նաև, որ պարտավորություն-

ներն առաջացել են թրթուրավոր էքսկավատորի խափանման պատ-

ճառով: Տեխնիկայի չաշխատելը հանգեցրել է վարկի չվճարված ամ-

սեկան գումարի կուտակմանը, հարկային պարտավորությունների 

չկատարմանը և ԱԱՀ-ի չվճարմանը: 2018 թվականի մարտի 6-ի դա-

տական նիստի որոշման համաձայն՝ սկսվել է «Գոզե ՍՊԸ»-ի լու-

ծարման վարույթը և կասեցվել է գործունեությունը: Նույն թվականի 

սնանկության գործով կառավարիչը միջնորդություն է ներկայացրել 

դատարան, և մայիսի 2-ին դատարանի որոշմամբ «Գոզե ՍՊԸ»-ի 

գործունեությունը 1 տարի ժամկետով վերսկսվել է, քանի որ այն թույլ 

կտա ավելացնել պարտատերերի պահանջների բավարարման հնա-

րավորությունը: Կազմակերպության սնանկության հատուկ հաշվին 

մինչև լուծարման վարույթի սկսելը առկա էր 21 611 000 ՀՀ դրամ, որն 

առաջացել էր կազմակերպության պատկանող էքսկավատորի շա-

հագործումից: Գործունեության վերսկսման պահին սնանկության 

հատուկ հաշվին մուտք է եղել 91 239 000 ՀՀ դրամ, որից օրենքի հա-

մաձայն՝ բավարարվել են պարտատերերի պահանջները, վճարվել 

են հարկային պարտավորությունները և ընթացիկ այլ ծախսերը: 

Այսպիսով, գործունեության 1 տարի վերսկսումից հետո «Գոզե 

ՍՊԸ»-ն գնաց ֆինանսական առողջացման: Անվճարունակության 

մասին օրենսդրության բարելավումների գործընթացում կարևոր է, որ 

                                                            
75 https://www.petekamutner.am/ (դիտման ամսաթիվը՝ 10.10.2019թ.): 

https://www.petekamutner.am/
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այդ փոփոխություններում բացառվի խոշոր կազմակերպությունների՝ 

վճարումներ չկատարելու կամ գույքային պատասխանատվությու-

նից խուսափելու հնարավորությունը և ըստ այդմ՝ խրախուսվի պար-

տականությունները ժամանակին կատարելը: Որոշ դեպքերում պար-

տապանի նկատմամբ ունեցած դրամական պահանջների վերաբե-

րյալ գործերը ենթակա են քննության՝ քաղաքացիական դատավա-

րության ընդհանուր վարույթի կարգի համաձայն:    

 

 

 

 

 

 

 

Այսպիսով, վերլուծելով կազմակերպությունների տնտեսական, 

սոցիալական ու իրավական առումներով դրսևորվող «սնանկացում» 

հասկացության կարևորությունը, այն պայմանավորող գործոնների 

համախումբը, բացահայտելով դրա տնտեսաիրավական կարգավոր-

ման իրական պատկերը, կարելի է եզրահանգել, որ այս ոլորտում 

կարգավորման անկատար օրենքների ու կառուցակարգերի կիրար-

կումը կարող է սպառնալ նաև տնտեսական անվտանգությանը, կա-

յուն տնտեսական աճին: Շատ կարևոր են գնահատումները, թե փո-

փոխված նոր համակարգը ինչ տնտեսական արդյունք կապահովի, 

ինչ կարձանագրի երկրի սոցիալ-տնտեսական, իրավական և դատա-

կան համակարգի վրա: «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում ցան-

կացած փոփոխություն կամ լրացում պետք է ուղղորդվի այնպիսի 

դրույթների կատարելագործմանը, որոնք հնարավորություն կտան 

սնանկության վարույթի մասնակիցներին առավելագույնս պաշտ-

պանել իրենց իրավունքները, կատարել իրենց պարտականություն-

ները, իսկ ներմուծված նորմերը կիրառման տեսանկյունից՝ լինեն ող-

ջամիտ:         

Սնանկության վերաբերյալ մշակվող և կատարելագործվող մի-

ջազգային օրենսդրությունը խնդիր ունի հավասարակշռություն 
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մտցնել տնտեսական հարաբերություններում՝ կատարելագործելով 

նորմատիվային փաստաթղթերը, ստեղծելով առավելագույնս նպաս-

տավոր պայմաններ կազմակերպությունների ֆինանսական կայու-

նության պահպանման համար:   

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների ոչ լիարժեք լինելը 

հանգեցնում է մի շարք խնդիրների, որոնց լուծումների երկարա-

ձգումն ու հետաձգումը չի նպաստում արդյունավետ տնտեսություն 

ունենալուն։ Մասնավորապես, հստակեցման կարիք ունեն գնահատ-

ման ենթակա գործարքները: Այս խնդրի շուրջ նորմերի պարզորո-

շումն ու ամրագրումը Օրենքում առաջնահերթ կարևորություն է 

ստանում։ Վարկատուների իրավունքներն ու մասնակցությունը ևս 

սահմանափակ են, իսկ օրենքը չի պարունակում անվճարունակու-

թյան գործի քննության ընթացքում վերջիններիս տեղեկատվության 

տրամադրումը երաշխավորող դրույթներ: Ակնհայտ է, որ սնանկաց-

ման գործընթացի տնտեսաիրավական պրակտիկան բարելավելու 

կարևոր ազդակներից մեկը դատարանների մասնագիտացվածու-

թյունն է:    

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել կազմակերպությունների 

գործունեության ներքին կանոնների համալիրը (ընկերության ղեկա-

վարության, խորհրդի, բաժնետերերի, աշխատակիցների և այլ շա-

հառուների միջև առկա հարաբերությունները), որն էլ կազմում է կոր-

պորատիվ կառավարման էությունը: Իսկ  
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Նշված արժեքների պահպանության անհրաժեշտությունը ամ-

րագրված է ՀՀ կառավարության 2010 թ. դեկտեմբերի 30-ի «Հայաս-

տանի Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման կանոնա-

գրքին հավանություն տալու մասին» N 1769-Ա որոշմամբ: Միևնույն 

ժամանակ նախատեսվում է, որ ՀՀ պետական կառավարման մար-

մինները պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության, պե-

տական աջակցության, ինչպես նաև հարկային կամ մաքսային ար-

տոնությունների տրամադրման ժամանակ պետք է ղեկավարվեն ՀՀ 

կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի պահանջները կատարող 

ընկերություններին նախապատվություն տալու սկզբունքով: Այ-

սինքն՝ պետության կողմից աջակցություն ստանալու համար կա-

րևորվում է առևտրային կազմակերպությունների (բաժնետիրական 

ընկերությունների) կողմից ներքին գործառութային և ֆինանսական 

կարգապահությունը: Նշված պայմանների հաշվառումը և ընկերու-

թյունների ֆինանսատնտեսական գործունեության անկյունաքար 

դարձնելը ապահովում են ընկերության կորպորատիվ կառավարման 

մասնակիցների (սեփականատերեր, կառավարիչներ և վարձու աշ-

խատողներ) շահերի ներդաշնակություն, կորպորատիվ կառավար-

ման սկզբունքների առաջնայնության ապահովում, որն ապահովում 

է ընկերության ֆինանսական կայունությունը և դրանով իսկ սնան-

կության կանխարգելումը ընկերության «ներսից»:  

Սնանկությանը վերաբերող օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ 

կառույցների նպատակը առևտրային կազմակերպությունների ֆի-

նանսական կայունության պահպանման, ինքնուրույն վերակազմա-

վորման, սնանկության գործընթացը նվազագույն կորուստներով ա-

վարտելու մղումն է։ Այդ նպատակին են ծառայում առևտրային կազ-

մակերպությունների պարտավորությունների մարման օպտիմալ կա-

ռուցվածքի՝ հերթագայության, վճարման չափերի, մարման ճիշտ ժա-

մանակի ընտրությունը։ Սնանկության ընթացակարգերի արդյունա-

վետ կառավարումը էապես փոխում է կազմակերպության ենթահա-

մակարգերի աշխատանքը։ Դիցուք, դատարանների կողմից օրենս-

դրությամբ և նորմատիվային ակտերով ամրագրված ընթացակարգե-

րի անմիջական կիրարկումներով պետք է փոփոխվեն կառավարման 
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գործընթացի մասնակիցների լիազորությունները։ Այդ փոփոխու-

թյունները պետք է վերաբերեն կազմակերպությունների ֆինանսա-

կան առողջացման ծրագրին, արտաքին կառավարման բարելավմա-

նը, մրցունակ արտադրանքի թողարկմանը, խաղաղության (հաշտու-

թյան) համաձայնագրերի կնքմանը և սնանկության մյուս ընթացա-

կարգերին։ Բովանդակային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

նշված խնդիրների լուծմանը իր մաքսիմալ նպաստը կբերի սնանկու-

թյան ինստիտուտի նպատակադրումը՝ պարտապանի գույքի իրաց-

մամբ պարտատերերի պահանջները բավարարելու ու իրավունքները 

վերականգնելու առումով։ Օրենսդրության հետագա զարգացումներն 

արդեն շեշտադրեցին այն նպատակը, ըստ որի՝ միայն գույքի վա-

ճառքով չէ, որ պետք է «փակվեն» պարտատերերի պահանջները, 

այլև կազմակերպության հնարավորինս առողջացումը պետք է մղվի 

առաջին պլան, որպեսզի այն մնա բիզնեսում՝ պահպանելով աշխա-

տատեղերը։ Այս նպատակադրումը դեռևս բավարար կենսունակու-

թյուն չունի, որը, մի կողմից դատական համակարգի «տեղապտույ-

տի», և, մյուս կողմից, եղած ընթացակարգերի ոչ բավարար գոր-

ծադրման հետևանք է։  

Իրենց բնույթով պսևդոսնանկությունները գործադրվել են տար-

բեր սխեմաներում։ Շատ հաճախ միտումնավոր ու շահադիտական 

կառուցակարգերի միջոցով արդարադատական չարդարացվող մո-

տեցումները հանգեցրել են կազմակերպությունների գույքի օտար-

ման ու վատնման անօրինական իրավատնտեսական կարգավորում-

ների, որոնց օրինակները բազմաթիվ են։ Նշվածը հետևանք է սնան-

կության գործընթացի կազմակերպման ոչ թափանցիկ, ոչ հրապա-

րակային գործողությունների, ինչպես նաև սնանկության գործընթա-

ցում գտնվող կազմակերպությունների գույքի ընդհանուր վաճառքնե-

րի կազմում էլեկտրոնային աճուրդների ցածր տեսակարար կշռի։  

Հայաստանի Հանրապետությունում սնանկության գործընթացի 

ամենախոցելի կողմերից մեկը սնանկ ճանաչված առևտրային կազ-

մակերպությունների գույքի աճուրդներն են: Նշվածը հետևանք է 

սնանկության գործընթացի կազմակերպման ոչ թափանցիկ, ոչ հրա-

պարակային գործողությունների, ինչպես նաև սնանկության գործըն-
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թացում գտնվող կազմակերպությունների գույքի ընդհանուր վա-

ճառքների կազմում էլեկտրոնային աճուրդների ցածր տեսակարար 

կշռի, սակայն, միևնույն ժամանակ, այս երևույթի թերությունների 

արմատական բացահայտման ու լուծման ուղիների մատնանշումը 

կարիք ունի լրացումների և հիմնավորումների: Բանն այն է, որ սնան-

կության գործընթացում գտնվող առևտրային կազմակերպություննե-

րի գույքի աճուրդների կազմակերպումը առերևույթ «հրապարա-

կային և թափանցիկ» է, մինչդեռ նույնիսկ էլեկտրոնային աճուրդնե-

րը, որպես հրապարակային սակարկությունների ամենաարդյունա-

վետ ձև, մեզանում իրականություն դարձան բավականին ուշ, երբ 

սնանկության «առաջին ալիքի» ամենախոշոր զանգվածը պարզա-

պես սնանկացվեց՝ պատճառելով հսկայական վնասներ ինչպես ըն-

կերություններին, այնպես էլ պետության շահերին: Այդ երևույթը շա-

րունակվում է նաև ներկայումս: Այսպես, Doing Business 2020-ում 

Անվճարունակության լուծման (Resolving insolvency) ցուցիչի հաշ-

վարկման ժամանակ դիտարկվող անվճարունակության գործընթա-

ցում ընդգրկված գույքի հետ վերադարձման ցուցանիշը մեկ դոլարի 

հաշվով կազմել է Ճապոնիայում՝ 92.1 ցենտ (որն ամենաբարձր ցու-

ցանիշն է բոլոր երկրների շարքում), Վրաստանում՝ 40.5 ցենտ, 

Ադրբեջանում՝ 39.7 ցենտ, Հայաստանում՝ 39.2 ցենտ, Իրանի Իսլա-

մական Հանրապետությունում՝ 36.1 ցենտ և Թուրքիայում՝ 10.5 

ցենտ76: Բերված ցուցանիշը Հայաստանի համար վկայում է, որ 

սնանկացման գործընթացը ոչ միայն ծախսատար է, այլև խիստ 

անարդյունավետ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է հիմնակա-

նում սնանկացված առևտրային կազմակերպությունների գույքի 

աճուրդների կազմակերպման գործում տեղ գտած բացթողումներով 

և սխալներով: Վերջիններս իրենց հերթին պայմանավորված են գույ-

քի հրապարակային սակարկության՝ աճուրդի ինչպես օրենսդրա-

կան, այնպես էլ կազմակերպական բնույթի բացթողումներով, որոնց 

մատնանշումը պետք է տեղ գտներ հեղինակի կողմից սնանկության 

                                                            
76 Տես՝ https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency էլեկտ-
րոնային հարթակում տեղադրված տեղեկատվական շարքերը:  

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency
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ընթացակարգրի հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ առաջար-

կությունների մեջ:  

Նկատենք նաև, որ 2020 թվականին տնտեսագիտության գծով 

նոբելյան մրցանակակիրներ են ճանաչվել ԱՄՆ-ի պրոֆեսորներ Պոլ 

Միլգրոմը (Paul R.Milgrom) և Ռոբերտ Ուիլսոնը (Robert B.Wilson) 

«Աճուրդների տեսության կատարելագործումը և աճուրդների նոր 

ձևաչափերի հայտնաբերումը» (“Improvements to auction theory and 

inventions of new auction formats”) աշխատության համար77: 

Ուսումնասիրելով այդ աշխատությունը՝ եզրահանգում ենք, որ ՀՀ-ում 

կիրառվող աճուրդների վերաբերյալ օրենսդրությունը գտնվում է 

սաղմնային վիճակում, քանի որ այն զուրկ է ճկունությունից, գործըն-

թացի կազմակերպումը իրականացվում է կարծրատիպերով, և որոնց 

պատճատով մեծ է այդ ոլորտում ստվերային գործարքների տեսա-

կարար կշիռը, ինչն էլ նվազագույնի է հասցնում աճուրդների արդյու-

նավետության աստիճանը:  

Գույքի աճուրդների կազմակերպումը դե յուրե պետք է լինի հրա-

պարակային և թափանցիկ, սակայն, դե ֆակտո գործ ունենք հակա-

ռակ պատկերի հետ: Խոսելով սնանկության գործընթացում գտնվող 

ակտիվների կառավարման ցածր արդյունավետության մասին՝ 

նշենք, որ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՀ ԱԺ կողմից 2006 թ. 

դեկտեմբերի 25-ին ընդունված) հոդված 30-ի (Կառավարչի վարձատ-

րությունը) 2-րդ մասով սահմանված է. Եթե սույն օրենքով նախա-

տեսված դեպքերում կառավարչի վարձատրության այլ չափ նախա-

տեսված չէ, ապա կառավարչի վարձատրությունը սահմանվում է 

դատական ակտով` պարտատերերի պահանջների բավարարման 

չափի հետևյալ տոկոսադրույքներով` 

1) մինչև 25 միլիոն դրամ` 10 տոկոս, 

2) 25-50 միլիոն դրամ` 2 500 000 դրամին գումարած 25 միլիոն 

դրամը գերազանցող գումարի 8 տոկոսը, 

3) 50-100 միլիոն դրամ` 4 500 000 դրամին գումարած 50 միլիոն 

դրամը գերազանցող գումարի 3 տոկոսը, 

                                                            
77 Աղբյուրը՝ https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/summary/ էլեկտ-
րոնային ռեսուրս:  

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/summary/
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4) 100-500 միլիոն դրամ` 6 000 000 դրամին գումարած 100 միլիոն 

դրամը գերազանցող գումարի 2 տոկոսը, 

5) 500 միլիոն դրամից ավելին` 14 000 000 դրամին գումարած 500 

միլիոն դրամը գերազանցող գումարի 1 տոկոսը»: 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ սնանկության գործով վա-

րույթի տևողությունը (սկսած պարտապանի լուծարման վարույթ 

սկսելու մասին որոշում կայացնելու պահից մինչև սնանկության 

գործն ավարտելու մասին վճիռ կայացնելը) մինչև վեց ամիս տևելու 

դեպքում (չհաշված ֆինանսական առողջացման ծրագրի ժամանա-

կահատվածը) կառավարիչը ստանում է պարգևավճար: Ընդ որում՝ 

պարգևավճարի չափը սահմանվում է՝  

 պարտատերերի պահանջների բավարարման չափի մինչև 

50 միլիոն դրամը՝ կառավարչի հաշվարկվող վարձատրու-

թյան 20 տոկոսի չափով,  

 պարտատերերի պահանջների բավարարման չափի 50 միլի-

ոն դրամ և ավելի դեպքում՝ հաշվարկվող վարձատրության 50 

տոկոսի չափով: 

Թեև, առաջին հայացքից թվում է թե օրենքով ինչպես կառավար-

չի վարձատրության, այնպես էլ պարգևատրման համար նախատես-

ված են բավարար մեծության տնտեսական խթանման միջոցներ, 

սակայն իրականում հազվադեպ են ՀՀ-ում սնանկության այն գործե-

րը, որոնք ավարտվում են վեց ամսում կամ մեկ տարվա ընթացքում: 

Բանն այն է, որ սնանկության գործերով կառավարիչներին ձեռնտու 

է այդ գործընթացը ձգձգել տարիներ շարունակ, քանի որ ինչպես 

աճուրդների կազմակերպումը, այնպես էլ սնանկության գործընթացի 

ձգձգումը նրանց համար ավելի շահեկան պայմաններ են ստեղծում, 

քան օրենքով նախատեսված պայմանները: 

Պրակտիկ փորձը, ցավոք, բերում է այն համոզման, որ կառավա-

րիչներին ձեռնտու է սնանկության գործի ձգձգումը, քանի որ, չնա-

յած, օրենքով սահմանվում են հատուկ վարձավճարներ գործը հնա-

րավորինս սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու համար, այնո-

ւամենայնիվ, դե ֆակտո գործունեության ստվերայնության «շնոր-

հիվ» կառավարիչները տնտեսապես ավելի մեծ շահույթ են ունենում։ 
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Սնանկացման և սանացիայի ընթացակարգերում ներառված 

կազմակերպության ֆինանսական առողջացմանը նպաստող և 

տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մոտե-

ցումներն ապահովվում են արդյունավետ կառավարման կառուցա-

կարգերի ստեղծմամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում են մի շարք մի-

ջոցառումների համալիր:    

Առաջին և կարևորագույն միջոցառումը հարկային վճարումների 

դադարեցում առողջացման ընթացքում, վարկերի տրամադրում վե-

րաֆինանսավորման տոկոսադրույքով և այլ իրավական նորմերի 

կարգավորման կատարելագործմանն համընթաց տնտեսական 

պայմանների առողջացումն է: Հիմնաքարային միջոցառումների 

շարքին են դասվում նաև ակտիվների առավել արդյունավետ օգտա-

գործման նպատակով անվճարունակության գործընթացի վերահս-

կողության ապահովումը: Նման խնդիր է առաջանում, երբ անվճա-

րունակ կազմակերպությունն ունի մեկից ավելի սեփականատեր։ Այս 

իրավիճակում օրենսդրությունը պետք է նախատեսի մեխանիզմներ, 

որոնք հնարավորություն կտան առանց խտրականության իրակա-

նացնել սեփականատերերի շահերի պաշտպանությունը: Միջոցա-

ռումների ցանկում առանցքային է նաև սնանկության կառավարիչ-

ների գործունեության կազմակերպման արդյունավետության բարձ-

րացումը, այն է՝ աշխատանքի վճարման համակարգի ընտրություն և 

սկզբունքների փոփոխություն, ֆինանսական պատասխանատվու-

թյան վերականգնում գործունեության արդյունքների հաշվին՝ դրա 

պահպանման համակարգի ստեղծմամբ: Կազմակերպության ֆի-

նանսական առողջացմանն ուղղված միջոցառումներից են նաև ան-

վճարունակ ձեռնարկատերերի աշխատակիցների սոցիալական 

պաշտպանության մակարդակի բարձրացումը, պարտատերերի շա-

հերի պաշտպանության ապահովումը՝ նրանց պահանջների առավե-

լագույն բավարարմամբ, ինչպես նաև կառավարչի կողմից պարտա-

տիրոջը տեղեկատվության հասանելիության ապահովումը:  
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 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Որո՞նք են սնանկության գործընթացի արդյունավետությանը 

խոչընդոտող գործոնները։ 

2. Ի՞նչ գործառույթ են իրականացնում սնանկության կառավա-

րիչները գործերի վարման ընթացակարգում։ 

3. Որո՞նք են ՀՀ-ում սնանկության ինստիտուտի օրենսդրական 

բացերը։ 

4. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ֆինանսական առողջացման 

ծրագիրը և ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի այն ՀՀ-ում։ 
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ԲԱԺԻՆ III  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

3.1. Կազմակերպության ֆինանսական կայունության էությունը 

 

Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի կարևորագույն բնու-

թագրիչներից կարելի է համարել կայուն գործունեությունը երկարա-

ժամկետ հատվածում։ Դա հիմնականում պայմանավորված է ընկե-

րության ֆինանսական ընդհանուր կառուծվածքով՝ ներդրողներից և 

մատակարարներից կախվածության մակարդակով։ Գործունեու-

թյան ընդթացքում ցանկացած կազմակերպություն ձգտում է պահ-

պանել հաշվասարկշռությունը ներքին հնարավորությունների և ար-

տաքին միջավայրի ուժերի միջև կայուն վիճակի պահպանման հա-

մար։ Շուկայական տնտեսության անորոշության և մրցակցության 

պայմաններում միայն դա բավարար չէ կայունության ապահովման 

համար, անհրաժեշտ է հանսել առավել բարձ կայունության մակար-

դակի, արտաքին միջավայրի ուժերին հակազդելու համար։ Այսինքն՝ 

«կայունություն» եզրույթը կարելի է դիտարկել որպես հավասարակ-

շիռ վիճակ, որը ենթադրում է կազմակերպության կարողությունը 

բարձր արդյունավետությամբ և ժամանակին հարմարվելու արտա-

քին և ներքին միջավայրերի փոփոխությունը՝ պահպանելով զար-

գացման օրենքները, ինպիսին են՝ նպատակասլացությունը, կառա-

վարելիությունը, դինամիկությունը և ադապտացվելիությունը։ 

 Կազմակերպության գործունեության կայունության կարևորա-

գույն բաղադրիչներից է ֆինանսական կայունությունը։ Ֆինանսա-

կան կայունությունը, էստ էության, բնութագրում է ֆինանսական ռե-

սուրսների վիճակը, օգտագործման և բաշխվածության ազդեցությու-

նը կազմակերպության զարգացման վրա՝ շահույթի և կապիտալի ա-

ճի հիման վրա, իրացվելության և վարկունակության պահպանմամբ 

թույլատրելի ռիսկայնության պայմաններում։  
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Կամզակերպության ֆինանսատնտեսկան կայունության սահ-

մանագծի որոշումը համարվում է տնտեսական կարևորագույն խն-

դիրներից մեկը։ Ոչ բավարար ֆինանսական կայունությունը հան-

գեցնում է անվճարունակության և խոչընդոտում է կազմակերպու-

թյան զարգացմանը։ Ֆինանսական կայունությունը պետք է ենթադրի 

այնպիսի վիճակ և ֆինանսական հոսքեր, որոնք կհամապատասխա-

նեն շուկային պահանջներին և կնպաստեն կազմակերպության ֆի-

նանսատնտեսական գործունեության զարգացմանը։ 

Կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման կարևո-

րագույն գործիքներից մեկը ֆինանսական կայունության գնահա-

տումն է: Համաձայն ՀՀ ԿԲ-ի՝ ֆինանսական կայունության ցուցա-

նիշները երկրի ֆինանսական համակարգի, կորպորատիվ հատվածի 

և տնային տնտեսությունների ֆինանսական կայունությունը բնու-

թագրող վիճակագրական ցուցանիշների ամբողջություն են78: Կազ-

մակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատման 

բազմաթիվ մեթոդների ու դրանց իրականացման մեխանիզմների 

շարքում առանձնանում են տնտեսության ոչ ֆինանսական հատվա-

ծին բնորոշ մոտեցումները, որոնք կարևորություն են ստանում երկրի 

տնտեսական կայունության և տնտեսության ֆինանսական զար-

գացման տեսանկյունից: Ֆինանսական կայունության վրա ազդող 

գործոնները բազմաթիվ են, որոնց քննական վերլուծությունը թույլ է 

տալիս գնահատել դրանց ազդեցությունը կազմակերպությունների 

վճարունակության վրա: ՀՀ-ում կարևոր լուծումներ պահանջող 

տնտեսական հիմնախնդիրների թվին դասվող կազմակերպություն-

ների ֆինանսական կայունության ապահովումը բնութագրում է 

առևտրային կազմակերպության արտադրատնտեսական գործունե-

ության կայունությունը երկարաժամկետ կտրվածքով, որը հիմնակա-

նում պայմանավորված է կապիտալի կառուցվածքով: Շատ կազմա-

կերպություններ գերադասում են ունենալ նվազագույն սեփական մի-

ջոցներ և գործունեությունը ֆինանսավորել արտաքին և ներքին աղ-

բյուրներից ներգրավված ֆինանսական միջոցների հաշվին: Ֆինան-

                                                            
78 https://www.cba.am/am/SitePages/finstabilitycucanish.aspx (դիտման ամսաթիվը՝ 
22.12.2019թ.): 

https://www.cba.am/am/SitePages/finstabilitycucanish.aspx
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սական կայունության բացակայությունը կարող է հանգեցնել կազ-

մակերպություններում ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման 

միջոցների սղության, ոչ իրացվելիության, անվճարունակության:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ կերպ՝ ֆինանսական կայունությունը մակրո-

մակարդակում խարսխվում է տնտեսության միկ-

րոմակարդակում գործող կազմակերպություննե-

րի ֆինանսական կայունության հիմքերի վրա։  

 

Ներկայումս COVID-19-ով պայմանավորված՝ կտրուկ նվազում-

ներ են գրանցվում համաշխարհային և ՀՀ տնտեսության գրեթե բո-

լոր ոլորտներում. ամբողջական առաջարկի նվազմանը զուգահեռ 

նվազում է նաև պահանջարկը, որը, ըստ էության, բացասաբար է ան-

դրադառնում նաև ՀՀ տնտեսության ֆինանսական կայունության 

վրա թե՛ մակրո և թե՛ միկրո մակարդակներում։ Անկախ նշված հան-

գամանքից, որը ի վերջո կշտկվի, ֆինանսական կայունության 

ուսումնասիրությունը սնանկության կանխարգելման հայեցակարգի 

շրջանակներում մնալու է որպես տնտեսագիտության հիմնարար 

խնդիր։ 
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3.2. Կազմակերպության ֆինանսական կայունության և  

երկարաժամկետ իրացվելիության վերլուծությունը 

 

Ֆինանսական կայունության վերլուծությունը կատարվում է բա-

ցարձակ և հարաբերական ցուցանիշների միջոցով: Ֆինասնական 

կայունության գնահատման բացարձակ ցուցանիշներից է պաշար-

ների և ծախսումների ֆինանսավորման աղբյուրների ապահովվա-

ծության մակարդակը։  

Վերլուծությունները հիմնվում են այն ենթադրության վրա, որ ըն-

թացիկ ակտիվների ֆինանսավորման աղբյուր են  սեփական կապի-

տալն ու կարճաժամկետ պարտավորությունները, իսկ երկարաժամ-

կետ պարտավորությունները  ֆինանսավորման աղբյուր են միայն ոչ 

ընթացիկ ակտիվների համար, և բնութագրվում են հետևյալ բանա-

ձևի միջոցով79. 

ՍՇԿ=ՍԿ+ԵՊ-ՈԸԱ,  

որտեղ՝  

ՍՇԿ – սեփական շրջանառու կապիտալ, 

ԵՊ – երկարաժամկետ պարտավորություններ, 

ՍԿ – սեփական կապիտալ, 

ՈԸԱ – ոչ ընթացիկ ակտիվներ: 

Սեփական կապիտալը պետք է մեծ լինի զրոյից, այսինքն՝ սե-

փական կապիտալի մի մասը, ցանկացած պարագայում, պետք է 

ուղղվի ընթացիկ ակտիվների ձևավորմանը: 

Սեփական շրջանառու կապիտալի հաշվարկը կատարվում է 

հաշվապահական հաշվեկշռի տվյալներով և վերլուծության արդյուն-

քում պարզաբանվում են կազմակերպության սեփական շրջանառու 

կապիտալի մեծության փոփոխության պատճառները: Սեփական 

շրջանառու կապիտալի աճը դիտարկվում է որպես դրական երևույթ, 

իսկ նվազումը՝ բացասական: 

                                                            
79 Финансовый анализ С. И. Крылов. Учебное пособие Екатеринбург Издательство 
Уральского университета, 2016, стр. 25, 31-37.  
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Սեփական շրջանառու կապիտալի վերլուծությունը եզրափակ-

վում է սեփական կապիտալի աճի տեմպի (ԱՏսկ) և սեփական շրջա-

նառու կապիտալի աճի տեմպի (ԱՏսշկ1) համեմատությամբ: Նախ-

ընտրելի է համարվում հետևյալը. 

(ԱՏսկ) > (ԱՏսշկ1): 

Տվյալ անհավասարությունը հիմնավորվում է այն հանգաման-

քով, որ սեփական կապիտալը նախ պետք է օգտագործվի ոչ ընթա-

ցիկ ակտիվների ֆինանսավորման համար, որից հետո նոր ուղղվի 

ընթացիկ ակտիվների ձևավորմանը: 

Այնուհետև գնահատվում է Ֆինանսական կայունության բացար-

ձակ ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են պաշարների ապահով-

վախությունն ըստ իրենց գոյացման աղբյուրների՝ 

1) Պաշարների ձևավորման սեփական աղբյուրների ավելցուկ 

կամ պակասուրդ (ՍԱԱ). 

ՍԱԱ=(ՍԿ-ՈԸԱ)-Պ, 

որտեղ՝  

ՍԿ- սեփական կապիտալ, 

ՈԸԱ- ոչ ընթացիկ ակտիվներ, 

Պ- պաշարներ 

2) Պաշարների ձևավորման սեփական և երկարաժամկետ փո-

խառու աղբյուների ավելցուկ կամ պակասուրդ (ՍԵԱԱ). 

ՍԵԱԱ =(ՍԿ+ԵՓՄ-ՈԸԱ)-Պ, 

որտեղ՝ 

ԵՓՄ- երկարաժամկետ փոխառու միջոցներ:  

3) Պաշարների ձևավորման աղբյուրների ընդհանուր մեծության 

ավելցուկ կամ պակասուրդ (ԸԱ): 

 

ԸԱ=(ՍԿ+ԵՓՄ+ԿՓՄ-ՈԸԱ)-Պ, 

որտեղ՝ 

ԿՓՄ- կարճաժամկետ փոխառու միջոցներ: 

 Ըստ պաշարների ձևավորման աղբյուներով ապահովվածու-

թյան աստիճանի՝ տարբերակվում է ֆինանսական կայունության 4 

տեսաակ. 
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1) Բացարձակ ֆինանսական կայունություն՝ բնորոշվում է նրա-

նով, որ սեփական աղբյուրները բավարար են պաշարներ ձևավորե-

լու համար (ՍԱԱ≥0, ՍԵԱԱ≥0, ԸԱ≥0): 

2) Նորմալ ֆինանսական կայունություն՝ բնորոշվում է նրանով, 

որ սեփական աղբյուրները բավարար չեն պաշարներ ձևավորելու 

համար, բայց երկարաժամկետ փոխառու միջոցների ներգրավումը 

թույլ է տալիս դրանք ձևավորել (ՍԱԱ <0, ՍԵԱԱ ≥0, ԸԱ≥0): 

3) Հարաբերական ֆինանսական անկայունությունը բնորոշվում 

է նրանով, որ սեփական և երկարաժամկետ փոխառու միջոցները 

բավարար չեն պաշարներ ձևավորելու համար, բայց կարճաժամկետ 

փոխառու միջոցների ներգրավումը օգնում է դրանք ձևավորել 

(ՍԱԱ<0, ՍԵԱԱ<0, ԸԱ≥0): Բացի այդ հարաբերական ֆինանսական 

անկայունությունը համարվում է թույլատրելի, եթե պաշարների ձևա-

վորման համար ներգրավվող կարճաժամկետ փոխառու միջոցների 

մեծությունը չի գերազանցում հումքի, նյութերի, պատրաստի ար-

տադրանքի ընդհանուր արժեքը, այսինքն՝ տեղի ունեն հետևյալ պայ-

մանները. 

ՊՀՆ+ՊՊԱ≥ԿՓՄՊ; 

ՊԱԱ+ՊԱԺԾ≤ՍԿ+ԵՓՄ-ՈԸԱ, 

որտեղ՝  

ՊՀՆ – հումք և նյութեր, 

ՊՊԱ – պատրաստի արտադրանք, 

ՊԱԱ – անավարտ արտադրանք, 

ՊԱԺԾ – ապագա ժամանակաշրջանի ծախսումներ: 

4) Բացարձակ ֆինանասական անկայունություն՝ բնորոշվում է 

նրանով, որ նույնիսկ կարճաժամկետ փոխառու միջոցների ներգրա-

վումը թույլ չի տալիս ձևավորել պաշարներ (ՍԱԱ<0, ՍԵԱԱ<0, 

ԸԱ<0): Նրանք ձևավորվում են կրեդիտորական պարտքի հաշվին, 

որը անթույլատրելի է համարվում և հանգեցնում է կազմակերպու-

թյան սնանկության, քանի որ կրեդիտորական պարտքը առաջնային 

վճարման պարտավորությունն է, իսկ պաշարները, որոնց գոյացման 

աղբյուրն են կրեդիտորական պարտքերը ցածր իրացվելիությամբ 

ակտիվներ են: 
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Ֆինանսական կայունության վերլուծության համար հիմնակա-

նում կիրառվում են հարաբերական ցուցանիշները, քանի որ գնաճի 

պայմաններում հարաբերական ցուցանիշները առավել արժանահա-

վատ տեղեկատվություն են տրամադրում ֆինանսական կայունու-

թյան մասին։ Ֆինանսական կայունության հարաբերական ցուցա-

նիշները հիմնականում համեմատվում են՝ 

 Սահմանված նորմատիվների հետ` ռիսկերի գնահատման և 

սնանկացման հավանականության կանխատեսման համար, 

 Տվյալ ոլորտում գործունեություն իրականացնող այլ կազմա-

կերպությունների համանման ցուցանիշների հետ, ինչը թույլ է տալիս 

բացահայտել կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավո-

րությունները։ 

 Կազմակերպության նախորդ ժամանակահատվածների հա-

մանման ցուցանիշների հետ` ֆինանսական կայունության բարելավ-

ման կամ վատթարացման միտումների բացահայտման համար։ 

1. Ֆինանսական անկախության գործակից-այն ցույց է տալիս, 

թե կազմակերպության ընդհանուր միջոցների որ մասն է ձևավորվել 

սեփական կապիտալի հաշվին: Այլ կերպ՝ այն սեփական կապիտալի 

տեսակարար կշիռն է կազմակերպության ընդհանուր կապիտալում: 

ՖԱԳ=Սեփական կապիտալ / Ընդհանուր ակտիվներ 

Այս ցուցանիշի ցանկալի փոքրագույն մակարդակը կազմում է 

0.5: Ցածր մակարդակը որպես կանոն ցույց է տալիս, որ կազմակեր-

պությունն իր գործունեությունը մեծապես ֆինանսավորում է փոխա-

ռու կապիտալի հաշվին, սակայն ընդունելի է նաև գործակցի համե-

մատաբար ցածր մակարդակը, եթե առկա է միջոցների բավականա-

չափ բարձր շրջանառելիություն:  

2. Պարտավորությունների և սեփական կապիտալի հարաբերու-

թյան գործակից-իր իմաստով մոտ է նախորդ գործակցին և ցույց է 

տալիս, թե սեփական կապիտալի միավորի հաշվով որքան պարտա-

վորություն ունի կազմակերպությունը:  

ՊԿՀԳ= փոխառու կապիտալ/ սեփական կապիտալ 

Ցուցանիշի ցանկալի մակարդակը կազմում է 1: 
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3. Ինքնավարության գործակից-ցույց է տալիս, թե կազմակեր-

պության միջոցների որ մասն է ձևավորվել երկարաժամկետ հիմունք-

ներով ներգրավված աղբյուրների հաշվին:  

ԻԳ= (սեփական կապիտալ+ոչ ընթացիկ պարտավորություններ) 

/ընդհանուր ակտիվներ 

Այս գործակիցը ավելի մեղմ է, քան ֆինանսական անկախության 

գործակիցը: Դրա նվազումը համարվում է բացասական, քանի որ 

կազմակերպությունն իր միջոցները ֆինանսավորում է կարճաժամ-

կետ հիմունքներով ներգրավված աղբյուրների հաշվին: 

4. Շրջանառու կապիտալ-ցույց է տալիս, թե ընթացիկ ակտիվնե-

րի որ մասն է ապահովված սեփական կապիտալով և ոչ ընթացիկ 

պարտավորություններով կամ երկարաժամկետ ներգրավված միջոց-

ների որ մասն է ուղղված ընթացիկ ակտիվների ֆինանսավորմանը: 

ՇԱ = Ընդամնեը ակտիվներ – ընթացիկ պարտավորություններ 

կամ սեփական կապիտալ + ոչ ընթացիկ պարտավորություններ-ոչ 

ընթացիկ ակտիվներ: 

5. Ընթացիկ ակտիվների՝ շրջանառու կապիտալով ապահովվա-

ծության գործակից-ցույց է տալիս, թե կազմակերպության ընթացիկ 

ակտիվների որ մասն է ձևավորվել սեփական կապիտալի և ոչ ընթա-

ցիկ պարտավորությունների հաշվին: 

ԱՇԿԱԳ=Շրջանառու կապիտալ/ընթացիկ ակտիվներ 

Այս ցուցանիշի նորմատիվային փոքրագույն արժեքը կազմում է 

0.1: 

6. Պաշարների շրջանառու կապիտալով ապահովվածության 

գործակից-ցույց է տալիս, թե կազմակերպության պաշարների որ 

մասն է ձևավորվել սեփական կապիտալի և ոչ ընթացիկ պարտավո-

րությունների հաշվին: 

ՊՇԿԱԳ=Շրջանառու կապիտալ/պաշարներ 

Այս ցուցանիշի նորմատիվային փոքրագույն արժեքը կազմում է 

0.5: Ցուցանիշի իմաստը նրանում է, որ պաշարները, որոնք կազմա-

կերպության ընթացիկ ակտիվների առավել որ իրացվելի մասն են, 

պետք է գոնե կիսով չափ ապահովված լինեն շրջանառու կապիտա-

լով: 
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7. Սեփական կապիտալի շարժունակության գործակից-ցույց է 

տալիս, թե կազմակերպության սեփական կապիտալի հաշվին ձևա-

վորված միջոցների որ մասն է գտնվում շարժունակ վիճակում: 

ՍԿՄԳ=շրջանառու կապիտալ/սեփական կապիտալ 

Ցուցանիշի նորմատիվային փոքրագույն արժեքը կազմում է 0.5: 

Իրացվելիության գնահատում 

Կազմակերպությունը կարող է լինել շահութաբեր, բայց միևնույն 

ժամանակ, կարող է ունենալ դրամական հոսքերի խնդիրներ: Իրաց-

վելիության և շրջանառու կապիտալի գործակիցները կարող են տրա-

մադրել տեղեկատվություն կազմակերպության իրացվելիության վե-

րաբերյալ: 

Ընթացիկ իրացվելիություն 

Ընթացիկ իրացվելիություն = ընթացիկ ակտիվներ/ընթացիկ 

պարտավորություններ 

Ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե ընկերությունը որքանով է պատ-

րաստ մարել իր ընթացիկ պարտավորությունները: Ցանկալի է, որ 

գործակիցը լինի 1-ից բարձր, բայց կարող է փոխվել ըստ գործունեու-

թյան ոլորտի: Գործակցի նվազումը ոլորտի միջին ցուցանիշից կամ 

1-ից նշանակելու է, որ կազմակերպությունը ունի իրացվելության 

խնդիր: Կազմակերպությունները այս ցուցանիշը կարող են ավացնել 

դեբիտորական պարտքերի արդյունավետ կառավարման միջոցով: 

Արագ իրացվելիության գործակից 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակցից տարբրվում է նրանով, որ 

ընթացիկ ակտիվներից նվազեցվում է պաշարները, քանի որ պաշար-

ները, կարճաժամկետ հատվածում, համարվում են առավել քիչ 

իրացվելի:  

Արագ իրացվելիության գործակից=ընթացիկ ակտիվներ–պա-

շարներ/ընթացիկ պարտավորություններ 

Ընթացիկ իրացվելիության մեկնաբանությունները նունն են նաև 

այս դեպքում: 

Պաշարների պահպանման ժամանակաշրջան 

Պաշարների պահպանման ժամանակաշրջանը = պաշար-

ներ/ինքնարժեք *365 
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Ցույց է տալիս պաշարների պահպանման միջին ժամկետը՝ օրե-

րով արտահայտված: Գործակցի մեծացումը ցույց է տալիս, որ ընկե-

րությունը ունի խնդիրներ արտադրանքի վաճառքի հետ կամ նշանա-

կում է, որ կազմակերպությունում մեծացել է հնացած պաշարների 

արժեքը: Այս ցուցանիշը օգտակար է հաշվարկել իրացվելիության 

վերլուծության ժամանակ գնահատելու համար պատրաստի ար-

տադրանքի իրացվելիության աստիճաը: Ցուցնանիշի նվազումը 

ցույց է տալիս, որ կազմակերպությունը բարելավել է վաճառքի ծա-

վալները և դրամական միջոցները չեն սառեցվել պաշարներում: 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելության գործակիցն ըստ 

օրերի = (դեբիտորական պարտքեր/ հասույթ) *365 

Այն միջին օրերի քանակն է, որ կազմակերպությունը ստանում է 

վճարումները գնորդների կողմից: Գործակցի վերլուծությունը և հաշ-

վարկը խիստ կարևոր է, քանի որ հնարավոր է, որ կազմակերպու-

թյան իրացման ծավալները և շահույթը ավելանան, որը կարող է ար-

տաքինից վկայել կազմակերպության գործունեության արդյունավե-

տության մասին, սակայն իրականում այդ աճը կարող է պայմանա-

վորված լինել կազմակերպության կողմից վաճառքի պայմանների 

բարելավմամբ (օրինակ՝ ապառիկ վաճառք), այլ ոչ գործարար ակ-

տիվության աճով: Այս ցուցանիշը նաև օգնում է գնահատել կազմա-

կերպության իրացվելիությունը, գնահատել դեբիտորական պարտքե-

րի որակը: Դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման ցուցանշիը, 

եթե ցածր է ոլորտի ցուցանիշից, ապա կարող է հանգեցնել կազմա-

կերպության մրցունակության նվազեցմանը, ինչի հետևանքով կարող 

է նվազել նաև շահութաբերությունը:  

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելության գործակից  

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելության գործակիցը ըստ 

օրերի = կրեդիտորական (պարտքեր / ծախսեր) *365 

Միջին օրերի քանակը, որի ընթացքում ընկերությունը կատարում 

է վճարում ծախսերի դիմաց: Ցուցանիշի աճը վկայում է կազմակեր-

պության կողմից պարտքերի մարման արագության աճի մասին, իսկ 

նվազումը ապառիկ գնումների աճի մասին: 
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Ռիսկերի գնահատում 

Շահութաբերության և իրացվելիության կառավարումից բացի՝ 

կազմակերպության համար չափազանց կարևոր է նաև ռիսկերի կա-

ռավարումը: Հետևյալ ցուցանիշները հնարավորություն կընձեռեն 

գնահատել, թե ընկերությունը որքանով է ռիսկային: 

Ֆինանսական կայունության գործակից 

Ցույց է տալիս, թե սեփական կապիտալի որ մասն են կազմում 

երկարաժամկետ պարտավորությունները արտահայտված տոկոս-

ներով:  

ՖԿԳ = պարտավորություններ/սեփական կապիտալ*100% 

կամ 

ՖԿԳ = (պարտավորություններ/ պարտավորություններ +սեփա-

կան կապիտալ)*100%  

Գործակցի բարձր մակարդակը վկայում է այն մասին, որ կազ-

մակերպությունը երկարաժամկետ խնդիրների լուծման համար օգ-

տագործում է փոխառու միջոցները: Որքան բարձր է գործակիցը, 

այնքան կազմակերպության գործունեությունը համարվում է ռիս-

կային: 

Տոկոսադրույքի մարում 

Ցուցանիշը հաշվարկվում է գործառնական շահույթը (շահույթ 

նախքան հարկերը և տոսկոսները)՝ բաժանելով ֆինանսական ծախ-

սերի վրա: 

Տոկոսադրույքի մարում = գորրծառնական շահույթ / ֆինանսա-

կան ծախսեր 

Ցուցանիշի նվազումը ցույց է տալիս, որ ընկերությունում առկա է 

ֆինանսական վճարումները չկատարելու ռիսկ: Գործակիցը հնարա-

վոր է բարելավել շահույթի ավելացման կամ ֆինանսական ծախսերի 

նվազեցման միջոցով: 

Շահաբաժինների մարում 

Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է տարեկան շահույթը բաժանելով 

շահաբաժինների վրա:  

Շահաբաժինների մարում = շահույթ/շահաբաժիններ 
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Ցուցանիշի նվազումը ցույց է տալիս, որ ընկերությունում առկա է 

բաժնետերերին շահաբաժինների չվճարման ռիսկ: 

Շահութաբերության գնահատում  

Կազմակերպության հիմնական նպատակներից է շահույթի մաք-

սիմալացումը: Շահութաբերության գործակիցները օգտագործվում 

են այս նպատակի իրականացումը ստուգելու համար: 

Կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշ (ROCE) 

Այս ցուցանիշը համարվում է շահութաբերության գնահատման 

կարևորագույն ցուցանիշ: Այն ցույց է տալիս, թե որքան շահույթ է 

գեներացվում 1 միավոր կապիտալից արտահայտված տոկոսներով:  

ROCE = շահույթ գործառնություններից/ ներդրված կապիտալ * 

100% 

Միշտ ցանկալի է ROCE ցուցանիշի բարձր մակարդակ: Այն հնա-

րավոր է իրականացնել շահույթի ավելացման միջոցով կամ գործող 

կապիտալի նվազեցման միջոցով: Այս ցուցանիշը հնարավոր է հաշ-

վել նաև հետևյալ կերպ՝ 

ROCE = գործառնություննրից շահույթ * ակտիվների շրջանա-

ռելիություն 

Համախառն շահույթի մարժա 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե հասույթի որ մասն է կազմում 

համախառն շահույթը արտահայտված տոկոսներով՝ 

Համախառն շահույթի մարժա = համախառն շահույթ / հասույթ 

*100% 

Միշտ ցանկալի է, որ ցուցանիշը լինի բարձր: Այն ցույց է տալիս, 

որ գինը կամ վաճառքի ծավալները բարձր են կամ ծախսերը արդյու-

նավետ վերահսկվել են կազմակերպության կողմից: 

Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթի մարժա 

Ցույց է տալիս, թե զուտ շահույթը (հասույթ-ընդամենը ծախսեր) 

հասույթի որ մասն է կազմում արտահայտված տոկոսներով`  

Զուտ շահույթի մարժա = զուտ շահույթ/հասույթ*100% 

Միշտ ցանկալի է ունենալ շահույթի մարժայի բարձր ցուցանիշ: 

Այն ցույց է տալիս, որ գինը կամ վաճառքի ծավալները բարձր են 
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կամ բոլոր ծախսերի արդյունավետ վերահսկվել են կազմակերպու-

թյան կողմից: 

Ակտիվների շրջանառելիություն 

Ակտիվների շրջանառելիությունը ցույց է տալիս, թե որքան հա-

սույթ է առաջանում յուրաքանչյուր միավոր ակտիվից:  

Ակտիվների շրջանառելիություն = հասույթ/շրջանառու կապի-

տալ 

Ակտիվների շրջանառելիության ցուցանիշը կարելի է բարձրաց-

նել հասույթի ավելացման կամ շրջանառու կապիտալի նվազեցման 

միջոցով: 

Կազմակերպության ակտիվների շրջանառելիության գործակից 

Գործարար ակտիվության և կառավարման արդյունավետու-

թյան վերլուծությունը թույլ է տալիս գնահատել, թե որքանով է կազ-

մակերպությունը արդյունավետ օգտագործում իր միջոցները: Վեր-

լուծության համար տարբերակում են հետևյալ ցուցանիշները՝ շրջա-

նառելիության, շահութաբերության և արտադրողականության ցու-

ցանիշ: 

Շրջանառելիության ցուցանիշները ցույց են տալիս, թե կազմա-

կերպության ակտիվները քանի անգամ են շրջանառվել տարվա կամ 

վերլուծվող ժամանակաշրջանի կտրվածքով: Բնութագրող ցուցանիշ-

ներն են. 

 

1. Ակտիվների շրջանառելիության գործակից – այն բնութագրում 

է կազմակերպության բոլոր միջոցների շրջապտույտի արագությունը՝ 

անկախ դրանց ձևավորման աղբյուրից: 

ԱՇԳ= Իրացումից հասույթ / ակտիվների միջին տարեկան ար-

ժեք 

2. Սեփական կապիտալի շրջանառելիության գործակից-այն 

բնութարգում է կազմակերպության սեփական կապիտալի շրջա-

պտույտի արագությունը: 

ՍԿՇԳ= Իրացումից հասույթ/ սեփական կապիտալի միջին տա-

րեկան արժեք 
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Այս գործակցի մեծ արժեքը ակտիվների շրջանառելիության գոր-

ծակցի համեմատ վկայում է ֆինանսական անկախության գործակ-

ցի փոքրացման և ֆինանսական կայունության անկման մասին: 

Սեփական կապիտալի շրջանառելիության գործակցի գործո-

նային վերլուծության համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը. 

ՍԿՇԳ= ԱՇԳ*1/ՖԱԳ, որտեղ 1/ՖԱԳ-ը կապիտալի բազմա-

պատկիչն է: 

3. Արտադրության միջոցների շրջանառելիության գործակից-

բնութագրում է ակտիվների շրջապտույտի արագությունը: 

ԱՄՇԳ=իրացումից հասույթ/արտադրության միջոցների միջին 

տարեկան արժեք 

4. Հիմնական միջոցների շրջանառելիության գործակից- բնու-

թագրում է հիմնական միջոցների շրջանառելիության արագությունը: 

ՀՄՇԳ=իրաացումից հասույթ/ՀՄ միջին տարեկան արժեք 

Որպես հայտարար կարող է վերցվել նաև ընդհանուր ոչ ընթացիկ 

ակտիվների միջին տարեկան արժեքը:  

 

 

 

 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1․ Ի՞նչ է ֆինանսական կայունությունը։ 

2․Ինչպե՞ս է գնահատվում կազմակերպությունների բացարձակ 

ֆինանսական կայունությունը։ 

3. Որո՞նք են ֆինասական կայնության գնահատման հարաբե-

րական ցուցանիշները։ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



97 

ԲԱԺԻՆ IV  

ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ  

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

Սնանկության գործերի վարումն իրականացվում է սնանկության 

դատարաններում (առաջին ատյանի դատարան-մասնագիտացված 

դատարան), որտեղ գործերը քննվում են սնանկության գործեր քննող 

դատավորի կողմից։ Կամավոր սնանկության դեպքում դատարան 

դիմում է ներկայացնում պարտապանը: Դիմումը ընդունելուց հետո 

դատարանը նշանակում է սնանկության ժամանակավոր կառավա-

րիչ: 3 օրվա ընթացքում, առանց դատական նիստ հրավիրելու դա-

տավորը վճիռ է կայացնում պարտապանին սնանկ ճանաչելու մա-

սին (եթե ընդունվել է): Իսկ հարկադրված սնանկության դեպքում դա-

տարան սնանկության դիմում ներկայացնումէ  պարտատերը(երը): 

Դիմումը ընդունելուց հետո դատարանը նշանակում է սնանկության 

ժամանակավոր կառավարիչ: 15 օրվա ընթացքում դատավորը դիմու-

մը վարույթ ընդունելուց հետո նշանակում է դատական նիստ, որին 

հրավիրվում են պարտապանը և պարտատերը:  

 

 
 

Դատարանը դիմումի վարույթ ընդունելու որոշումն ուղարկում է 

պարտապանի պետական գրանցումն իրականացնող մարմնին, 
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Կենտրոնական դեպոզիտարիա, հարկային մարմին, մաքսային 

մարմին, ՀՀ ԿԲ, ԴԱՀԿ80, պարտապանին լիցենզիա տված պետա-

կան մարմնին և աշխատանքի և սոցիալական հարցերով լիազոր պե-

տական մարմնին։ 

 

 
 

Դիմումի մերժման ժամանակ դատարանի որոշումը, դիմումը և 

կից փաստաթղթերը ուղարկվում է դիմողին, որը կարող է բողոքարկել 

վերաքննիչ դատարանում: Դիմումի վերադարձի դեպքում դիմումը 

վերադարձնելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ 

դատարան: Հավելենք նաև, որ վերադարձի ժամանակ մի քանի 

պարտատերեր կարող են 1 դիմում ներկայացնել, բայց մի քանի 

պարտապանների չեն կարող 1 դիմումով ներկայացնել: 

                                                            
80 Սնանկության դիմումը վարույթ ընդունելու մասին դատարանի որոշումն ստանալու 
պահից ԴԱՀԿ-ն կասեցնում է գույքի բռնագանձման վերաբերյալ կատարողական 
վարույթները: 
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Հարկադրված սնանկության դեպքում 5-օրյա ժամկետում դա-

տարան է ներկայացվում փաստաթղթեր: Նշանակվում է սնանկու-

թյան գործով կառավարիչ՝ դադարեցնելով ժամանակավոր կառա-

վարչի լիազորությունները: Դատարանը նշանակում է պարտատերե-

րի առաջին ժողովի անցկացման վայրը և ժամը: Վերջինս նշանակ-

վում է azdarar.am կայքում 50–80 օրվա ընթացքում: Դատական նիս-

տում դիմումի քննարկման արդյունքով դատարանը կայացնում է 

վճիռ պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ դիմումը մերժելու մա-

սին81: 

 

 
 

                                                            
81 Դիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը դատարանն ուղարկում է պարտա-
պանին: 
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Կառավարիչների ինքնակարգավորող կազմակերպությունը ոչ 

առևտրային կազմակերպություն համարվող իրավաբանական անձ 

է, որի գործունեության նպատակն է իր անդամների գործունեության 

թափանցիկության և արդյունավետության բարձացմանը նպաստելը, 

նրանց գործունեության վերահսկողությունը, շահերի պաշտպանու-

թյունը և այլ լիազորությունների իրագործումը: Կառավարիչների 

ինքնակարգավորող կազմակերպությունը իրավունք ունի վերահսկե-

լու իր անդամների գործունեությունը, ընդունելու կարգեր ու կանոն-

ներ և իր անդամների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարու-

ցելու և տույժեր կիրառելու: 

Պարտապանին սնանկ ճանաչելու վճռի կայացումից 3 աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում պարտապանը և պարտատերերը դա-

տավորին են ներկայացնում սնանկության գործով կառավարչի թեկ-

նածություն: Սնանկության կառավարիչ կարող է նշանակվել որպես 

սնանկության կառավարիչ որակավորված և կառավարիչների ինք-

նակարգավորվող կազմակերպության անդամ հանդիսացող այն ֆի-

զիկական անձը, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ-

մանված կարգով հաշվառված է որպես անհատ ձեռնարկատեր։ 

Սնանկության կառավարչի պարտականությունները․ 

1. հրավիրում է պարտատերերի ժողով և նախագահում, 

2. սնանկության գործով դիմում է դատարան, 

3. ներգրավում է մասնագիտացված կազմակերպություններ կամ 

մասնագետներ, 

4. կազմակերպում է գույքագրում, 

5. վերլուծում է պարտապանի ֆինանսական վիճակը, սնանկու-

թյան պատճառները, 

6. ստուգում է պարտապանին ներկայացվող պահանջների հիմ-

նավորվածությունը, 

7. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առաջին հինգ 

առևտրային բանկերից մեկում պարտապանի անունով բացում է 

սնանկության հատուկ հաշիվ և դրան է հաշվեգրում պարտապանի 

անունով ստացվող բոլոր դրամական միջոցները, 
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8. պարտապանին գույքի և դրամական միջոցների վրա արգե-

լանք է դնում կամ հանում, 

9. ֆինանսական առողջացման ծրագրի համար ֆինանսավորո-

ղին տեղեկություններ է տրամադրում պարտապանի սնանկության 

վարույթի մասին: 

Պարտատերերի խորհուրդ ներկայացնում է պարտատերերի շա-

հերը և սույն օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողություն է 

իրականացնում կառավարչի գործունեության նկատմամբ: Հաս-

տատված պահանջներով պարտատերերի թիվը 10-ից պակաս լինե-

լու դեպքում խորհուրդ չի ձևավորվում: Խորհուրդը ձևավորվում է 

պարտատերերի առաջին ժողովում, որի նիստերը նախագահում է 

կառավարիչը` առանց քվեարկության ձայնի իրավունքի։ 

Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճռի օրինական ուժի 

մեջ մտնելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, կառավարիչն իրականաց-

նում է պարտապանի գույքի գույքագրում: Պարտապանի գույքի 

կազմում է  պարտապանին պատկանող ցանկացած գույք, իրավունք 

կամ այլ ակտիվ, ներառյալ` մտավոր սեփականության օբյեկտ: 

Պարտապանի ղեկավարին արգելվում է պարտապանի գույքը 

տնօրինելու կամ պարտապանի համար գույքային պարտավորու-

թյուն առաջացնող ցանկացած գործողություն կատարել առանց կա-

ռավարչի թույլտվության: Ղեկավար մարմինները պարտավոր են 

կառավարչին տրամադրել պարտապանի գործունեության և միջոց-

ների վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հավաստի 

տեղեկություններ: Նշենք նաև, որ գույքն օտարելու պայմանա-

գրային պարտավորությունները պարտապանին սնանկ ճանաչելու 

մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից չեն կարող կա-

տարվել: 
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Ֆինանսական առողջացման ծրագիր է համարվում պարտապա-

նի վճարունակությունը վերականգնելու նպատակով նրա նկատմամբ 

կիրառվող, օրենքով չարգելված միջոցառումների համալիրը, որի 

իրականացման դեպքում պարտապանը չի լուծարվելու կամ չի կա-

յացվելու ֆիզիկական անձի սնանկության գործը պարտավորու-

թյունների կատարումից ազատելով՝ ավարտելու մասին վճիռ: 

Ֆինանսական առողջացման ծրագիր կարող են ներկայացնել 

պարտապանը, կառավարիչը, ապահովված պահանջների առնվազն 

1/3-ին տիրապետող պարտատերերը, չապահովված պահանջների 

առնվազն 1/3-ին տիրապետող պարտատերերը, ինչպես նաև պար-

տապանի կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապի-

տալի առնվազն 1/3-ին տիրապետող անձինք: Ֆինանսական առող-

ջացման ծրագրի ժամկետը չի կարող գերազանցել 36 ամիսը, եթե 

սույն օրենքով սահմանված կարգով դրա գործողության ժամկետը չի 

երկարաձգվել: Ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակնե-

րում կարող են իրականացվել հետևյալ միջոցառումները. 

ա) պարտապանի ամբողջ գույքի կամ դրա մի մասի վաճառքը, 

բ) պարտապանի գույքը պարտատերերին հաշվանցով փոխան-

ցելը, 

գ) պարտապանի գույքի գրավադրումը, 

դ) շահութաբերություն չապահովող գործունեության դադարեցու-

մը և ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտի փոփոխությունը, 
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ե) անշահավետ գործարքների փոփոխումը կամ դադարեցումը, 

ը) դեբիտորական պարտավորությունների բռնագանձումը, 

թ) նոր վարկի ստացումը, 

ժ) նոր ներդրումների իրականացումը, 

ժ.ա) պարտապանի վերակազմակերպումը, 

ժ.բ) նոր բաժնետոմսերի թողարկումը կամ հետգնումը: 

Ֆինանսական առողջացման ծրագրի ժամկետի ավարտից ոչ 

ուշ, քան 15 օր առաջ կառավարիչը պետք է դատարան ներկայացնի 

ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մասին հաշվետ-

վություն: Դատարանը կայացնում է՝ 

ա) վճիռ` ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման մա-

սին կառավարչի հաշվետվությունը հաստատելու և սնանկության վե-

րաբերյալ գործն ավարտելու մասին, եթե պարտատերերի պահանջ-

ները բավարարվել են, 

բ) որոշում` ֆինանսական առողջացման ծրագրի կատարման 

մասին կառավարչի հաշվետվության հաստատումը մերժելու և պար-

տապանին լուծարելու մասին, եթե պարտատերերի պահանջները 

բավարարված չեն: 

 

 

 
 ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ինչպիսի՞ գործառույթներ է իրականացնում ԿԻԿ-ը սնանկու-

թյան գործի քննման շրջանակներում։ 

2. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ինչ-

պիսի՞ միջոռացումներ կարելի է իրականացնել։ 

3. Սնանկության գործերի վարման համատեքստում ի՞նչ է վճի-

ռը և ի՞նչ է որոշումը։  
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

 

Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական իրավիճակի օբյեկ-

տիվ վերլուծության նման տրամաբանությունը ակներև է դառնում 

հետևյալ զուգահեռները իրականացնելիս․ կախված այն բանից, թե 

ինչպես է առողջապահության ոլորտում կատարվում հիվանդության 

ախտորոշումը, դրանով էլ պայմանավորված է հետագա բուժման 

բարենպաստ ելքը։ Նույն կերպ՝ որքանով ճիշտ են ախտորոշվում ու 

դասակարգվում առողջ և մրցունակ կազմակերպությունները պոտեն-

ցիալ սնանկ (հավանական մեծ բնութագիր ունեցող) կազմակերպու-

թյուններից, այդքանով մեծանում է հավանականությունը խուսափե-

լու սնանկության գործընթացում ընդգրկվելուց, առավել ևս՝ սնանկու-

թյան հետևանքով լուծարվելուց։ Նշված խնդրի լուծումը, արդեն իսկ, 

նախապայման է դառնում միկրոտնտեսության մակարդակում սնան-

կության դեպքերը սահմանափակելու, դրանով իսկ հասարակությա-

նը հասցվող մարդկային, նյութական ու ֆինանսական վնասները 

նվազագույնի հասցնելու համար։ 

Կազմակերպություններին աջակցելուն ուղղված որոշումների 

նախագծերը պետք է ունենան հստակ հասցեագրումներ (ոլորտ 

կազմակերպության կտրվածքով) բազմաչափանիշային հիմնավո-

րումներով: Այդ իմաստով, որպես դրական փորձի օրինակ, կարելի է 

վկայակոչել ճգնաժամի հետևանքների վերացմանն ուղղված ՀՀ կա-

ռավարության թիվ 23 ծրագիրը: Բազմաչափանիշային հիմավորում-

ներով աջակցման ծրագրերի մշակումն ու կենսագործումը խիստ 

արդյունարար կարող է լինել, եթե այդ չափանիշները ներառում են 

թողարկվող արտադրանքի կամ մատուցված ծառայության արտա-

հանելիության, բարձր արտադրողականության և այլ ցուցանիշներ: 

Չափանիշների շարքում առանձնակի տեղ պետք է զբաղեցնեն 

կազմակերպություններում կայուն աշխատատեղերի պահպանմանն 

ու հավելյալ աշխատատեղերի ստեղծմանը միտված գործողություն-

ները, նկատի առնելով, որ արտադրության գործոնների թվում մարդ-

կային կապիտալի բաղադրիչը (ինժեներների, վարձու այլ աշխատող 

մասնագետների կարողությունները) առանձնահատուկ է: Ճգնաժա-
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մի պարագայում ամենամեծ հարվածը ստանում է այդ բաղադրիչը: 

Ակներև է, որ ճգնաժամը մարդկային շփումների դադարեցման հե-

տևանքով հանգեցնում է պահանջարկի նվազեցմանը: Կազմակեր-

պության չաշխատելը՝ արդյունքում պահանջարկի նվազումը, հան-

գեցնում է ֆինանսատնտեսական նախորդ հետագծին վերադարձի, 

վերականգնողական հավելյալ դժվարությունների: Դրանց տնտե-

սաիրավական կարգավորումները իրագործելի կդառնան, եթե կի-

րառվի, օրինակ, հետևյալ մոտեցումը՝ վարկերի տրամադրում այն 

հաշվով, որ դրանք վերաճեն դրամաշնորհների, տրվեն հարկային 

արձակուրդներ և այլն: Այլ կերպ, օգնությունը պետք է ուղղված լինի 

աշխատատեղերի հնարավորինս պահպանմանն ու ավելացմանը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  

 

Կազմակերպությունների սնանկացման հավանական բնութա-

գրերի որոշման համար Տաֆլերի, Կոնան-Հոլդերի և Չեսսերի հավա-

սարումների կիրառման տեղեկատվական բազա82 
 

Առևտուր 

Անվանում Չեսսերի մոդել Կոնան և Հոլդերի 

մոդել 

Տաֆլերի մոդել 

ՌՈՍՆԵՖՏ-

ԱՐՄԵՆԻԱ 

-5.90954904 0 0.719449 

ՏԱՐՍՈՍ -12.962252 0 11.25943 

ԿԻԴՆՈՍ -5.15053801 9.245195147 0.837836 

ԷՄ ԹԻ ԷՄ ՀՈԼ-

ԴԻՆԳ 

-12.1582757 -0.09235719 -25.2971 

ՌՈՒԲ.ՔՈՆՍԹ-

ՐԱՔՇՆ 

-13.4964671 0 11.58602 

ՏԵԼԻԱ-ՄԵԴ 1.440389007 0.012883794 -0.01856 

ՌՈՍ ԳԱԶ 

ՊԼՅՈՒՍ 

-3.42147347 3.988746942 0.548655 

ԵՄԵԿՍԱՎՏՈ -0.05048644 0.332919733 0.377845 

ԷՅՋ ԱՐ -3.14287386 0 0.401194 

ԼԱՆՍ -6.71002325 0 1.234483 

ԲԻ ԼԱՅՆ -1.76538161 0 0.353562 

ԻՔՍ-ԱՐԹ -2.2975627 0.418212282 0.879347 

ՖԱՐՄԱՖԱԿՏ -8.51788575 3.691761023 1.251435 

ՍՊԵՑՄԱՇ -5.35547292 66.19277431 0.837437 

ԷՄ.ՅՈՒ.ՔԵՅ. 

ՔՈՄՓՅՈՒ-

ԹԵՐՍ 

0.25605182 504.149984 0.425401 

ԵՎՐՈՊՐՈ-

ԴՈՒԿՏ 

-0.93669572 0.805272215 0.480113 

                                                            
82 Կազմվել է հեղինակների կողմից https://www.petekamutner.am/-ից ստացված տեղե-
կատվական բազայի հիման վրա։ 

https://www.petekamutner.am/-ից
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ԾԻՐԱՆ ՄԱՐ-

ԿԵՏ 

3.56818436 0.078172329 0.376898 

ԲԱՐՍԵԼ -0.16166482 0 0.323653 

ՌԻԹՄ ՖԱՐՄ -16.8462571 0 0.329368 

ՄՈՒԼՏԻ ՄՈ-

ԹՈՐՍ 

1.262623116 0.140080504 0.389219 

ԳՈՌՀԱԿ 

ԹՐԵՅԴ 

1.25927771 0.245163686 0.363637 

ԳԼԱՎՍՆԱԲ -27.9468294 0.67495804 0.542834 

ՔՈՒԻՆՏՐԱՆՍ -23.2677406 0 0.485344 

ԱՐԱ ԵՎ ԱՅ-

ԾԵՄՆԻԿ 

-0.50586877 0.228054328 0.69391 

ԷՍԴԻԷՄ -3.20722072 1.70703727 0.768251 

Գ.Գ.Գ. ՄԱ-

ՆՈՒԿՅԱՆ 

-0.30446583 0.333103165 1.352502 

Ռ.Տ. ԹՐԵՅ-

ԴԻՆԳ 

-147.579001 0.202915224 0.229631 

ՅՈՒՆԻՔԻՄ -0.24773093 0.306728045 1.593677 

ՄՈՒՐԱՆ -11.5374373 0 0.594052 

ԼԱՊՈՐՏԻՎԱ 1.27842838 0.371604884 0.315751 

ԼԻԱ ԿԱՖ -2.95668633 0.595346788 0.838841 

ԱՐՍԵՆ-ՌՈՒ-

ԲԻԿ 

-10.5684634 0.376883591 0.610325 

Արդիս 0.553668685 0.353973908 0.468753 

ՄԱՐՍԵՐԱԼ -3.63863213 0.559017108 4.059373 

ՏԻՏԱՆ-93 -132.493785 0.338869382 0.402242 

ՄԵԴԻՍԱՐ -4.20184744 1.230281186 5.693013 

ԲԻ ԵՎ ՋԻ 

ՖՈՒԴ 

-0.6737248 0.344957196 0.539451 

ԼԵՎՈՆ ԵՎ 

ԼԱՄԱՐԱ ԴԵ-

ՂԱՏՈՒՆ 

-0.0122321 0.295945912 0.410068 

ԷՍԿՈՒԼԱՊ 0.583684496 0.129593027 0.383759 

ԲԵԼԱԶ ԿԱՎ- 0.540065202 0 0.492698 
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ԿԱԶ ՏՐԱՆՍ 

ՍԵՐՎԻՍ 

ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ -0.20648332 0.886772476 0.384216 

ՖՈՐԱ ՊՐԵ-

ՄԻՈՒՄ 

1.145305366 0 0.348541 

ՆԱՐԻՄ -1.90319586 0.376091628 0.930975 

ԹՐԵՅԴ ԷՔՍ-

ՊՈՐՏ 

-87.6618775 749.9010596 0.990188 

ՌՈՒԹ ԱՅԹԻ-

ԷՍՓԻ 

-3.45841352 0 0.718866 

ՄԲՄ -4.28997699 1.04103397 1.030122 

ՌՈՒԺ ԲՈՒՏԵ 0.303541907 0.267582388 0.345799 

ԱԼՖԱ ՖՈՒԴ 

ՍԵՐՎԻՍ 

-1.43260229 0 0.494783 

ՎԻԿԱՆ -5.93693797 0 2.141584 

ԻՍՈԼԱ -0.78413123 0.438336846 0.429448 

ՄԻ ԸՆԴ ԳԱ -2.16298433 0.391607797 0.366808 

ՆԱՐԵԿԱՑԻ 

ՀԻԲՈԿՐԱՏ 

4.501199173 0.107455687 0.093595 

ԲԻԳՍՏԵՊ -0.8120767 0.379800262 0.737597 

ՍԻՄԱՈ 4.550040192 0.01949061 0.230901 

ԿՈՆՎԵԿՏ -168.533342 5.122726914 0.520617 

ՎԻՏԵՍ 2.88484652 -0.01488423 0.526155 

ՄԱԳԱՍ ԻՆ-

ՎԵՍՏ 

1.473073092 0.249809333 -5.08116 

ԷՍԹԻՆԳ -0.18275924 0.476496929 0.471176 

«ՊԱՐՄԱ» 1.193822906 0.030792664 0.280732 

ԳԼՈԲԱԼ ՄՈ-

ԹՈՐՍ 

2.296220968 0.192623045 0.045661 

ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ 

ՍԹԱՅԼ 

-1.26945114 0.363785401 0.784743 

ՆԱՐ-ԱՌ -2.18682536 0.39476909 0.966804 

Ժ Վ ԸՆԴ Ա 0.87718265 0.365177383 0.589059 

ՀԱՐԴ ԼԱՅԹՍ 1.551213793 0 0.512519 
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ՄԱՐՄԱՐԻ ԱՇ-

ԽԱՐՀ 

1.444654973 0.34541228 0.625226 

ԳԱԼՈՊԵՐ -7.6613662 0.394855753 0.864945 

«ՅՈՒՆԻՔՈՐՆ 

ԹՐԵՅԴ» ՓԲԸ 

7.620544304 0.158058052 0.341786 

ՌԱՆ-ՕՅԼ 0.768023306 44.89671296 0.380361 

ԷՅ ԲԻ ԷՔՍ-

ՊՈՐՏ 

1.172562693 0.362106293 0.391513 

«ԳԵԴԵՈՆ 

ՌԻԽՏԵՐ» ԴԵ-

ՂԱՏՈՒՆ 

4.427370547 0.120496282 0.03503 

ԽԱՄՄ ԳՐՈՒՊ -2.16067952 0.352354074 0.596235 

ՇԱՌՈՅԱՆ-

ՍԱՐՅԱՆ 

-7.51569068 0.05005196 -0.02888 

ԱՐՏԵՔՍԻՄ 1.024441055 0.307389856 0.373989 

ԿԱՐԿՈՄԱՎՏՈ 1.916435372 -0.01481293 0.181478 

ԱՐ-ԲԵ ՀԱՅ-

ԲԵԼՈՌՈՒՍԱ-

ԿԱՆ ԱՌԵՎՏ-

ՐԻ ՏՈՒՆ 

0.714453067 0.265639866 0.232682 

ՍԱՄՕՋԱԽ 2.066935991 -3.52702363 0.491725 

ՏՈՒՆ-ԿՈՄՊ-

ԼԵՔՍ 

-1.74950029 0.237404511 0.764302 

ԿՐՊԱԿ 9.370951089 -0.02827342 0.43889 

ՄԵԴԻՏԵՔ -1.13560312 2.253087946 0.473185 

ՉԻՄԵԳ -0.55713607 0 0.499813 

ԳՐԱՆԴ ՄՈ-

ԹՈՐՍ 

0.289106553 0 0.399411 

ՄՈՍԷՍՔՈ -33.7342617 0.376350822 0.661794 

ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ 

ԻՄՊՈՐՏ 

-5128.56386 56.60047016 0.478398 

ՌՈՄԱ ՍԹԱՅԼ -0.35441923 0.353773098 1.093045 

ԱՌԱՆՑՔ -1.81846556 2.115307485 0.583766 

ԱՌԳՈ-ՖԱՐՄ -0.03037548 0 0.420311 
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ԳՐԱՆԴ ԱՎՏՈ -1.35915943 0 0.51581 

Բ Դ ԳՐՈՒՊ 1.369163634 0.245606362 0.480432 

ԳԻՆԱՓ -0.03229529 0.190725551 0.360566 

ՎԻՇԿԱ -1.41504736 0.287513539 0.82014 

ՏՈՆՈՒՍ-ԼԵՍ 1.182474987 0.208013404 0.327826 

ՖՈՐԱ 1.929175606 0.093253704 0.38631 

ԷԴ-ՍՊՈ 0.911639003 0.591806504 0.46934 

ԳՐԻՏՏԻ 0.000579111 0.22084806 0.671537 

ԱՐԱՅ 3.596669777 0.10527797 0.120254 

ԵՎՐՈՎԱԳԵՆ 1.026505127 0.111698139 -0.39518 

ԱՐՄՕՅԼ 7.195884891 -0.07608471 0.885258 

ԿԱՊՌԵԿՈ -1.78923557 0 0.268637 

ԻԿՕ ՄԱՇԻՆԵ-

ՐԻ 

-1.19302681 0.635325865 0.453205 

ԱՆՈՒՇ ԼԻՆԻ -0.31848216 0 0.387049 

ԳՐԻՆ ՓԱՈՒՐ 1.612276182 0.17181574 0.491894 

ԿԱՄՕՅԼ -0.28898322 0.288323538 0.351707 

ՍԻ ԸՆԴ ԷՖ 

ՔՈ 

3.912223716 0 0.349048 

ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ 

ԵՎ Վ 

-1.36308169 0.246568604 1.505221 

ՄԱՐՇԱԼ-

ԼԵՆԴ 

1.774227979 0 0.743669 

ԱՐՏՔՈՄՓԱՆԻ -1.21753558 0.105264221 4.698268 

ԷԼԻՏ ՇԱՆԹ 1.093746847 0 0.576894 

ՄԱՔՍ ՕԻԼ -3.86394523 0.518211659 0.44936 

ՆՈՐ ԶՈՎՔ -1.03846898 0 0.411052 

ՕՐԻՖԼԵՅՄ 

ՔՈՍՄԵԹԻՔՍ 

-4.46175154 0 2.998972 

ՄԱՔՍՀՈՒՐ -0.92641287 0.411384006 1.351214 

ՊԵՌՆՈ ՌԻ-

ԿԱՐ ԱՐՄԵ-

ՆԻԱ 

-2.98018351 0 1.289441 
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ԱՆԴԱԿՈ -0.00019028 0.330142246 0.481117 

ԼԻԱ-Կ ԳՐՈՒՊ 0.922560678 0.773538755 0.388095 

ԵՎՐՈՓՐՈ-

ՖԱՅԼ 

3.73829229 -0.71010864 0.47699 

ԷՅԴԻԷՖ 

ՇՈՓՍ 

-1.50629089 0 0.445496 

ՀԱԽՎԵՐԴ-

ՅԱՆ-ՇԻՆ-

ՄՈՆՏԱԺ 

0.910178424 0.206298076 0.192813 

ԱՍԷԴԼ 1.377912024 0 0.409421 

ՌԻԽՏԵՐ 

ԼԱՄԲՐՈՆ 

-7.76902364 0.227217671 0.277926 

ԱՌԳԵ ԲԻԶ-

ՆԵՍ 

-1.51709141 16.22632881 0.533732 

ԶԵԹ ԸՆԴ ԷՅ 1.382446709 0.29539877 0.513031 

ՑԵՊԵԼԻՆ ԱՐ-

ՄԵՆԻԱ 

-1.98290457 97.20606881 0.537494 

ԴԻՍԹՐԻ-

ՄԷՔՍ 

1.73121255 4.226691744 0.391404 

ՄԱՍԻՍ ՏՈԲԱ-

ԿՈ Մ. Վ. ՀԱՅ-

ՀՈՒՆԱԿԱՆ 

Հ/Ձ 

-1.99700114 0.252839383 0.731314 

ԶԻԳԶԱԳ 0.291562779 0.149153191 0.271379 

ՖԻԼԻՊ ՄՈ-

ՐԻՍ ԱՐՄԵ-

ՆԻԱ 

-1280.47051 0 0.435859 

ՎԻԴԻՍ 

ԴԻՍԹ-

ՐԻԲՅՈՒՇՆ 

-1.21463251 0.303365495 0.25165 

ՎԱԳԱ-ՖԱՐՄ -1.45845261 0.36934965 0.596762 

ԱՎԱՆԳԱՐԴ 

ՄՈԹՈՐՍ 

0.935710214 0.20091727 -0.13761 

ՄՈԲԱՅԼ 

ՍԵՆԹՐ ԱՐԹ 

0.099408922 0.272669853 0.394858 

ՍԼԱՎ ԳՐՈՒՊ -8.32101735 0.259168632 0.320756 
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ԵՈՒՐՈՄՈ-

ԹՈՐՍ 

0.999402386 0.209939445 0.334287 

ՍՈՎՌԱՆՈ 0.400850348 0.240069366 0.385833 

ԱՐՄԵՆ-ՀԱ-

ՄԻԿ ԵՂԲԱՅՐ-

ՆԵՐ Հ/Ձ 

1.512967648 0 0.509927 

ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ -1.33062532 0.288947397 0.452024 

ԱԼԿՈ ԻՄ-

ՊՈՐՏ ԷՔՍ-

ՊՈՐՏ 

0.303092147 0.299518798 0.519727 

ՍԱՐԳԻՍ-ԿԱ-

ՐՈԼԻՆԱ 

0.614841574 0.24942671 0.429127 

ԴԵՐԺԱՎԱ-Ս -3.98006782 0.165033103 0.292931 

ՎԵԳԱ 

ՈՒՈՐԼԴ 

0.653005339 0.188687565 0.413193 

ՄՈՒԼՏԻ 

ԳՐՈՒՊ ԿՈՆ-

ՑԵՌՆ 

-0.6514586 0.223219412 -0.62895 

ՋԻ ԱՌ Ի ՓԻ 

ՍԻ Օ 

0.55033188 0 0.376772 

ՄԱՊ -51.6147823 0.1742883 0.524691 

ԻՄԷՔՍ 

ԳՐՈՒՊ 

0.512948037 0.23494835 0.341903 

ԳՐԱՆԴ ԴԻ-

ԼԻՆԳ 

0.331695491 0 0.434871 

ՖԼԵՇ -0.12995103 0.381149261 0.459185 

ՆԱՏԱԼԻ 

ՖԱՐՄ 

1.081622924 0.2506069 0.30612 

ԱԿՎԻԼՈՆ 

ԹՐԵՅԴ 

-4.53758288 0.534826709 7.263469 

ԲՐՈՔԷՔՍ -12.0164499 0.169751261 8.252296 

ԱԼԵՔՍ ՀՈԼ-

ԴԻՆԳ 

0.591970292 0.323688554 0.475959 

ԱՐՄԻՆՎԵՍՏ -1.44155007 0.343014199 1.961902 

ԲԱՐՐԻ 0.636347897 0.235689371 0.443896 
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Մշակող արդյունաբերություն 

Անվանում Չեսսերի մոդել Կոնան և Հոլ-

դերի մոդել 

Տաֆլերի 

մոդել 

ՎԱՆ ԲԲԸ -0.10368039 -10.96226447 -6.75263 

ՆԱՐԵԿ 0.222465249 0.152756302 0.326616 

ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ-

ՑԻ ՏՊԱԳՐԱՏՈՒՆ  

-1.896396922 0.254497467 0.391927 

ՄԵՔՍԻԿՈ -0.353735134 0 0.44352 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱ-

ՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ  

-1.769190338 0.230124122 0.304187 

ԲԻՈԿԱԹ -0.024563943 0.26568866 0.545472 

ԱՐԱՔՍ -1.236795183 -0.247903098 -1.42838 

ԷՆԵՐԳՈՆՈ-

ՐՈԳԳԱՐԱՆՏ 

-5.505099834 5.258090422 1.705373 

ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆ -4.237131445 0 3.00439 

ՍԵԼԵՆԱ 0.739595623 0.183893594 0.062626 

ԱԲՈՎՅԱՆԻ 

ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐ-

ԾԱՐԱՆ 

-96.09472471 0.535307554 0.816215 

ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ -6.616066725 39.33510864 1.872839 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ 

«ԳԼՈՐԻԱ» ԿԱՐԻ 

ՖԱԲՐԻԿԱ 

-8.181990309 31.32360994 1.524049 

ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՍԱՐ-

ՔԱՇԻՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

-2.392147364 0.415398034 1.338825 

ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՑԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

-0.64218928 0 0.328657 

ԱԳԱՏԵՍ 1.11609053 0.226548943 0.309768 

ՖՈՒԴ ԷՔՍ -2.168040345 0 0.312957 

ԿԱՖԵ ԴՅՈՒ 

ԲՐԱԶԻԼ 

-0.977332272 0.301232353 0.457322 
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ԱՐՄԱՄԱՍՏ 2.097154319 -0.38817056 2.71123 

ՎԱՅԲԼ -2.496898467 0.390463344 3.032296 

ՎԵՍՏ ՊԼԱՍՏ 

ԳՐՈՒՊ 

3.685766488 -0.05223166 1.097736 

ԱՐՄ ՊԼԱՍՏ -0.739201049 0 0.410564 

ՆՅՈԼԻԹԱ 3.79834991 -0.100346013 0.493962 

ԳՈԼԴ ԼԱՅՄ 0.09284145 0.183826893 0.379029 

ԴԱՐՈՅԻՆՔ 5.698597056 0.188390439 -0.23908 

ՌՈՅԱԼ ՍԹՈՆ-

ՎԵՅՐ 

-4.638362329 -0.921464884 3.734719 

ԲԵՏՊՌՈ -0.3265132 0.283176527 10.40657 

ԱԼԱՓՄԵՏ 0.575901314 0.255478481 0.312111 

ՊՐՈՖՄԵՏ -1.283239174 0.311184684 0.693587 

«ՍԵՎԱՆ» ՀԱՆ-

ՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

2.528467174 0.178150829 -0.36554 

ԹԱՄԱՐԱ ԵՎ ԱՆԻ -4.78046914 0.356902418 1.596875 

ԱԼՄԱՍՏ -0.73027574 -2.280694965 -2.82568 

ՄՈՒՐԱԴ ՍԱՐ -1.104107993 0.25729699 0.574606 

ՏԵՖՖԻ -1.495154625 0.336927477 0.560213 

ՄԱՐՏԻՆ ՍԹԱՐ -0.601810327 0.31338227 0.443066 

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ 

ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻ-

ԿԱ 

3.690208984 -0.657798414 0.284944 

ՆԻԿՈԼԱ ԻՆԹԵՐ-

ՆԵՅՇՆԼ ԱՐՄԵ-

ՆԻԱ 

-1.226883768 0.328944649 0.619318 

ՆԱՐՍԱՆ 0.909782735 0 0.443207 

ԿԱՐԴԻՆԱԼ ԻՆ-

ԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

1.355567028 0.228292303 0.305074 

ՀԻՏԵՔՍ ՊԼԱՍ-

ՏԻԿ 

-2.604933756 0.303937241 0.42412 

ԹԱՄԱՐԱ -0.720411077 0.273751942 0.437547 

ՇԱՀԱՐՏ -1.451373257 0.323580326 0.532974 

ԱՐՄՍՎԻԹ 4.975753422 0.037516329 -0.30913 

ԱՐՓԻՄԵԴ  -2.677506347 0.441842817 3.445949 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԻՄԻ-

ԱԴԵՂԱԳՈՐԾԱ-

ԿԱՆ ՖԻՐՄԱ 

-1.993132347 0.308531501 0.95869 

ԱՐՍԻՆԻ -412.206471 0 0.337475 

ՌՈՅԱԼ-ԱՐՄԵ-

ՆԻԱ ՀԱՅ ԼԻԲԱՆ. 

Հ/Ձ 

-3.119301541 0.6343993 1.130637 

ՍԻՍ ՆԱՏՈՒՐԱԼ 0.154263017 0.211754067 0.318737 

ՍՈՆԱԳՐՈ -0.478964011 0.232058793 0.346186 

ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄԿՈ -2.737966592 0.462084054 0.856489 

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿ-

ՉՈՒԹՅՈՒՆ 

-2.182839695 0 0.538974 

ՀԱՅԷԼԵԿՏՐԱՄԵ-

ՔԵՆԱ 

-1.851503469 0.198882578 1.093275 

ԴՈՍՏ ԻՆԹԵՐ-

ՆԵՅՇԸՆԸԼ 

-0.993836577 0.25487081 2.327652 

ԴԱՐԲԲԱԳՍ 0.980812836 0.302413274 0.389755 

ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ -0.911458819 0.263814722 0.69236 

ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻ-

ՆՈՒ,ԿՈՆՅԱԿԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

-0.182076457 0.258040477 0.500626 

ԼԻԿՎՈՐ -2.755597431 0.951857967 0.887002 

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ 

ՀԱՍՏՈՑԱՇԻՆԱ-

ԿԱՆ ԳՈՐԾ. 

-2.241027994 0.066752661 -0.16153 

ԷՖՖԵԿՏ ԳՐՈՒՊ 2.813004553 0.091093548 -0.28699 

ՆԻԿՕ ԻՆԹԵՐ-

ՆԵՅՇՆԼ 

1.295560102 0.195358992 0.626388 

ԱՐՆԴԱՆԵ 0.763912782 0 0.404163 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍ-

ԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐ-

ԾԱՐԱՆ 

-9.087675905 -0.249030368 9.720177 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՎԻՆ -0.995444022 0.221253857 4.182712 

ՍԱՄԿՈՆ -231.4428576 0.164533644 0.822488 

ՕՎԱԼ ՊԼԱՍՏԻԿ 0.601453789 0.182828287 0.302783 
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ԼՈՒՅՍ ԻՆՎԵՍԹ-

ՄԵՆԹՍ 

1.638814058 -0.178674743 -0.75297 

ԷՆԵՐԳԱՆՈՐՈ-

ԳՈՒՄ 

-3.595962317 0.128456447 0.159617 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄ-

ՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵ-

ՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

-3.067219863 0.261281968 0.81004 

ՊՐՈՖ ԱԼ 3.054189277 -1.534854242 0.423047 

ՎԵԴԻ-ԱԼԿՈ -19.54747878 0.229109036 1.452267 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍ-

ԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐ-

ԾԱՐԱՆ-1 ԳՆՈ-

ՄՈՆ 

-0.943568146 0.147121232 0.588145 

ԿՈՏԱՅՔ ԳԱՐԵՋ-

ՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

1.966304537 -0.002199698 0.072369 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱ-

ՄԱԿՑՎԱԾ ԿԵՐԵ-

ՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

2.474349831 0.191859617 -1.32662 

ԱՐԱՐԱՏԻ 

ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐ-

ԾԱՐԱՆ Ա.Կ.Զ. 

0.974129501 0.063919795 1.766084 

ՁՈՒԼԱԿԵՆՏՐՈՆ -2.36166852 0.295728814 1.759397 

ՌՌՌ ՀԱՆՔԱՅԻՆ 

ՋՐԵՐԻ ԳՈՐԾԱ-

ՐԱՆ 

4.192472695 0.195580606 0.311417 

ԱՎԱՆԻ ԱՂԻ 

ԿՈՄԲԻՆԱՏ 

-3.743424936 0 0.808924 

ԷՅԷՄՓԻՋԻ 

ԳՐՈՒՊ 

0.796761391 0.197971459 0.228646 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԱՐԵ-

ՋՈՒՐ 

-2.488188887 0.495552491 0.879763 

ԳՈԼԴՆ ԳՐԵՅՊ 

ԱՐՄԱՍ 

-1.188175892 -12.30141118 4.859678 

ԷԼԲԱՏ 3.690127123 -1.236192776 -0.00929 

ԱՐՏԱՇԱՏ-ՎԻՆ-

ԿՈՆ 

1.436392421 0.075950118 1.10997 

ԱՐԱՐԱՏ ՍՆՆԴԻ 0.948925566 0.177278178 0.544986 
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ԿՈՄԲԻՆԱՏ 

ԱՐՄԱ ԱԼԿՈ 0.76236126 0.255096259 0.376691 

ԴՈՒՍՏՐ ՄԱՐԻ-

ԱՆՆԱ 

2.021805411 0.219883993 0.173936 

ԳԻՆՈՒ-ԿՈՆՅԱ-

ԿԻ ՏՈՒՆ ՇԱՀՆԱ-

ԶԱՐՅԱՆ 

-16.24610613 0.158466202 0.401524 

ՄՈԴՈՒՍ ԳՐԱ-

ՆՈՒՄ 

-1.206587881 0 0.359864 

ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ -2.809636817 0.421202548 2.367032 

ԱՎՇԱՐԻ ԳԻՆՈՒ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

0.756650442 0.223692497 1.857948 

ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ 0.92518852 0.190955589 0.345589 

ՊՌՈՇՅԱՆԻ 

ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐ-

ԾԱՐԱՆ 

-1.995138256 0.348459728 0.577632 

ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ 2.535014685 0.074165699 0.206169 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱ-

ՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-

ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ 

ԿՈՄ 

1.024171123 0.122570888 0.594725 

ԳՐԱՆԴ ՔԵՆԴԻ 

ՀԱՅ-ԿԱՆԱԴԱ-

ԿԱՆ Հ/Ձ 

0.306217101 0 0.365641 

ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

-2.416360758 0.35185742 3.709917 

ԵՐԵՎԱՆԻ 

ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐ-

ԾԱՐԱՆ 

-3.294386461 0 6.14151 

ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ 

ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ 

-0.652084863 21.59295312 0.491675 

ԳՐԱՆԴ-ՏՈԲԱԿՈ 

ՀԱՅ-ԿԱՆԱԴ. ՀԱ-

ՄԱՏ. Ձ 

-1.674747676 28.17989863 0.654432 

ԳԱՐՈՒՆ -2.314638138 0 0.813762 

ԳԵՈ ՊՐՈ ՄԱՅ-

ՆԻՆԳ ԳՈԼԴ 

-7.783866726 0.024366951 0.151162 
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