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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՄԱՐԴԻԿԵՎ ՄԱՐԴԻԿ

ԹԵՄԱ 1. ԹԵՄԱ 1.   ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՀԸՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՀԸ

Ի՞ՆՉ Է ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸԻ՞ՆՉ Է ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Ամե ն օր լսու մ ենք «տնտեսագիտու թյու ն» բառը և 

հաճախ ենք լսու մ՝ երկրի տնտեսագիտու թյու նն ի՞նչ կապ 
ու նի  յու րաքանչյու ր մարդու  բարեկեցու թյան հետ կամ 
ի՞նչն է մարդու  տնտեսական նպատակը:

«Մարդիկ երբեմն  մտածու մ են, որ տնտեսագիտու թյու նը 
մի այն ձեռներեցների, բանկիրների և դրանց հարակից 
մասնագիտու թյու նների տեր մարդկանց հետաքրքրու թյան  
առարկան է,- ասու մ էր հայտնի ավստրիացի տնտեսագետ 
Լյու դվիգ ֆոն Միզեսը,- թերևս սա այդպես չէ, 
տնտեսագիտու թյու նը  վերաբերու մ է ամե նքին և ամե ն ինչին: 
Տնտեսագիտու թյու նն ու սու մն ասիրու մ է հասարակու թյան 
լու րջ հիմն ախնդիրները, և  յու րաքանչյու ր քաղաքացի 
պետք է պատկերացու մ  ու նենա նրա մասին»:

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ IԳԼՈՒ Խ I

Տնտեսագիտու թյու նըՏնտեսագիտու թյու նը  գիտու թյու ն գիտու թյու ն 
է,  որն ու սու ցանու մ է, թե ինչպես է,  որն ու սու ցանու մ է, թե ինչպես 

բավարարենք մարդկանց անսահմանափակ բավարարենք մարդկանց անսահմանափակ 
պահանջները սահմանափակ ռեսու րսների պահանջները սահմանափակ ռեսու րսների 

պայմաններու մ: պայմաններու մ: 

Տնտեսագիտու թյու նն ու սու ցանու մ է, թե աշխարհու մ 
ինչպես ենք կայացնու մ որոշու մն եր, սահմանափակ 
ռեսու րսների պայմաններու մ: 

Լյու դվիգ Հայնրիխ Էդլեր ֆոն Միզես    Լյու դվիգ Հայնրիխ Էդլեր ֆոն Միզես    
(գերմ. Ludwig Heinrich Ֆeinrich Edler von Mi-(գերմ. Ludwig Heinrich Ֆeinrich Edler von Mi-
ses), ses), ավստրիացի տնտեսագետ, փիլիսոփա, 
պատմաբան, սոցիոլոգ և դասական 
լիբերալիզմի  կողմն ակից, 1881-1973թթ.

• • Տնտեսագիտություն Տնտեսագիտություն 

• • Սահմանափակում Սահմանափակում 
և ընտրությունև ընտրություն

• • Ապրանք Ապրանք 

• • Մարդու Մարդու 
տնտեսական   տնտեսական   
շահը շահը 

• • Օգտակարություն Օգտակարություն 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա

Մարդկանց գոյատևման համար անպայման անհրաժեշտ է սնու նդ, հագու ստ և 
տանիք: Ժամանակակից մարդու  համար նաև պարտադիր է բու ժու մը, կրթու թյու նը, 
էլեկտրաէներգիայով ապահովու մը, բնակարանի ջեռու ցու մը, լու սավորու մը, մաքու ր 
ջրով ապահովու մը, հաղորդակցման մի ջոցները և այլն: Թերևս մե ր ցանկու թյու նները 
մի այն անհրաժեշտ կենցաղային իրերով կամ պարագաներով չեն սահմանափակվու մ: 
Մեր ցանկու թյու նները և պահանջները անսահման են, մե նք մի շտ ու զու մ ենք ավելին՝ 
ավելի լավ ժամանց, լավ հանգիստ, լավ բջջային հեռախոս, նոր համակարգիչ և այլ 
իրեր, որպեսզի  կյանքն ավելի հարմարավետ և հաճելի դարձնենք:

Սահմանափակ Սահմանափակ 
պահանջներպահանջներ

Սահմանափակ Սահմանափակ 
պահանջպահանջ

ԸնտրությունԸնտրություն

Սահմանափակ Սահմանափակ 
ռեսու րսներռեսու րսներ
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ԳԼՈՒ Խ I. ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  և ՄԱՐԴԻԿ

Ցավոք, մե ր ռեսու րսները սահմանափակ են: Մենք 
երբեք չու նենք բավարար ռեսու րսներ, որպեսզի ձեռք 
բերենք այն ամե նը, ինչ ցանկանու մ ենք: Մենք կանգնած ենք 
ընտրու թյան առջև, թե ինչին ու ղղենք մե ր սահմանափակ 
ռեսու րսները: Օրինակ՝ նոր համակարգիչ գնե՞նք, թե՞ հինը 
նորոգել տանք, նոր բջջային հեռախոս գնե՞նք, թե՞՝ ոչ, 
մե ծ մե քենա գնե՞նք, թե՞՝ փոքր, բնակարան վարձե՞նք, թե՞ 
սեփական տու ն գնենք և այլն:

Ռեսու րսների սահմանափակու թյան պատճառով 
մարդիկ կանգնած են ընտրու թյան առջև. ո՞ր պահանջի, 
ցանկու թյան բավարարման համար օգտագոծեն այս 
ռեսու րսները: Քանի որ մե նք չենք կարող ու նենալ ամե ն 
ինչ, ինչ ցանկանու մ ենք, ստիպված ենք ընտրու թյու ն 
կատարել: Դրա համար պետք է որոշու մ կայացնենք, թե 
որ ցանկու թյու նը կատարենք և որը՝ զիջենք: Ընտրու թյու ն 
նշանակու մ է որոշու մ առկա այլընտրանքներից մե կի 
օգտին: Սահմանափակ ռեսու րսների պատճառով մի  իրի 
ընտրու թյու նը մի շտ առաջ է բերու մ մյու սից հրաժարվելու  
անհրաժեշտու թյու ն:

Սակայն ինչի՞ հիման վրա ենք անու մ այս ընտրու թյու նը: 

Ցանկացած մարդու  տնտեսագիտական նպատակն է 
առավելագու յն շահու յթ ստանալը: Դրա համար էլ բոլոր 
մարդիկ փորձու մ են գնել այն ապրանքը, որը նրա համար 
ամե նաշահավետն է: Քանի որ ռեսու րսները սահմանափակ 
են, ստիպված ենք ընտրել մի այն այն ապրանքից, որն էլ 
«մե զ տալիս» են մե ր ռեսու րսները:

Ապրանքի օգտակարու թյու նըօգտակարու թյու նը (Utility) մարդու  այս 
կամ այն պահանջի բավարարման ու նակու թյու նն է: 
Օգտակարու թյու նը սու բյեկտիվ բնու թագրիչ է՝ մի ևնու յն 
ապրանքը տարբեր մարդկանց համար տարբեր 
օգտակարու թյան աստիճան ու նի: 

Պահանջմունքը  Պահանջմունքը  
մարդու 
գործունեության 
հիմնական շարժիչ 
ուժն է, ինչ-որ 
բանի պակասը, 
որը հնարավոր 
է բավարարել 
ապրանքի/
ծառայության 
օգտագործմամբ:

Ապրանքը կարող է 
լինել տեսանելի և տեսանելի և 
անտեսանելի:անտեսանելի:
Արտադրանքը 
(տեսանելի), որը 
պատկանում է 
շուկային վաճառքի 
կամ փոխանակման 
համար, ապրանք է, 
իսկ ծառայությունըծառայությունը 
(անտեսանելի 
արտադրանք) 
գործունեություն է, 
որն առաջարկում է 
մի մարդը մյուսին:

Օգտակարությունն Օգտակարությունն 
ապրանքի կամ 
ծառայության 
ունակությունն 
է. բավարարել 
սպառողի այս կամ 
այն ահանջմունքը:
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ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա

Բոլոր մարդիկ փորձու մ են ընտրել այն ապրանքը, որն իրենց համար առավել 
շահավետ է: Անգլիացի փիլիսոփա, սոցիոլոգ և իրավաբան Ջերեմի  Բենտամը (Jeremy 
Bentham) համարու մ էր, որ մարդկանց նպատակն է ցավի, ափսոսանքի կրճատու մը 
և բավարարման, երջանկու թյան աճը: Համապատասխանաբար, մարդու  համար 
այս կամ այն ապրանքը այնքան է օգտակար, որքան շատ ավելացնու մ է այն նրա 
բավարարվածու թյու նը և կրճատու մ ցավը և ափսոսանքը: Իհարկե, այս բնու թագրիչը 
մարդու  ճաշակի հայացքների, առողջու թյան, տարիքի և շատ այլ հանգամաքներից 
է կախված: Դրա համար էլ մի ևնու յն ապրանքը տաբեր մարդկանց համար տարբեր 
բավարարվածու թյու ն է բերու մ, այսինք՝ տարբերակված շահու յթ է տալիս:

Իերեմի ա (Ջերեմի ) Իերեմի ա (Ջերեմի ) 
Բենտամ (Jeremy Bent-Բենտամ (Jeremy Bent-
ham),ham), անգլիացի փիլիսոփա, 
սոցիոլոգ և իրավաբան, 1748-
1832 թթ.

Օգտակարու թյու նը բնու թագրվու մ է մի  շարք առանձնահատկու թյու ններով. 

• Օգտակարու թյու նը չու նի ֆիզիկական կամ նյու թական տեսք, քանի որ այն 
մի այն սպառողների գիտակցու թյան մե ջ գոյու թյու ն ու նի,

• Օգտակարու թյու նը մի շտ դրական չէ. օրինակ՝ ծխախոտ ծխելը կամ շատ 
ալկոհոլային խմի չքի ընդու նու մն  օրգանիզմի  առողջու թյան համար վն ասակար 
է, բայց հնարավոր է, որ դրանք շահավետու թյան բարձր աստիճան ու նենան 
ծխողների և հարբեցոցողների համար:   

• Օգտակարու թյու նը մի շտ չէ, որ հաճելի է. օրինակ՝ բժշկական ընթացակարգերը, 
սրսկու մը, դառը դեղերը հաճելի  չեն, բայց հիվանդի համար դրանք չափազանց 
մե ծ նշանակու թյու ն ու նեն:

Հաշվի առնենք, որ օգտակարու թյու նը և բավարարվածու թյու նը նու յնը չեն: 
Երբ սպառողն այս կամ այն ապրանքը գնելու  մասին է մտածու մ, ապա նա մտովի 
պատկերացու մ ու նի այդ ապրանքի և նրա օգտակարու թյան մասին, սակայն մի այն 
գնելու ց կամ օգտագործելու ց հետո կարող ենք խոսել բավարարվածու թյան մասին: Դրա 
համար էլ հաճախ ասու մ են, որ «օգտակարու թյու նը սպասելիք «բավարարվածու թյու նն» 
է, իսկ «բավարարվածու թյու նը»՝ տված «օգտակարու թյու նը»:

* * *
Ռեսու րսների սահմանափակու թյու նը մի այն առանձին մարդկանց հիմն ախնդիրը 

չէ: Միևնու յն հիմն ախնդրի առջև կանգնած են նաև երկրները: Ցանկացած 
երկիր (թեկու զ շատ հարու ստ) չու նի բավարար ռեսու րս այն բանի համար, որ 
արտադրի բոլոր ապրանքները (մե քենաներ, տներ, հագու ստ և այլն) և ապահովել 
բոլոր ծառայու թյու նները (հասարակական տրանսպորտ, կրթու թյու ն, ազգային 
ինքնապաշտպանու թյու ն, ժամանցային մի ջոցառմն եր և այլն), ինչ ցանկանու մ են այդ 
երկրու մ ապրող քաղաքացիները: Դրա համար բոլոր երկրները մշտապես կանգնած են 
բարդ ընտրու թյան առջև. ի՞նչ արտադրել, ինչպե՞ս (ի՞նչ ռեսու րսներով) և ո՞ւմ համար:
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ԳԼՈՒ Խ I. ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  և ՄԱՐԴԻԿ

ԳՈՎԱԶԴԸԳՈՎԱԶԴԸ լատիներեն բառ է (reklamo) և նշանակու մ է բացակնչու թյու ն/
ճիչ: Գովազդով ձեռներեցը փորձու մ է մարդկանց հետաքրքրել իր ապրանքով: 
Այդ նպատակով նա կիրառու մ է տարբեր մի ջոցներ՝ հեռու ստատեսու թյու ն, 
ռադիո, ամսագրեր, ֆիլմե ր, համացանց, բիլբորդեր (գովազդի ցու ցատախտակ), 
և պատկերացրե՛ք, նու յնիսկ սովորական բացականչու թյու ններ:

Համարվու մ է, որ գրավոր գովազդը  առաջացել է ստրկատիրական 
հասարակարգու մ, երբ ստրու կին շու կա էին դու րս բերու մ վաճառքի, պարտադիր 
էր նշել նրա արժանիքները (օրինակ՝ նա երկու  ականջով էլ լավ է լսու մ, աչքերը 
լավ են տեսնու մ, նա ու նի երկու  ձեռք և երկու  ոտք, որոնցով նա արագ է վազու մ...): 
Մեր օրեր հասած առաջին գովազդային հայտարարու թյու նը եգիպտական 
պապիրու սն է, որն էլ  հենց վաճառքի ենթակա ստրու կի 
բնու թագրին է վերաբերու մ:

Տարբեր գովազդային  հայտարարու թյու ններ գիտեին 
նաև Հին Հու նաստանու մ և Հռոմու մ: Առաջին օրաթերթային 
գովազդային հայտարարու թյու նը ձեռագիր հռոմե ական 
օրաթերթն էր (CTA UZNU -  Ամե նօրյա լու րեր): Առաջին 
տպագիր գովազդը հրատարակվել է 1473  թվականին, 
Անգլիայու մ: Առաջին  հեռու ստատեսային գովազդը եթեր է հեռարձակվել ԱՄՆ-

ու մ, 1941 թ. հու լիսի 1-ին: Սա ժամացու յցներ արտադրող Bulova 
ընկերու թյան գովազդն էր, որը բեյսբոլի մրցամարտի ցու ցադրման 
ժամանակ, դադարների ընթացքու մ էին թողարկու մ: 1993 թ 
Կոկա-կոլան առաջին անգամ  ստեղծեց  գովազդային հերոսին՝ 
պոլարյան սպիտակ արջին: 

Վրաստանու մ առաջին հեռու ստագովազդը հեռարձակվեց 
1950  թվականի վերջին՝ մրգախյու սի գովազդ:  

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ...ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ...

ԳՈՎԱԶԴԳՈՎԱԶԴ

«Արվեստն՝ աննպատակ գլխու մ,  հարվածը՝ դրամապանակին»«Արվեստն՝ աննպատակ գլխու մ,  հարվածը՝ դրամապանակին»

Վենս Պակարդ, ամե րիկացի հրապարակող Վենս Պակարդ, ամե րիկացի հրապարակող 

Մարդիկ մի մյանցից տարբերվու մ են տարիքով, եկամու տներով, կրթու թյան 
մակարդակով և ճաշակով: Նրանց ընտրած այս կամ այն ապրանքի վրա ազդու մ են 
մշակու թային, սոցիալական, անձնական և հոգեբանական բնու թագրիչները: Երբեմն  
մարդն անձամբ դժվարանու մ է բացատրել, թե ինչու  է որոշել գնել այս կամ այն 
ապրանքը:

Մարդու  կողմի ց այս կամ այն ապրանքի ընտրու թյու նը հաճախ պայմանավրված 
է գովազդով: 

Գովազդը տեղեկու թյան աղբյու ր է. այն մե զ տեղեկացնու մ է այս կամ այն 
ապրանքի գոյու թյան, նրա առանձնահատկու թյու նների մասին, բացատրու մ է, թե 
ինչպես օգտագործել այդ ապրանքը մե ր պահանջները բավարարելու  համար: Թերևս 
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այս տեղեկատվու թյու նը կողմն ապահ է և չափազանցված: Հաճախ գովազդվող և այլ 
մրցակից ապրանքների մի ջև շատ ավելի փոքր է տարբերու թյու նը, քան ցու ցադրու մ է 
գովազդը:

Գովազդի ևս մի  ոչ հաճելի հատկու թյու նն այն է, որ տարբեր զու գորդու մն երի 
մի ջոցով՝ հաճելի մե ղեդու , հեշտու թյամբ մտապահվող արտահայտու թյու նների, գրավիչ 
հերոսների մասնակցու թյամբ այն փորձու մ է ազդել մե ր հու յզերի վրա, ինչը հաճախ 
մե զ խանգարու մ է մատու ցված տեղեկատվու թյու նը ռացիոնալ կերպով ըմբռնելու ն: 
Գովազդը, փաստորեն, ձևավորու մ է մե ր ճաշակը, մե զանից ստեղծու մ է այս կամ այն 
ապրանքի սպառողին: Գովազդի մասնագետները նու յնիսկ այն են ու սու մն ասիրել, 
թե ինչպես է ազդու մ մարդկանց տրամադրու թյան վրա այս կամ այն հնչյու նների 
համատեղու թյու նը գովազդային սլոգաններու մ (ցու ցանակատառ)՝ տառերը չափսը 
և ձևը, գու նային գամման և համադրու թյու նը: Սրանցից յու րաքանչյու րը կոնկրետ 
ապրանքի նկատմամբ մե ր դրական վերաբերմու նքի ձևավորման համար է կիրառվու մ:

Եթե ցանկանու մ եք ռացիոնալ կերպով ապրանք ընտրել, մի ՛ վստահեք մի այն  
գովազդին: Այս կամ այն ապրանքի պիտանելիու թյու նը որոշելու  համար առ 
այսօր  ամե նալավ մի ջոցը համացանցն է: Մի՛ ալարեք, ժամանակ հատկացրե՛ք, որ 
ու սու մն ասիրեք՝ ի՞նչ են ասու մ այս արտադրանքի մասին տարբեր սպառոողներ: Հիշե՛ք, 
որ նրանց տեսակետը, հնարավոր է, սխալ էլ լինի: Երբեմն  ապրանքի  բացասական 
գնահատականը կարող է լինել մրցակիցների կողմի ց պատվիրած, հակագովազդային 
դավ/խարդավանք: Չնայած դրան, դա տեղեկատվու թյու ն է այն մասին, թե որտեղ 
է հնարավոր լինեն ապրանքի թու յլ կողմե րը, նրա որ հատկանիշներին պետք է 
ու շադրու թյու ն դարձնել: Օգտագործե՛ք այս տեղեկատվու թյու նն ապրանք ընտրելիս. 
ապրանքի այդ կասկածելի հատկանիշների մասին մանրամասն հարցրե՛ք խանու թի 
խորհրդատու ին: Առողջ վերլու ծե՛ք ամբողջ ստացած տեղեկատվու թյու նը և դրանց 
հիման վրա կատարե՛ք ընտրու թյու ն:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:     Տե՛ս աշակերտի տետրը:     

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

• Ռեսու րսների սահմանափակ են:
• Պահանջմու նքները սահմանափակ են:
• Մարդիկ կանգնած են ընտրու թյան առջև:
• Սահմանափակ ռեսու րսները և սահմանափակ պահանջմու նքները ստիպու մ 

են մարդկանց որոշել, թե ինչպես բաժանել ոչ բավարար ռեսու րսները: 
• Մարդու  տնտեսական շահը առավելագու յն օգու տ ստանալն է:
• Շահավետ ապրանքը մի շտ չէ, որ հաճելի կամ օգտակար է:
• Միևնու յն ապրանքը տարբեր մարդկանց համար տարբեր օգտակարու թյու ն 

ու նի:  

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Ձեզանից յու րաքանչյու րը հավանաբար մտածել է՝ 
ի՞նչն է մղու մ մարդու ն դեպի առևտու րը, ինչո՞ւ են նրանք 
առևտու ր անու մ, ի՞նչ օգու տ է տալիս առևտու րը և արդյոք 
գերադասելի՞ է առևտու րը սովորական բաժանելու ց:

ԱՌԵՎՏՈՒ ՐԸ ԵՐԿՈՒ  ԿՈՂՄԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼ ՇԱՀԱՎԵՏ Է:ԱՌԵՎՏՈՒ ՐԸ ԵՐԿՈՒ  ԿՈՂՄԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼ ՇԱՀԱՎԵՏ Է:

Առևտու րը արտադրանքի/ծառայու թյան կամավոր 
փոխանակու մն  է: Մարդիկ մասնակցու մ են առևտրի, քանի 
որ նրանցից յու րաքանչյու րն այս գործու նեու թյու նից օգու տ 
է սպասու մ: Եթե կողմե րից մե կը մտածու մ կամ  ենթադրու մ 
է, որ առևտրից օգու տ չի կարող ստանալ, դադարեցնու մ է 
առևտու րը: 

Առևտրի ժամանակ յու րաքանչյու ր մասնակից 
փորձու մ է տալ այն, ինչն իր համար պակաս արժեքավոր 
է, և ստանալ այն, ինչն ավելի արժեքավոր է իր համար: 
Այսինքն՝ երկու  կողմն  էլ փորձու մ է իր համար նվազ 
արժեքավոր ապրանքը փոխանակել այն բանի հետ, որից 
ավել շատ օգու տ ու նի: Որպես կանոն, առևտրի ժամանակ 
մե նք տալիս ենք այն, ինչից ավելի ու նենք և ձեռք ենք 
բերու մ այն, ինչը պակասու մ է: Այսպիսի փոխանակման 
արդյու նքու մ ապրանքն ընկնու մ է նրա ձեռքը, ու մ այն 
ամե նաշատն է պետք, ու մ համար էլ այն առավել շահավետ 
է: Իսկ մասնակիցների գոհու նակու թյու նը (ապրանքի 
իրականացրած շահավետու թյու ն) ավելանու մ է:

Կոնկրետ ապրանքի առք ու  վաճառքով հետաքրքրվող 
անձանց մի ասնու թյու նն ավանու մ են այդ ապրանքի 
շու կա: Շու կայու մ, որպես կանոն, շատ վաճառողներ 
և գնորդներ կան: Շու կայի յու րաքանչյու ր մասնակից 
փորձու մ է հնարավորինս քիչ տալ և շատ ստանալ: Դրա 
համար էլ, եթե շու կայու մ մթերքը վաճառու մ են տարբեր 
գներով,  գնորդները փորձու մ են գնել այն վաճառողից, ով 
ավելի էժան է վաճառու մ: Վաճառողներն էլ իրենց հերթին, 
որպես կանոն, որպեսզի ավելի շատ շահու յթ ստանան, 
շահագրգռված են հնարավորինս թանկ վաճառել 
ապրանքը: 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՇՈՒԿԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՇՈՒԿԱ 

ԹԵՄԱ 2. ԹԵՄԱ 2. ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ԱՌԵՎՏՈՒ ՐԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ԱՌԵՎՏՈՒ Ր
ԱՆՈՒ Մ ՄԱՐԴԻԿԱՆՈՒ Մ ՄԱՐԴԻԿ

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ IIԳԼՈՒ Խ II

• • ԱռևտուրԱռևտուր

• • ԱռաջարկԱռաջարկ

• • ՇուկաՇուկա

• • Շուկայական Շուկայական 
հավասարակշռությունհավասարակշռություն

• • ՊահանջարկՊահանջարկ

• • Ռացիոնալ Ռացիոնալ 
ընտրությունընտրություն
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Պահանջարկը Պահանջարկը 
սպառողի  որոշակի 
գնով  ապրանք 
կամ ծառայություն 
ձեռք բերելու 
ցանկությունը և 
հնարավորությունն 
է: 

Շուկան Շուկան այն վայրն 
է, որտեղ տեղի է 
ունենում սպառողի 
և արտադրողի միջև 
արտադրանքի/ 
ծառայության 
փոխանակում:

Առաջարկն Առաջարկն 
արտադրողի  
որոշակի գնով  
արտադրանքը կամ 
ծառայությունը  
վաճառելու 
ցանկությունն է և 
հնարավորությունը: 

Սովորաբար և՛ վաճառողները, և՛ գնորդները ազատ 
ընտրու մ են, թե ու մի ց գնեն կամ ու մ վաճառեն ապրանքը: 
Այսպիսի դեպքերու մ ապրանքի շու կայական գինը շու կա 
դու րս բերած ապրանքի քանակն է որոշու մ: Իսկ ավելի 
ճշգրիտ՝ համե մատվու մ են վաճառքի ենթակա ապրանքի 
քանակը և նրա պահանջարկը:

ՊահանջարկըՊահանջարկը գնորդի որոշակի գնով ապրանք 
ձեռք բերելու  ցանկու թյու նը և հնարավորու թյու նն է: 
Այսինքն՝ ինչքան ցածր է վաճառքի գինը, այդքան շատ 
մարդ ու նի գնելու  հնարավորու թյու ն  և ցանկու թյու ն, 
համապատասխանաբար, պահանջարկը ապրանքի 
նկատմամբ բարձր է: Իսկ ապրանքի գնի  աճի հետ 
ցանկու թյու ն և հնարավորու թյու ն ու նեցող գնորդների թիվը 
նվազու մ է  և պահանջարկը նվազու մ:  

Թերևս ոչ էլ վաճառքի ենթակա ապրանքի քանակն է 
մշտական: Դա էլ իր հերթին կախված է մթերքի վաճառքի 
գնից: Շու կայի համար մատու ցած ապրանքի քանակը 
վաճառքի գնի հետ համամասնական է. ապրանքը 
շու կայու մ ինչքան էժան է վաճառվու մ, այնքան պակաս է 
վաճառողի շահու յթը և դրա համար էլ ավելի քիչ արտադրող/ 
մատակարարող ցանկու թյու ն և հնարավորու թյու ն ու նի 
արտադրել և վաճառել այդ ապրանքը: Այսինքն՝ ինչքան 
ցածր է ապրանքի վաճառքի գինը, այդքան նվազ է այդ 
ապրանքի առաջարկըառաջարկը շու կայի համար, և հակառակը՝ 
ինչքան բարձր է ապրանքի վաճառքի գինը, այդքան ավելի 
է այն վաճառողի շահու յթը, ու ստի ավելի շատ արտադրող/
մատակարարող ցանկու թյու ն և հնարավորու թյու ն ու նի 
այդ ապրանքը վաճառելու : Համապատասխանաբար, 
մատակարարու մն  էլ կավելանա: 

Ազատ շու կայու մ ապրանքի գինն անձամբ իրենք՝ 
վաճառողներն, են որոշու մ: Նրանք կարող են իրենց 
ապրանքի համար ցանկացած գին պահանջել: Թերևս եթե 
չափազանց բարձր գին պահանջեն, այդ ապրանքը գնելու  
հնարավորու թյու ն շատ քիչ գնորդ կու նենա, և ապրանքի մի  
մասը չի վաճառվի: Որպեսզի ապրանքը ամբողջու թյամբ 
սպառվի, արտադրողները ապրանքի գինը պետք է 
նվազեցնեն: Այսպես ապրանք գնելու  հնարավորու թյու ն 
ավելի շատ սպառող կու նենա, և ավելի շատ ապրանք 
կվաճառվի: 

Վաճառողները   Վաճառողները   
փորձոու մ 
են,  որքան 

հնարավոր է, 
թանկ թանկ վաճառել 

ապրանքը:

Գնորդները    Գնորդները    
փորձու մ 
են, որքան 
հնարավոր 
է, էժան է, էժան գնել 
ապրանքը: 

ՇՈՒ ԿԱՇՈՒ ԿԱ

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Հնարավոր  է այնպես լինի, որ վաճառողները ապրանքի վրա սկզբից չափազանց 
ցածր գին դնեն: Այսպիսի դեպքու մ ապրանքի գնելու  ցանկու թյու ն և հնարավորու թյու ն 
շատ գնորդներ կու նենան: Հնարավոր է, որ  նաև նրանց կողմի ց պահանջած քանակը 
գերազանցի շու կայու մ առկա ապրանքի քանակին: Երբ  ապրանքի պահանջարկը 
գերազանցու մ է առաջարկը, առաջանու մ է ապրանքի պակասու րդ, որն էլ ազդակ է 
վաճառողներին, որ նրանք կարող են վաճառքի գինը ավելացնել և ավելի շատ օգու տ 
ստանալ: Որպես կանոն, նրանք այդպես էլ վարվու մ են և ավելացնու մ են ապրանքի 
գինը: Իսկ գնաճի հետ  նվազու մ է այն սպառողների քանակը, ովքեր ու նեն այդ 
ապրանքի պահանջարկը: 

Ի վերջո, գնի, պահանջի և մատակարարման շրջանառու թյան արդյու նքու մ 
շու կայու մ հաստատվու մ է վիճակ, երբ ապրանքի առաջարկի և պահանջարկի քանակը 
հավասարվու մ են: Այս վիճակը կոչվու մ է շու կայական հավասարակշռու թյու ն: Իսկ 
ապրանքի համապատասխան արժեքը՝ հավասարակշիռ արժեք: Սա արտադրանքի 
վաճառքի այնպիսի գին է, երբ վաճառողների այդքան ապրանք վաճառելու  
ցանկու թյու նը  և հնարավորու թյու ն, գնորդների ապրանք գնելու  ցանկու թյու նը և 
հնարավորու թյու նը ճշգրտորեն համընկնու մ են: 

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԱՂՅՈՒ ՍԱԿԸ ՆԱՐՆՋԻ ՇՈՒ ԿԱՅՈՒ Մ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԱՂՅՈՒ ՍԱԿԸ ՆԱՐՆՋԻ ՇՈՒ ԿԱՅՈՒ Մ 

Ադամ Սմի թ (Adam Smith, 1723-1790), Ադամ Սմի թ (Adam Smith, 1723-1790), շոտլանդացի քաղաքական 
տնտեսագետ և փիլիսոփա: Նրա ամե նահայտնի աշխատու թյու նը 
«Հետազոտու թյու ն ժողովու րդների հարստու թյան բնու յթի և պատճառների 
վերաբերյալ»-ն է, որտեղ նկարագրած է, թե շու կայի «անտեսանելի ձեռքերը» 
ինչպես են  կառավարու մ ապրանքի գները:

Քննարկենք շու կայական հավասարկշռու թյան հասնելու  օրինակը նարնջի 
շու կայու մ (պարզ հասկանալու  համար համարենք, որ շու կայի յու րաքանչյու ր 
վաճառող վաճառու մ է 1 կգ նարինջ, և յու րաքանչյու ր գնորդ գնու մ է 1 կգ): 

Աղյու սակից երևու մ է, որ երբ նարնջի գինը 10 թեթրի է, այն գնելու  ցանկու թյու ն և 
հնարավորու թյու ն ու նի 26 սպառող, թերևս այդ գնով նարինջը վաճառելու  ցանկու թյու ն 
ոչ մի  ձեռներեց չի ցանկանու մ: Գնի աճի հետ ավելանու մ է այն վաճառել ցանկացող 

ԳԻՆԸ
լարի 
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Գնի փոփոխու թյու նն առաջացնու մ է քանակի փոփոխու թյու ն.

Լրացու ցիչ բացատրական գծապատկերները տե՛ս գրքի վերջու մ (68-74 էջեր):

ձեռներեցների թիվը, թերևս, նվազու մ է այն սպառողների քանակը, ովքեր կարող 
են ապրանքը գնել: Երբ նարնջի  վաճառքի գինը հասնու մ է 1 լարիի, այն վաճառել 
ցանկացող ձեռներեցների քանակը 26-ի է հասնու մ, թերևս այն կարող է մի այն 2 
սպառող  գնել: Ինչպես երևու մ է աղյու սակից, այս շու կայու մ հավասարակշռու թյու ն 
հաստատվու մ է այն ժամանակ, երբ նարնջի գինը 60 թեթրի է: Այդ ժամանակ 
վաճառողների և գնորդների քանակը (նաև վաճառած և գնած նարնջի քանակը) 
հավասարվու մ է: Պահանջարկի և մատակարարման ու ղիղները  գծագրու մ  թե 
պատկերենք, դրանց հատման կետի կոորդինատները կլինեն հավասարակշռու թյան 
գինը (0,60) և հավասարակշիռ քանակը (10). 

գնի աճի դեպքու մ պահանջարկի քանակը 
նվազու մ է:

Գնի աճի դեպքու մ առաջարկը մե ծանու մ է: 

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՇՈՒ ԿԱՅՈՒ ՄՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՇՈՒ ԿԱՅՈՒ Մ

Փոփոխու թյու ն Փոփոխու թյու ն 
մատակարարման քանակու մմատակարարման քանակու մ

Մատակարարու մ Մատակարարու մ 

ՊահանջարկՊահանջարկ

Նարնջի Նարնջի 
քանակը քանակը 

Հավասարակշիռ Հավասարակշիռ 
քանակքանակ

Հավասարակշիռ Հավասարակշիռ 
արժեք արժեք 

Նարնջի գինըՆարնջի գինը
Նարնջի գինըՆարնջի գինը

Նարնջի Նարնջի 
քանակըքանակը

Նարնջի քանակըՆարնջի քանակը

Նարնջի  գինը Նարնջի  գինը 

Փոփոխու թյու ններ Փոփոխու թյու ններ 
պահանջարկի քանակու մպահանջարկի քանակու մ

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Ավելի լավ է լավ ապրանքի համար թանկ վճարել, քան շահել: Ավելի լավ է լավ ապրանքի համար թանկ վճարել, քան շահել: 

Վրացական ժողովրդական ասացվածքՎրացական ժողովրդական ասացվածք

Երբ շու կայի հավասարակշռու թյան մասին էինք խոսու մ, նկատի ու նեինք, 
որ շու կայական հարաբերու թյու նների մասնակիցներն իրենց որոշու մն երը 
ռացիոնալ են կայացնու մ: Օրինակ՝ բջջային հեռախոս գնելիս գնորդը զննու մ 
է տարբեր մոդելների հեռախոսների գները, գու յնը, չափսը, ծրագրային 
հնարավորու թյու նները, հարկի լինելը, հարմարավետու թյու նը և բոլոր այդ 
բնու թագրիչները զննելու ց հետո կայացնու մ է գնման որոշու մ: 

Իրականու մ մարդիկ այդպես ռացիոնալ չեն: Հաճախ նրանք որոշու մն եր են 
կայացնու մ իռացիոնալ կերպով՝ հու յզերի ազդեցու թյան տակ: Ինչպես պարզվու մ 
է, շատ հաճախ են հու զական որոշու մն երը կոսմե տիկա գնելիս, այն դեպքու մ, 
երբ օրինակ՝ գործիքներ մարդն ավելի ռացիոնալ կերպով է ընտրու մ: Մարդու  
ընտրու թյան խելամտու թյու նը կրճատու մ է շտապողականու թյու նը, ժամանակի 
սղու թյու նը: Երբ սպառողն իմանու մ է, որ իր ու զած ապրանքի կարճաժամկետ 
զեղչ է հայտարարված, նա փորձու մ է ապրանքը հնարավորինս շտապ գնել, և 
նրա մոտ առկա այլ հնարավորու թյու ններ այլևս չեն քննարկու մ:

Մասաչու սեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսոր Դեն Արիելին 
(Dan Ariely) հետևել է մարդկանց կողմի ց ապրանքի ընտրու թյան ևս մե կ հետաքրքիր 
տեսակետի. մե զ համար կարևոր է ոչ մի այն այն ապրանքը, որը որ գնու մ ենք, այլև 
այն այլընտրանքները, որոնցից հրաժարվու մ ենք: Հարցը նրանու մ է, որ հաճախ 
սպառողն ապրանքի որոշակի բնու թագրիչներ այլ, նման ապրանքների հետ 
համե մատու թյան ճանապարհով է գնահատու մ: Հմու տ շու կայագետը սպառողի 
այս հակու մը կարող է իր օգտին օգտագործել:

Սպառողների ընտրու թյան նման մանիպու լյացիայի ցու ցադրման համար 
Դեն Արիելին այսպիսի փորձ կատարեց. նա իր ու սանողներին առաջարկեց 
«Տնտեսագետ» ամսագրի կայքու մ տեղադրած երեք առաջարկներից ընտրել մե կը:

1. Ամսագրի էլեկտրոնային հրատարակու թյան դու րսգրու մ, արժեքը՝  59 $:

2. Ամսագրի տպագիր տարբերակի դու րսգրու մ, արժեքը՝ 125$:

3.  Ամսագրի էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակների դու րսգրու մ, արժեքը՝ 
125$:

Դեն  Արիելի (Dan Ariely, 1967) Դեն  Արիելի (Dan Ariely, 1967) ամե րիկացի գիտնական, այժմ՝ 
Դիու կի համալսարանի (ք. Դարեմ, Հյու սիսային Կարոլինայի նահանգ) 
հոգեբանական և բիհեվիորիստական տնտեսագիտու թյան պրոֆեսոր, 
ռետրոսպեկտիվ (հետահայաց տեսու թյու ն) ու սու մն ասիրու թյու նների 
կենտրոնի հիմն ադիր:
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ԱռաջարկԱռաջարկ Ուսանողների քանակը, ովքեր Ուսանողների քանակը, ովքեր 
ընտրեցին առաջարկըընտրեցին առաջարկը

1. Ամսագրի էլեկտրոնային հրատարակու թյան 
դու րսգրու մ, արժեքը՝  59 $ 16

2. Ամսագրի տպագիր տարբերակի 
դու րսգրու մ, արժեքը՝ 125$ 0

3.  Ամսագրի էլեկտրոնային և տպագիր 
տարբերակների դու րսգրու մ, արժեքը՝ 125$ 84

Ինչպես տեսնու մ եք, ու սանողների մե ծամասնու թյան համար ամե նագրավիչն 
երրորդ տարբերակն էր, երկրորդ տարբերակով ոչ մի  ու սանող չէր հետաքրքրվել: 

Փորձարկման երկրորդ փու լու մ Դեն Արիելին առաջարկը մի  փոքր փոխեց՝ 
տպագիր ամսագրի դու րսգրման հնարավորու թյու նը (որը նախորդ փու լու մ ոչ մի  
ու սանող չէր ընտրել) առաջարկից ընդհանրապես դու րս հանեց և ու սանողներին 
խնդրեց ընտրու թյու ն կատարել մն ացած երկու  տարբերակներից: Այս անգամ 
ու սանողների ընտրու թյու նն այսպես բաժանվեց՝

ԱռաջարկԱռաջարկ Ուսանողների քանակը, ովքեր Ուսանողների քանակը, ովքեր 
ընտրեցին առաջարկըընտրեցին առաջարկը

1. Ամսագրի էլեկտրոնային 
հրատարակու թյան դու րսգրու մ, արժեքը՝  59 $ 68

3.  Ամսագրի էլեկտրոնային և տպագիր 
տարբերակների դու րսգրու մ, արժեքը՝ 125$ 32

Ինչպես տեսնու մ ենք, այս անգամ ու սանողների մե ծամասնու թյու նը 
առաջարկի առաջին տարբերակն ընտրեց: Ինչո՞վ էր պայմանավորված այսպիսի 
տարբերու թյու նը: Առաջին հայացքից, որ արդյու նքը նու յնը պետք է լիներ, 
ինչ առաջին դեպքու մ էր (առաջին և երրորդ առաջարկները չէին փոխվել): 
Առաջարկների  փաթեթից ու ղղակի հեռացվեց այն տարբերակը, որը ոչ մե կին 
դու ր չէր եկել: Ինչո՞ւ դա ազդեց արդյու նքի վրա:

     Հարցը նրանու մ է, որ առաջարկների երրորդ տարբերակը հրապու րիչ 
էր երևու մ հենց այն երկրորդ տարբերակի համե մատու թյամբ (որին հաճախ 
«խաբկանք» են անվանու մ), որը ոչ մե կը չընտրեց: Հենց «խաբկանքը» անհետացավ, 
երրորդ տարբերակը հրապու րանքը կորցրեց, և սպառողների առաջարկի առաջին 
տարբերակին շնորհվեց առավելու թյու ն:

Օրինակը վերցրած է Դեն  Արիելի «Սպասելի իռացիոնալու թյու ն. թաքնված ու ժեր, որոնք Օրինակը վերցրած է Դեն  Արիելի «Սպասելի իռացիոնալու թյու ն. թաքնված ու ժեր, որոնք 
սահմանու մ են մե ր որոշու մն երը» գրքից (Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our De-սահմանու մ են մե ր որոշու մն երը» գրքից (Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our De-
cisions, 2010).cisions, 2010).

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ II. ԱՌևՏՈՒ Ր և ՇՈՒ ԿԱ

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ....ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ....

«ԱՐԴԱՐ ԱՌևՏՈՒ Ր» «ԱՐԴԱՐ ԱՌևՏՈՒ Ր» 

Չնայած նրան, որ առևտու րը կամավոր հարաբերու թյու ն է, և դրանից երկու  կողմն  
էլ շահող է, այդ շահու յթը, հնարավոր է, հավասար չլինի: Հնարավոր է, որ մի  կողմը 
մտածի՝ մյու ս կողմի  շահու յթը անարդարացի կերպով բարձր է: Նման դեպքերու մ նա 
առևտրի այլ, այլընտրանքային ճանապարհ է փնտրու մ:

Սրա օրինակն է «Արդար առևտու ր» շարժու մը (FAIR TRADE), որն օգնու մ է 
զարգացող երկրների ֆերմե րներին իրենց արտադրանքն ավելի «արդար» գնով 
վաճառելու ն: Դրա համար շարժու մը ֆերմե րներին մղու մ է կոոպերատիվն եր 
ստեղծելու ն և անձամբ, առանց մի ջնորդ  ֆիրմաների, իրենց արտադրանքն  այլ  
երկրներ դու րս բերելու ն, որտեղ կա դրանց պահանջարկը: Սա վերաբերու մ է 
այնպիսի ապրանքների, ինչպիսիք են տարբեր ժողովու րդների մշակու յթի ձեռագործ 
արտադրանքը (գործվածք, ասեղնագործ և այլն), սու րճը, կակաոն, բամբակը, բանանը, 
շաքարը, մե ղրը և այլն: 

«Արդար առևտու ր» շարժու մը 1946 թվականից է սկսվել, և առաջին անգամ նրա 
մի ջոցով զարգացած երկրներ մտած արտադրանքը տարբեր եկեղեցիներու մ կամ 
պարբերաբար կազմակերպվող տոնավաճառներու մ էին վաճառվու մ: 1969 թվականին 
Նիդերլանդներու մ ստեղծվեց առաջին փոքր հատու կ  խանու թը, որը մի այն նմանատիպ 
ապրանք էր վաճառու մ: Իսկ 1988 թվականից սկսվեց դրանց վաճառքը սովորական 
սու պերմարկետներու մ, որտեղ սպառողներն այդ ապրանքը կարող էին ընտրել 
հատու կ ապրանքանիշի մի ջոցով: 

 Առ այսօր «Արդար առևտրի» շարժու մը բավականին 
հեղինակավոր է: Նրա մի ջոցով տարածված ապրանքները 

50-ից ավել երկրներու մ էին վաճառվու մ և 100-ից ավել 
տեսականի ընդգրկու մ: Հաճախ այս ապրանքները նու յնիսկ 
ավելի թանկ էին (մոտավորապես 10 ցենտով), քան մի ևնու յն 
սու պերմարկետի այլ նմանատիպ ապրանք: Տեղեկացված 
սպառողն այսպիսի ապրանքին  վճարու մ է ավելի բարձր գին, քանի 
որ գիտի, որ այդ հավելյալ արժեքով շրջանառու թյու նը զարգացող 
երկրների ֆերմե րների կյանքի և աշխատանքի պայմանների 
բարելավման համար են օգտագործու մ: Դրա համար այս գնաճն  
ընկալվու մ է որպես սպառողի աջակցու թյու ն   ապրանքն արադրողի՝  ֆերմե րների 
նկատմամբ:

«Արդար առևտրի» նշանը թերևս «Արդար առևտրի» շարժու մը  քննադատողներ 
էլ շատ ու նի: Նրանք ու շադրու թյու նը կենտրոնացնու մ են շարժման թերու թյու նների 
վրա: Քանի որ շարժմանը ներգրավված ֆերմե րներն երաշխավորված գին ու նեն, որն 
էլ իրենց արտադրանքից են ստանու մ, բնականաբար, փորձու մ են ավել ապրանք 
արտադրել, ինչը շու կայու մ անհրաժեշտու թյոն է ներկայացնու մ և վերջնական 

«Արդար առևտրի» «Արդար առևտրի» 
նշանընշանը
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• Առևտու րը երկու  կողմի  համար էլ շահավետ է: 

•  Շու կայու մ վաճառողի փորձու մ է ապրանքը հնարավորինս թանկ վաճառել, 
իսկ գնորդը փորձու մ է հնարավորինս էժան գնել:

•  Շու կայական հավասարաշռու թյան ժամանակ առաջարկված և պահանջված 
ապրանքի քանակները հավասարվու մ են մի մյանց: 

•  Շու կայական գինն որոշու մ է հավասարակշռու թյու նը առաջարկի և 
պահանջարկի մի ջև:

• Սպառողները մի շտ չէ որ ռացիոնալ որոշու մն երը են ընդու նու մ: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը: Տե՛ս աշակերտի տետրը: 

ապրանքն էժանացնու մ: Այնպես որ, հետզհետե ֆերմե րների եկամու տը նվազու մ 
է: Բացի դրանից, արտադրանքի շու կայագիտու թյու նը (FAIRTRAD նշանով 
հավաստագրու մ շնորհելու  համար, սպառողի կրթու թյան համար էլ է հոգ տանու մ, որ 
նա գիտենա, թե ինչ է նշանակու մ այս նշանը, գովազդը) բավական թանկ է նստու մ, եթե 
հաշվի առնվի և՛ արտադրանքի մշակման, և՛ տրանսպորտի ծախսերն էլ. ֆերմե րին 
մն ու մ է վերջնական արտադրանքի արժեքի մի այն 8-10 տոկոսը: 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Նախորդ գլխու մ մե նք քննարկեցինք նարնջի շու կան այն 
դեպքի  համար, երբ վաճառողների/մատակարարողներ 
թիվը մե ծ էր: Ի՞նչ եք կարծու մ, ի՞նչ կկատարվի, եթե դրանց 
թիվը կրճատվի: Այսպիսի դեպքերու մ նրանք հեշու թյամբ 
կկարողանան բանակցել մի մյանց հետ և մթերքի համար 
սահմանել այնպիսի գին, ինչ ցանկանու մ են: Օրինակ՝ 13-
րդ էջու մ քննարկած օրինակու մ, եթե որևէ չորս վաճառող 
համաձայնու թյան են եկել և ինչ-ինչ մի ջոցներով շու կայից 
հեռացրել այլ վաճառողների, նրանք կարող են նարինջը 
ոչ մի այն 60, այլ 90 թեթրիով անգամ վաճառել: Իսկ եթե 
մի այն 2 վաճառող մն ա շու կայու մ, այդ դեպքու մ նարինջը 
1 լարիով կվաճառվի: 

Իհարկե, այս վիճակը սպառողների համար 
վն ասակար է՝ թանկու թյան պատճառով որոշ սպառողներ 
այլևս չեն կարող ապրանք գնել, իսկ նրանք, ովքեր կգնեն, 
ստիպված են ավել վճարել, քան բաց, ազատ շու կայու մ 
կանեին: Սա վատ է նաև տնտեսու թյան համար. քիչ 
արտադրանք է արտադրվու մ և սպառվու մ: Եվ այսպիսի 
վիճակը վատ է ամբողջ հասարակու թյան համար. ստացած 
արտադրանքով մարդկանց պահանջները բավարարելու  
մակարդակը ցածր կլինի: 

Որպեսզի դա տեղի չու նենա, շու կայու մ հնարավորինս 
շատ վաճառող պիտի լինի (և նոր ֆիրմաների մու տքը 
շու կա հեշտ պիտի լինի): Այդ դեպքու մ վաճառողները 
մրցակցու թյան մե ջ կլինեն: Յու րաքանչյու րը կփորձի 
իր կողմը գրավել սպառողին, որպեսզի շատ ապրանք 
վաճառի և մե ծ շահու յթ ու նենա: Ուստի սպառողը 
ստիպված է ցածրացնել ապրանքի գինը, բարձրացնել 
որակը, սպառողին առաջարկել ավել լավ ծառայու թյու ն: 
Այս իրավիճակը, պարզ է, շահավետ է սպառողի համար. 
նա ստանու մ է շատ, բազմազան, ավելի որակյալ և 
ավելի էժան ապրանք: Միաժամանակ սա շահավետ է 
տնտեսու թյան համար (ավելի շատ արտադրանք է տալիս, 
ավելի շատ է վաճառվու մ, ավելի շատ օգտագործվու մ), 
նաև հասարակու թյան՝ համար (ավելի շատ մարդկանց 
պահանջ կբավարարվի):  

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ 3. ԹԵՄԱ 3.   ԻՆՉՈՒ ՞ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՆՉՈՒ ՞ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ՄՐՑԱԿՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸՄՐՑԱԿՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ IIIԳԼՈՒ Խ III

• Մրցակցություն

• Օլիգոպոլիա

• Բնական   
մոնոպոլիա

• Կարտել

• Դոմինացված 
իրավիճակ

• Պետական 
օգնություն

• Մոնոպոլիա

• Շուկայական 
իշխանություն

• Պետական      
գնումներ
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Մոնոպոլիա՝ Մոնոպոլիա՝ 
ֆիրմա, որն 
որոշ տեսակի 
ապրանքի միակ 
մատակարարն է:

Կարտել՝Կարտել՝ մի քանի 
ձեռնարկության 
համաձայնություն 
ապրանքի վաճառքի 
գնի և պայմանների 
մասին:

Շուկայական Շուկայական 
իշխանություն՝ իշխանություն՝  
մեկ կամ մի 
քանի ֆիրմայի 
ունակություն, 
որն ազդեցություն 
ունի ապրանքի 
շուկայական գնի 
վրա: 

Օլիգոպոլիա՝ Օլիգոպոլիա՝ 
իրավիճակ, 
երբ շուկայում 
ապրանքի մի քանի 
մատակարար կա:

Այսպիսով՝ հասարակու թյան համար շահավետ է, 
որ  շու կայու մ շատ ձեռներեցներ լինեն և նրանք իրար 
հետ մրցակցեն: Այս վիճակը մրցակցու թյու ն է կոչվու մ: 
Մրցակցու թյու ն բառը լատինական ծագման է և նշանակու մ 
է բախու մ, հակասու մ, պայքար հակառակորդների մի ջև՝ 
առավելու թյան ձեռքբերման համար: Որպեսզի այս 
մշտական  պայքարոմ գոյատևի, ձեռներեցը մշտապես հոգ 
է տանու մ ծախսերի կրճատման, ռեսու րսների ռացիոնալ 
օգտագործման, արտադրանքի արդյու նավետու թյան աճի և 
նոր տեխնոլոգիաների ներմու ծման մասին: Սա աջակցու մ 
է տեխնիկական առաջընթացին, արդյու նաբերական 
ու ժերի զարգացմանը, ինչը հասարակու թյան համար շատ 
շահավետ է, բայց անձամբ ձեռներեցների համար, պարզ 
է, մշտական հիմն ախնդիր և գլու խկոտրու կ է: Դրա համար 
զարմանալի չէ, որ ձեռներեցները հաճախ փորձու մ են 
մրցակիցների հետ համաձայնու թյան ճանապարհով լու ծել 
իրենց այդ պրոբլեմն երը:

Վաճառողների/ձեռներեցների համաձայնու թյու նը 
ապրանքի վաճառքի գնի կամ այլ պայմանների շու րջ 
կարտելկարտել է կոչվու մ: Ինչպես տեսանք վերևու մ, կարտելային 
համաձայնու թյու նը առանձնապես վտանգավոր է այն 
ժամանակ, երբ շու կայու մ քիչ են վաճառողները: Այսպիսի 
շու կան անվանու մ են օլիգոպոլիա:օլիգոպոլիա: Այս բառը հու նարենից 
է գալիս «օլիգոս» (λίγος) նշանակու մ է «քիչ», իսկ «պոլիա» 
(ωλείν)՝ «իշխանու թյու ն»: Այսինքն՝ օլիգոպոլ շու կայու մ ոչ 
մե ծ թվով, համե մատաբար խոշոր արտադրողներ կան, 
որոնցից ամե ն մե կը իր մասնաբաժինն ու նի շու կայու մ: Իսկ 
եթե շու կայու մ մի այն մե կ վաճառող է, այս վիճակը կոչվու մ 
է մոնոպոլիամոնոպոլիա (հու նարեն՝ «մոնո» (μόνος),  նշանակու մ է 
մե կ):

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ III. ՄՐՑԱԿՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Շուկայում Շուկայում 
դոմինանտ դոմինանտ 
վիճակ վիճակ ունի այն 
ընկերությունը, 
որը տիրապետում 
է շուկայական 
կարևոր մասին 
(շուկայում 
առկա ապրանքի 
մեծ մասը նա է 
մատակարարում) 
և որի տնտեսական 
որոշումների վրա 
մրցակիցներն 
էական 
ազդեցություն չեն 
կարող թողնել:

Պետական Պետական 
գնումներ՝ գնումներ՝ 
ապրանքի կամ 
ծառայության 
ձեռքբերում, որը 
ֆինանսավորվում է 
պետական բյուջեով:

Մոնոպոլիական շու կայի բնու թագրիչն այն է, որ այդ 
շու կա այլ ընկերու թյան մտնելն անհնար է: Դրա պատճառը, 
հնարավոր է, այն է, որ «մի ապետը» տիրապետու մ է այդ 
ապրանքի արտադրման համար անհրաժեշտ ռեսու րսների 
հիմն ական մասին կամ կառավարու թյան կողմի ց շնորհված 
բացառիկ իրավու նք ու նի տվյալ ապրանքի արտադրման 
համար: Օրինակ՝ քննարկենք դեղագործական շու կան. 
ֆիրմա, որը նոր դեղ է հայտնագործել, տիրապետու մ է 
պատենտին (հայտնագործու թյան քսանամյա օգտագրծման 
իրավու նք), որը նրան դնու մ է մոնոպոլիական իրավիճակի 
մե ջ. քանի դեռ գործու մ է պատենտը, այլ ֆիրմաներ այդ 
դեղամի ջոցի արտադրման  իրավու նքը չու նեն: Թերևս, 
երբ պատենտի ժամկետն անցնու մ է, այդ դեղը կարող է 
պատրաստել ցանկացած դեղագործական ընկերու թյու ն: 
Շու կան մոնոպոլիստականից վերածվու մ է մրցակցայինի, 
և սպառողի համար դեղն էժանանու մ է:

Մոնոպոլիստական զարգացման ևս մե կ պատճառ 
է ձեռնարկու թյու նների բնական առաջընթացը դեպի 
ընկերու թյան մե ծացու մը: Որպես կանոն, խոշոր 
ձեռնարկու թյան վրա ավելի էժան է նստու մ ապրանքի 
արտադրանքը, քան՝ փոքրինը: Դրա համար ծախսերի 
էկոնոմի կան  մի տվու մ  է ձեռնարկու թյու նների 
խոշորացմանը և մի ավորմանը: Խոշոր ձեռնարկու թյու նը 
շու կայի վրա, բնականաբար, զբաղեցնու մ է դոմի նանտ  
վիճակ, քանի որ շու կան ապրանքի մե ծ մասն ինքն 
է մատու ցու մ (ինչպես ասու մ են՝ տիրապետու մ է 
շու կայական նշանակալի մասին), նա հնարավորու թյու ն 
ու նի, ըստ իր ցանկու թյան, փոխել ապրանքի շու կայական 
գինը:  Օրինակ՝ եթե հանկարծ նման ձեռնարկու թյու նը 
կրճատու մ է ապրանքի մատակարարու մը շու կա, 
շու կայու մ ապրանքի քանակը զգալիորեն կրճատվու մ է  և 
շու կայական գինը բարձրանու մ:  Իսկ հակառակ դեպքու մ, 
երբ դոմի նանտ ֆիրման հանկարծ շու կա վաճառքի կհանի 
մե ծ քանակու թյամբ ապրանք, շու կայու մ կառաջանա 
ապրանքի ավելցու կ, այդ ժամանակ ապրանքի  գինը կընկնի: 
Այլ, փոքր «խաղացողները» ազդեցու թյան ու նակու թյու ն 
չու նեն. չէ՞ որ նրանք շու կայու մ առկա ապրանքի քանակի 
մի այն փոքր մասն են ապահովու մ և այդ քանակի աճը կամ 
կրճատու մը շու կայի վրա չի ազդի: 
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Շու կայական գնի վրա ազդելու  ու նակու թյու նը 
դոմի նանտ ընկերու թյու նը կարող է օգտագործել ընդդեմ 
մրցակիցների, իր շու կայական իշխանու թյան մե ծացման՝  
ապրանքի աննախադեպ, կարճաժամկետ էժանացմամբ նա 
կարող համե մատաբար թու յլ մրցակիցներին սնանկացնել: 
Ապա այս կարճաժամկետ վն ասից հետո ավել շատ սպառող 
կհավաքի և ապրանքի թանկացմամբապրանքի թանկացմամբ կփոխհատու ցի: 
Այսպիսի արարքը դիտարկու մ են որպես ընկերու թյան 
շու կայական իշխանու թյան չարաշահու մ:

Եթե ֆիրման կարողանա հավաստիացնել սպառողին, 
որ նրա արտադրանքի նման արտադրանք շու կայու մ չկա, 
նա այդ արտադրանքի նկատմամբ փաստորեն դառնու մ 
է «մի ապետ», և նրա ապրաքնի գինն արդեն ոչ թե շու կայի 

հավասարակշռու թյու նն է որոշու մ, այլ այն սպառողների քանակը և վաճառելու  
ու նակու թյու նը, որով նա հավաստիացրեց սպառողին

Շուկայի կառուցվածքըՇուկայի կառուցվածքը

ԲնութագրիչներԲնութագրիչներ ՄոնոպոլիաՄոնոպոլիա ՕլիգոպոլիաՕլիգոպոլիա Մոնոպոլիստական Մոնոպոլիստական 
մրցակցությունմրցակցություն

Լիարժեք Լիարժեք 
մրցակցությունմրցակցություն

Ֆիրմաների Ֆիրմաների 
քանակըքանակը մեկմեկ մի քանիմի քանի շատշատ շատշատ

Գների վրա Գների վրա 
ազդելու ազդելու 

ունակությունունակություն

կարևոր/գնի կարևոր/գնի 
որոշիչն էորոշիչն է մեծմեծ սահմանափակսահմանափակ չունենչունեն

Մուտքի Մուտքի 
արգելքներարգելքներ

լրիվ/անհնար է լրիվ/անհնար է 
մուտք գործելմուտք գործել մեծմեծ գոյություն չունիգոյություն չունի գոյություն չունիգոյություն չունի

Ապրանք/Ապրանք/
ծառայությունծառայություն յուրահատուկյուրահատուկ նմաննման դիֆերենցվածդիֆերենցված նույն/նմաննույն/նման

Սպառողի համար ամե նաշահավետ այն շու կան է, որտեղ շատ գնորդ և շատ 
վաճառող կա, որտեղ նոր վաճառողներն ազատորեն մու տք են գործու մ, և վաճառքի 
ենթակա ապրանքներն էլ մի մյանց հետ համե մատական են: Այսպիսի շու կան լիարժեք 
մրցակցային շու կա են կոչու մ: Այսպիսի շու կայու մ գինը մի այն ապրանքի պահանջարկ-
առաջարկի համատեղելիու թյու նն է կարգավորու մ: Այսպիսի դեպքերու մ ասու մ են՝ 
շու կան է որոշու մ գինը: 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ III. ՄՐՑԱԿՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Որոշ դեպքերու մ ապրանքը/ծառայու թյու նը այնպիսի բնու յթի է, որ նրա՝ 
սպառողների համար մատակարարու մը մե կ, մի ապետական ֆիրմայի կողմի ց 
հասարակու թյան վրա ավելի էժան է նստու մ, քան մրցակցային շու կայի մի ջոցով 
կնստեր (օրինակ՝ սպառողի համար էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, խմե լու  
ջրի մատակարարու մը): Այս ծառայու թյու ններից յու րաքանչյու րը կարիք ու նի 
հատու կ ցանցի անցկացման, որը յու րաքանչյու ր սպառողի բնակարան է մտած: 

Լիարժեք մրցակցային Լիարժեք մրցակցային 
շու կայու մ գինն որոշու մ է շու կան:  շու կայու մ գինն որոշու մ է շու կան:  

Այն դեպքու մ, եթե յու րաքանչյու ր այս ծառայու թյան մատակարարները մի  քանիսը 
լինեին, այդ դեպքու մ անհրաժեշտ կլիներ այս ցանցերի դու բլիկացու մը (կրկնու թյու ն), 
ինչը հասարակու թյան վրա չափազանց թանկ կնստեր: Դրա համար էլ այսպիսի 
ծառայու թյու նները գործնակնու մ մի շտ մի  ընկերու թյան կողմի ց են իրականանու մ, և 
այդ ընկերու թյու նը  կոչվու մ է բնական մոնոպոլիա:

Շու կայական մրցակցու թյան պաշտպանու թյան առաջին օրենսդրական ակտն 
ընդու նվել է Ամե րիկայի Միացյալ Նահանգներու մ, 1890թ.: Նրա նախաձեռնողն էր 
սենատոր Ջոն Շերմանը, և այս օրենքը մի նչ օրս էլ կոչվու մ է «Շերմանի ակտ»: 

Առ այսօր մի ջազգայնորեն հռչակված է, որ ինչպես սպառողների բարօրու թյան, 
այնպես էլ ընդհանու ր էկոնոմի կայի առողջ լինելու  և զարգացման համար անպայման 
է շու կայի պաշտպանու թյու նն այնպիսի բիզնես-գործու նեու թյու նից, որոնք 
սահմանափակու մ են մրցակցու թյու նը: 1980 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ՄԱԿ-ը 
հաստատեց մրցակցու թյու նը սահմանափակող բիզնես-գործու նեու թյան վերահսկման 
սկզբու նքներ, որոնք երկրների մե ծամասնու թյու նը ճանաչել է: Այժմ մրցակցու թյան 
պաշտպանու թյան օրենսդրու թյու ւնը 111 երկրու մ գործու մ է: Դրանց թվու մ է նաև 
Վրաստանը: 

 

       Ջոն Շերման (John Sherman) 1823-1900թթ.,         Ջոն Շերման (John Sherman) 1823-1900թթ.,  ամե րիկացի 
քաղաքագետ, ԱՄՆ-ի 35-րդ պետնախարար և ֆինանսների 32-րդ 
նախարար: Նա նաև սենատոր է եղել (ԱՄՆ-ի Օրենսդրական մարմն ի 
վերին պալատի անդամ), որտեղ ղեկավարել է Հանրապետական 
կու սակցու թյու նը: 
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Մրցակցու թյան պաշտպանու թյան օրենսդրու թյու նը առաջին հերթին արգելու մ 
է կարտելներըկարտելները, այսինքն՝ համաձայնու թյու ններ ձեռներեցներիի մի ջև ապրանքի 
քանակի, վաճառքի գնի և սպառողների՝ մի մյանց մի ջև բաշխման մասին: Որևէ 
մրցակցի թու լացման կամ շու կայից դու րս հանելու  նպատակով ձեռներեցների 
մի ասնական գործողու թյու նը մրցակցու թյան արգելիչ գործու նեու թյու ն է 
համարվու մ: Առանձնահատու կ ու շադրու թյու ն է դարձվու մ կարտելային 
պայմանավորվածու թյու ններին այն ձեռներեցների մի ջև, ովքեր (մի ասնական) շու կայի 
բավականին մե ծ մասն են (10-15%-ից ավելի) վերահսկու մ:

Չնայած նրան, որ մրցակցու թյան պաշտպանու թյան օրենսդրու թյու նը հաճախ 
են հիշու մ որպես «հակամոնոպոլիստական օրենսդրու թյու ն», իրականու մ այն 
մոնոպոլիստներին մոնոպոլիստներին չի արգելու մ: Օրենսդրու թյու նն արգելու մ է մի այն մոնոպոլիստների 
ձեռքին առկա շու կայական իշխանու թյան (դոմի նանտ վիճակի) չարաշահու մը: 
Այսինքն՝ խնդրու մ է, որ մոնոպոլիան իր շու կայական իշխանու թյու նը մրցակիցներին 
«խորտակելու » համար չօգտագործի:

Վրաստանու մ մրցակցու թյան ու նակու թյու ն ու նեցող մի ջավայրի պաշտպան 
պետական մարմի ն է մրցակցու թյան գործակալու թյու նը: Բոլորը կարող են դիմե լ 
մրցակցու թյան գործակալու թյանը դիմու մով և տեղեկացնել պայմանները, որոնք, 
նրա կարծիքով, մրցակցու թյան խախտման փաստեր են ցու յց տալիս: Ընդու նված կամ 
սեփական նախաձեռնու թյամբ գտած տեղեկու թյան հիման վրա գործակալու թյու նը 
սկսու մ է ու սու մն ասիրել գործը: Նա իրավու նք ու նի  պահանջել նրա համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվու թյու նը ցանկացած անձից, նաև կանչել ցանկացած անձի՝ 
ցու ցմու նք տալու : Եթե գործակալու թյու նը բացահայտի ընկերու թյու նների կողմի ց 
մրցակցու թյան սահմանափակման փաստեր, նա տու գանելու  իրավու նք ու նի այս 
գործու նեու թյան մե ջ մասնակից ընկերու թյու ններին: Տու գանքները բավականին 
բարձր են և, հնարավոր է, տասնյակ կամ հարյու րավոր մի լիոն լարիի հասնեն 
(տու գանքի առավելագու յն չափսը ընկերու թյան տարեկան շրջանառւթյան 5-10 %-ն 
է): Եթե ընկերու թյու նը ցանկանու մ է տու գանքը կրճատել կամ խու սափել դրանից, նա 
պետք է համագործակցի մրցակցու թյան գործակալու թյան հետ և կամավոր մատու ցի 
լրացու ցիչ տեղեկատվու թյու ն մրցակցու թյան խախտման վերաբերյալ:

Համակարգչային ծրագրերի շու կայու մ խոշորագու յն 
կազմակերպու թյու նը Մայքրոսոֆտն է (Microsoft Corporation) 
ներկայացնու մ: Բնական է, այն հաճախ հայտնվու մ է մրցակցու թյան 
պաշտպան կազմակերպու թյու նների  ու շադրու թյան կենտրոնու մ: 
Դոմի նանտ վիճակը չարաշահելու  պատճառով Եվրահանձնաժողովը 
նրան մի  քանի անգամ տու գանել է: 2004 թվականին՝ 497 մի լիոն եվրոյով, 
2006թ.՝ 280 մի լիոն եվրոյով, իսկ 2008թ.՝ 899 մի լիոն եվրոյով:

 Մրցակցու թյան խախտման ևս մե կ ձև է պետական օգնու թյու նը:պետական օգնու թյու նը: Մի ձեռներեցի 
համար տված ֆինանասական օգնու թյու նը, պարզ է, նրա մրցակիցներին ոչ հավասար 
պայմանների մե ջ է դնու մ: Դրա համար այդպիսի օգնու թյու նները արգելվու մ են: 
Թու յլատրվու մ է օգնու թյու ններ մի այն ամբողու թյամբ տնտեսական սեկտորի 
(բաժնի) համար, որն որևէ հիմն ախնդիր ու նի (օրինակ՝ հողի մշակման վաու չերներ 
(արժեթու ղթ) բոլոր գյու ղացիներին և փոքր ֆերմե րներին) կամ բոլոր ձեռներեցներին 
որևէ տարածաշրջանու մ (օրինակ՝ հարկային զեղչեր բոլոր ձեռներեցներին, 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ III. ՄՐՑԱԿՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ովքեր գրանցված են բարձրալեռ շրջաններու մ): Օգնու թյու ն թու յլատրվու մ է նաև 
անհատական մարդկանց (սոցիալական օգնու թյու ն)՝ մի ջավայրի պահպանման կամ 
տարերային աղետներով պայմանավորված վն ասի վերացման համար:

Ձեռներեցի համար պետական օգնու թյու նը հնարավոր է քողարկված լինի 
պետու թյան կողմի ց՝ այդ ձեռներեցից որևէ ապրանքի կամ ծառայու թյան ձեռքբերման 
տեսքով: Որպեսզի դա տեղի չու նենա, որոշած է պետական գնու մն երի կարգեր, 
համաձայն  որոնց, պետական գնու մն երը պետք է ընթանան թափանցիկ և դրանց 
մասնակցելու  հավասար հնարավորու թյու ն պետք է ու նենան բոլոր շահագրգիռ 
ձեռներեցները: Վրստանու մ պետու թյան կողմի ց տեղեկատվու թյու նն  որևէ ապրանքի/
ծառայու թյան ձեռքբերան մտադրու թյան մասին հրապարակվու մ է պետական 
գնու մն երի գործակալու թյան (http://procurement.gov.ge/) կայք-էջու մ:  Տենդերը (մրցու յթ) 
այս ծառայու թյան/ապրանքի մատակարարման մի ջև էլեկտրոնային (համացանցի 
մի ջոցով) է ընթանու մ, և տեղեկու թյու նը հաղթող ֆիրմայի, նրա առաջարկի և նրա 
կողմի ց պահանջած գու մարի մասին բոլորի համար բաց է: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

• Մրցակցային է այն շու կան, որտեղ շատ գնորդներ ու  վաճառողներ կան:  

•  Մրցակցային շու կայու մ ապրանքի գինը պահանջարկ-առաջարկ 
համե մատու թյամբ է որոշվու մ: 

• Առողջ մրցակցու թյու նը խթանու մ է և աջակցու մ հասարակու թյան զարգացմանը: 

•  Շու կայու մ դոմի նանտ վիճակի տեր ընկերու թյու նը կարող է իր արարքներով 
ապրանքի շու կայական գինը բարձրացնի կամ իջեցնի: 

•  Ապրանքի դիֆերենցու մը մրցակցու թյու նից զերծ մն ալու  նպատակով է տեղի 
ու նենու մ: 

• Ձեռներեցների մի ջև  կարտելային համաձայնու թյու ններն արգելվու մ են: 

•  Արգելվու մ է ոչ մի այն մոնոպոլիան, այլև նրա կողմի ց իշխանու թյան 
չարաշահու մը: 

• Պետու թյան օգնու թյու նը անհատ ձեռներեցին արգելված է: 

•  Վրաստանու մ մրցակցու թյու նը պաշտպանու մ է մրցակցու թյան 
գործակցու թյու նը: 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:  Տե՛ս աշակերտի տետրը:  
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Ջոն Ստյու արտ Միլլ (John Stuart Mill),    Ջոն Ստյու արտ Միլլ (John Stuart Mill),    
անգլիացի քաղաքական տնտեսագետ 
և փիլիսոփա, 1806-1873թթ.: Նա „lais-
sez-fai-re“-ի հետևորդ էր, մի աժամանակ 
քննադատու մ էր բարձրացրած գու յքային 
անհավասարու թյու նը և գտնու մ էր, որ 
պետու թյու նը պետք է մի ջոցներ ձեռնարկի 
առանձին բնագավառներու մ իրավիճակը շտկելու  համար, 
օրինակ՝ կրթու թյան և աղքատու թյան հաղթահարման 
բնագավառու մ:

Նախորդ գլու խներու մ մե նք զրու ցել ենք ազատ 
մրցակցային շու կայի առավելու թյու նների մասին: Մենք 
տեսանք, որ ազատ շու կայու մ ձեռներցը ցու ցու մն երի 
կարիք չու նի, թե ինչ ապրանք արտադրել, ինչ քանակով 
և ինչ գնով վաճառել: Շու կայի «անտեսանելի ձեռքը» 
անձամբ է կարգավորու մ ապրանքի պակասու րդի կամ 
ավելցու կի հիմն ախնդիրները և որոշու մ այնպիսի գին, 
որ պահանջարկն ու  առաջարկը հավասարակշռվեն: Այս 
իրավիճակներու մ կառավարու թյան ամե նախելամի տ 
արարքը չմի ջամտելն է: Դրա համար ազատ շու կայի նշման 
համար հաճախ կիրառու մ են ֆրանսիական Laissez-faire 
արտահայտու թյու նը (տառադարձու մը՝ «լեսե-ֆեղ»), որը 
նշանակու մ է՝ «բա՛ց թող»», «մի ՛ խառնվիր»:

Սակայն շու կան «կախարդ» չէ. նա ամե ն ինչ չի կարող: 
Ցավոք, գոյու թյու ն ու նեն այնպիսի իրավիճակներ, որոնք 
շու կան ինքնու րու յն, առանց մի ջամտու թյան չի կարող 
լու ծել: Այս իրավիճակները կոչվու մ են շու կայական 
ձախողու մն եր (անգլերեն՝ market-failure, «Շու կայի 
ձախողու մ»):   

Հիմն ախնդիրները, որոնք շու կան ինքնու րու յն չի կարող 
լու ծել, վերաբերու մ են այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են 
բարձր գու յքային անհավասարու թյու նը հասարակու թյան 
մե ջ, աղքատու թյու նը, գործազրկու թյու նը, երեխաների 
աշխատանքը, կրթու թյան և առողջապահու թյան  ոչ 
բավարար ապահովու մը և այլն: Այս գրքու մ մե նք 
մանրամասնորեն քննարկել ենք  մի այն երկու  տեսակի  
շու կայական ձախողու մն եր՝ արտաքին էֆեկտները և 
տեղեկատվու թյան ասիմե տրիան: 

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ 
ԱՆԿՈՒՄՆԵՐԱՆԿՈՒՄՆԵՐ

ԹԵՄԱ 4. ԹԵՄԱ 4.  ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ  ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ 
ԱՆԿՈՒ ՄՆԵՐ ԵՎ ՇՈՒ ԿԱՅԻ ԱՆԿՈՒ ՄՆԵՐ ԵՎ ՇՈՒ ԿԱՅԻ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒ ՄԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒ Մ

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ/ տերմիններ/ 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ IVԳԼՈՒ Խ IV

• • Շուկայական Շուկայական 
անկումներանկումներ

• • Շուկայի    Շուկայի    
կարգավորումկարգավորում

• • Արտաքին էֆեկտԱրտաքին էֆեկտ

• • Արտադրանքի Արտադրանքի 
անվտանգությունանվտանգություն

• • Տեղեկատվության Տեղեկատվության 
ասիմետրիաասիմետրիա

• • Շուկայի Շուկայի 
վերահսկողության վերահսկողության 
ծառայությունծառայություն
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ԳԼՈՒ Խ IV. ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ ԱՆԿՈՒ ՄՆԵՐ

Արտաքին էֆեկտ՝ Արտաքին էֆեկտ՝ 
անձի արարքի 
ազդեցություն այլ, 
կողմնակի անձանց 
բարեկեցության 
վրա:

Շուկայի անկում՝ Շուկայի անկում՝ 
իրավիճակ, երբ 
շուկան չի կարող 
ռեսուրսներն 
արդյունավետ 
բաժանել:

Ինֆորմացիայի Ինֆորմացիայի 
ասիմետրիա՝ ասիմետրիա՝ 
իրավիճակ, երբ 
գործարքի մի կողմը 
շատ ինֆորմացիայի  
է տիրապետում, 
քան մյուս կողմը:

Արտաքին  էֆեկտ կոչվու մ է որևէ գործու նեու թյան Արտաքին  էֆեկտ կոչվու մ է որևէ գործու նեու թյան 
ազդեցու թյու նը կողմն ակի անձնաց վրա, ովքեր այս ազդեցու թյու նը կողմն ակի անձնաց վրա, ովքեր այս 
գործու նեու թյան ո՛չ անմի ջական մասնակիցն են և ո՛չ էլ գործու նեու թյան ո՛չ անմի ջական մասնակիցն են և ո՛չ էլ 
նրա արտադրանքը ստացողները, օրինակ՝ գործարանը, նրա արտադրանքը ստացողները, օրինակ՝ գործարանը, 
որը պլաստմասե իր է արտադրու մ, մի ևնու յն ժամանակ, որը պլաստմասե իր է արտադրու մ, մի ևնու յն ժամանակ, 
հնարավոր է կեղտոտու մ է գետը, ինչը վն ասու մ է հնարավոր է կեղտոտու մ է գետը, ինչը վն ասու մ է 
ձկնորսներին, ովքեր  այդ գետու մ ձու կ են որսու մ և մե րձակա ձկնորսներին, ովքեր  այդ գետու մ ձու կ են որսու մ և մե րձակա 
գյու ղերի երեխաներին, ու մ համար գետը լողանալու  գյու ղերի երեխաներին, ու մ համար գետը լողանալու  
սիրելի վայր է: Գործարանի արտադրանքի սպառողները սիրելի վայր է: Գործարանի արտադրանքի սպառողները 
այս վն ասը չեն կարող զգալ: Այն արտադրանքի  գնի վրա այս վն ասը չեն կարող զգալ: Այն արտադրանքի  գնի վրա 
չի ազդու մ: Շու կայական գները  ո՛չ ձեռներեցին և ո՛չ էլ նրա չի ազդու մ: Շու կայական գները  ո՛չ ձեռներեցին և ո՛չ էլ նրա 
արտադրանքի սպառողներին չեն մի տու մ դեպի այդ վն ասի արտադրանքի սպառողներին չեն մի տու մ դեպի այդ վն ասի 
կրճատու մը:կրճատու մը:

Նու յնը հնարավոր է ասել նաև ավտոմե քենաների Նու յնը հնարավոր է ասել նաև ավտոմե քենաների 
համար. նրանք մե ծ օգու տ են այն մարդկանց համար, ովքեր համար. նրանք մե ծ օգու տ են այն մարդկանց համար, ովքեր 
վարու մ են, բայց մի աժամանակ կեղտոտու մ են օդը, որը վարու մ են, բայց մի աժամանակ կեղտոտու մ են օդը, որը 
մե նք բոլորս ենք շնչու մ, ինչը վն ասու մ է  մե ր առողջու թյանը: մե նք բոլորս ենք շնչու մ, ինչը վն ասու մ է  մե ր առողջու թյանը: 
Թերևս այս վն ասը չի անդրադառնու մ ո՛չ մե քենայի և Թերևս այս վն ասը չի անդրադառնու մ ո՛չ մե քենայի և 
ո՛չ էլ ու ղևորու թյան գնի վրա: Համապատասխանաբար, ո՛չ էլ ու ղևորու թյան գնի վրա: Համապատասխանաբար, 
շու կայական խթանը ավտոմե քենա արտադրողներին, շու կայական խթանը ավտոմե քենա արտադրողներին, 
վաճառողներին կամ ու ղևորներին չի կարող մղել նրան, որ վաճառողներին կամ ու ղևորներին չի կարող մղել նրան, որ 
կրճատվի օդի կեղտոտու մը:կրճատվի օդի կեղտոտու մը:

Որպեսզի բացասական արտաքին էֆեկտներից Որպեսզի բացասական արտաքին էֆեկտներից 
մի ջավայրը և մե ր առողջու թյու նը պահպանենք, պարտադիր մի ջավայրը և մե ր առողջու թյու նը պահպանենք, պարտադիր 
է իշխանու թյան մի ջամտու թյու նը: Ինչպես գործարանների, է իշխանու թյան մի ջամտու թյու նը: Ինչպես գործարանների, 
այնպես էլ  ավտոմե քենաների համար սահմանվու մ են այնպես էլ  ավտոմե քենաների համար սահմանվու մ են 
կարգեր և նորմե ր, որպեսզի մի ջավայրը չկեղտոտվի, և կարգեր և նորմե ր, որպեսզի մի ջավայրը չկեղտոտվի, և 
ստեղծվու մ են պետական մարմի ններ, որոնք այս կարգերի ստեղծվու մ են պետական մարմի ններ, որոնք այս կարգերի 
և նորմե րի պահպանու մն  են վերահսկու մ: Վրաստանու մ և նորմե րի պահպանու մն  են վերահսկու մ: Վրաստանու մ 
այս գործառու յթն իրականցնու մ է շրջակա մի ջավայրի այս գործառու յթն իրականցնու մ է շրջակա մի ջավայրի 
պաշտպանու թյան  նախարարու թյու նը: պաշտպանու թյան  նախարարու թյու նը: 

Արտաքին էֆեկտների կրճատման ևս մե կ ճանապարհ Արտաքին էֆեկտների կրճատման ևս մե կ ճանապարհ 
է այն ապրանքների արհեստական թանկացու մը, որն է այն ապրանքների արհեստական թանկացու մը, որն 
առաջացնու մ է արտաքին էֆեկտ. որոշ երկրներու մ առաջացնու մ է արտաքին էֆեկտ. որոշ երկրներու մ 
ավտոմոբիլային վառելանյու թը գանձվու մ է շատ բարձր ավտոմոբիլային վառելանյու թը գանձվու մ է շատ բարձր 
հարկերով, որպեսզի թանկ վառելանյու թը  մարդկանց հարկերով, որպեսզի թանկ վառելանյու թը  մարդկանց 
մղի  քիչ օգտվել  անհատական մե քենաներից և օգտվել մղի  քիչ օգտվել  անհատական մե քենաներից և օգտվել 
հասարակական տրանսպորտից կամ հեծանիվից:հասարակական տրանսպորտից կամ հեծանիվից:

Ջոն Մեյնարդ Քեյնս (John Maynard Key-Ջոն Մեյնարդ Քեյնս (John Maynard Key-
nes) nes) անգլիացի տնտեսագետ, 1883-1946թթ.: 
Քեյնսը քսաներորդ դարի ամե նաակնառու  
տնտեսագետն էր: Նա հիմն ավորեց, որ 
տնտեսագիտական գործընթացների՝ 
պետու թյան կողմի ց խելամի տ կառավարու մը, 
պարտադիր է: 
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Արտաքին էֆեկտ հնարավոր է ու նենան ոչ մի այն ապրանքի արտադրու մը/
սպառու մը, այլ նաև նրա յու րացու մը. օրինակ՝ ապրանքի փաթեթավորու մը  
պաշտպանու մ է վաճառքի ենթակա ապրանքը վն ասվելու ց, տրվու մ է ապրանքի 
ձևավորման հնարավորու թյու ն, ինչը նրան ավելի հրապու րիչ է դարձնու մ սպառողի 
աչքին: Ապրանքը ձեռք բերելու ց հետո այս ամբողջ փաթեթավորու մը հայտնվու մ է 
աղբու մ, ինչն ավելացնու մ է աղբահանման կամ աղբամշակման ծառայու թյու նների 
ծանրաբեռնվածու թյու նը, իսկ վերջու մ այն աղբանոցների  շրջապատին, որտեղ  
հայտնվու մ են մն ացորդները:

Այն երկրներու մ, որտեղ սպառողն ապրանքի ընտրու թյան 
մե ծ հնարավորու թյու ն և պատասխանտվու թյան զգացու մ 
ու նի, խու սափու մ է այն ապրանքից, որի արտադրու մը, 
յու րացու մը  կամ սպառու մը մի ջավայրին վն աս է հասցնու մ. 
փորձու մ է ձեռք բերել այնպիսի արտադրանք, որը «մի ջավայրի 
նկատմամբ ընկերական է»: Այդպիսի արտադրանք ընտրելու  
համար օգտագործու մ են էկոպիտակներ՝ հատու կ նշաններ 
ապրանքի պիտակի կամ փաթեթավորման վրա. էկոպիտակ 
(Ecolabel), որն օգտագործվու մ  է 

Եվրամի ու թյու նու մ: Այն ստանալու  համար ապրանք 
արտադրողն առավելագու յնս պետք է կրճատի ինչպես 
ձեռնարկու թյան, այնպես էլ արտադրանքի բացասական 
ազդեցու թյու նը մի ջավայրի վրա՝ չկեղտոտի օդը, ջու րը, մի նիմալ 
մն ացորդներ թողնի, հնարավորու թյան սահմանու մ  կրճատի 
վն ասակար քիմի կատների  կիրառու մը, օգտագործի այնպիսի 
տարա և փաթեթավորման նյու թ, որոնք ռեցիկլիրացվող են 
(հնարավոր է  դրանց վերամշակու մը և օգտագործու մը)  կամ  
բիոդեգրադացվող  (մի ջավայրու մ հայտնվելիս հեշտու թյամբ 
քայքայվու մ է): Արտադրանքի և   ծառայու թյու նների ցու ցակը, 
որոնք Եվրամի ու թյան էկոպիտակ ու նեն, հասանելի են  http://
ec.europa.eu/ ecat/. հասցեու մ:

Արտաքին էֆեկտները հնարավոր է դրական էլ լինեն: Օրինակ՝ եթե դու ք 
գրիպի դիմաց պատվաստու մ եք անու մ, դա օգտակար կլինի ոչ մի այն Ձեզ 
համար, այլև Ձեր շրջապատու մ գտնվող մարդկանց համար, քանի որ կրճատվու մ 
է գրիպի վարակի փոխանցման ռիսկը: Նաև գեղեցիկ տու նը, որը Ձեր մոտակա 
տարածքու մ է կառու ցվել, օգու տ է ոչ մի այն նրա բնակիչներին, այլև Ձեզ, քանի որ 
թաղն ավելի հրապու րիչ է դառնու մ և Ձեր տան արժեքն էլ է բարձրացնու մ:

Այս նշանը ցու յց էԱյս նշանը ցու յց է
տալիս,  որ նյու թը տալիս,  որ նյու թը 

ենթակա ենթակա 
փաթեթավորման:փաթեթավորման:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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«Ավելի լավ է գլու խը կոտրել, քան՝ անու նը» «Ավելի լավ է գլու խը կոտրել, քան՝ անու նը» 
Վրացական ժողովրդական ասացվածք Վրացական ժողովրդական ասացվածք   

Շու կայի ևս մե կ ձախողու մ է ներկայացնու մ շու կայի խաղացողների ձեռքին առկա 
տեղեկատվու թյան ասիմե տրիան, տեղեկատվու թյան ասիմե տրիան, անհավասարու թյու նը: 

Որպես կանոն, ապրանքի հատկու թյու նների մասին ավելի շատ տեղեկատվու թյու ն 
ու նի վաճառողը, քան գնորդը: Այս տեղեկատվու թյու նը վերաբերու մ է ապրանքի 
ինչպես դրական կողմե րին, այնպես էլ  բացասական: Բայց վաճառողն ու զու մ է, 
ինչքան հնարավոր է ավել ապրանք վաճառել և  հնարավորինս թանկ: Դրա համար 
նա շահագրգռված չէ ապրանքի  թերու թյու նների կամ դրա հետ կապված ռիսկերի 
մասին տեղեկու թյու ն տալ գնորդին: Ընդհակառակը, շու կայական գները մի տու մ 
են վաճառողին թաքցնել նման տեղեկատվու թյու նը: Սակայն նման վիճակն երկար 
ժամանակ չի կարող շարու նակվել. մի նչ այդ ապրանքը մի  քանի սպառող կգնի, և 
կբացահայտվի նրա թերու թյու նները, դրա մասին տեղեկատվու թյու նը  կտարածվի, 
սպառողներն այդ ապրանքը այլևս չեն գնի:

Ասիմե տրիկ ինֆորմացիան 1970-2000 
թթ.. ու սու մն ասիրու մ էին ամե րիկացի 
տնտեսագետներ Ջորջ Ակերլոֆը (Geor-Ջորջ Ակերլոֆը (Geor-
ge Akerlof), Ժոզեֆ Ստիգլիցը (Joseph Stig-ge Akerlof), Ժոզեֆ Ստիգլիցը (Joseph Stig-
litz) և Մայքլ Սպենսը (Michael Spence): litz) և Մայքլ Սպենսը (Michael Spence): 
Ասիմե տրիկ ինֆորմացիայի տեսու թյան 
մշակման համար նրանք 2001թ. ստացան 
Նոբելյան մրցանակ:

Ի՞նչ է տեղի  ու նենու մ այն դեպքու մ, եթե մի ևնու յն 
տեսակի ապրանքից մի այն մի  քանիսն ու նեն թերու թյու ն, 
իսկ մն ացածները՝ ոչ, և ձեռք բերելիս էլ սպառողը չի կարող 
դրանք ընտրել (արտաքնապես երկու  տեսակի ապրանքը 
մի ատեսակ են): Վաղ թե ու շ սպառողները կհասկանան, որ 
այդ ապրանքը գնող մարդկանց մի  մասը գոհ է, իսկ մյու ս 
մասը՝ ոչ:

Պարզ է դառնու մ, որ եթե այդ ապրանքը գնես, ռիսկ 
կա, որ կտու ժես: Սպառողների աչքու մ այդ ապրանքի  
արժանիքները կիջնեն, կկրճատվի  գու մարի քանակը, 
որն էլ նրանք վճարու մ էին այդ ապրանքը գնելիս:  
Համապատասխանաբար ապրանքի շու կայական  գինն 
էլ կիջնի: Իջեցված գնի պայմաններու մ ձեռներեցը լավ ապրանքի վաճառքից օգու տ 
չու նի, դրա համար էլ նա շու կայու մ ավելացնու մ է  վատ ապրանքի մասնաբաժինը: 

Ջորջ ԱկերլոֆըՋորջ Ակերլոֆը Ժոզեֆ ՍտիգլիցըԺոզեֆ Ստիգլիցը Մայքլ ՍպենսըՄայքլ Սպենսը
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Մինչև նախորդ դարի 50-ական  թվականները գոյու թյու ն ու ներ այն մտածելակերպը, 
որ սպառողն այս կամ այն ապրանքի բաղադրու թյու նը, անվտանգու թյու նը, 
պիտանելիու թյու նը կամ որակը պետք է գնահատի ինքնու րու յն: Այսօր սա արդեն 
անհնար է՝ շու կայու մ այնքան տարատեսակ ապրանք կա, որ ոչ մի  սպառող չի կարող 
կողմն որոշվել սպառողական ապրանքի  հատկանիշների մե ջ: 

Իսկ ձեռներեցը, որպես կանոն, մի այն մե կ ոլորտու մ է մասնագիտացված. իր կամ 
նման արտադրանքի հատկանիշների մասին սպառողից ավելի շատ է տեղեկացված: 
Նա հեշտու թյամբ կարող է այդ տեղեկատվու թյու նը սպառողին սխալմու նքի մե ջ գցելու  
համար օգտագործել: Ակնհայտ է սպառողական ապրանքը վաճառողի և սպառողի 
մի ջև տեղեկատվական դիսբալանսը (անհավասարակշռու թյու ն):

Այս անհավասարու թյան վերացման համար պետու թյու նը սահմանու մ է այն 
մի նիմալ տեղեկատվու թյան ցու ցակը, որը ձեռներեցը/վաճառողը սպառողին (մի նչև 
ապրանքը ձեռք բերելը) անպայման պետք է մատու ցի: Սա այն տեղեկատվու թյու նն է, 
որն անհրաժեշտ է ապրանքի ճիշտ ընտրու թյան համար: Վրաստանու մ այս ցու ցակը  
օրենքով է սահմանված և պարու նակու մ է հետևյալ տեղեկատվու թյու նը՝

Բոլոր տեսակի ապրանքների վրա վրացերեն պետք է նշված լինի տեսակը Բոլոր տեսակի ապրանքների վրա վրացերեն պետք է նշված լինի տեսակը 
և անվանու մը, այն արտադրող ֆիրմայի անվանու մը և հասցեն, նաև այն երկրի և անվանու մը, այն արտադրող ֆիրմայի անվանու մը և հասցեն, նաև այն երկրի 
անվանու մը, որտեղ պատրաստած է ապրանքը: Սպառողին նաև վրացերեն պետք է անվանու մը, որտեղ պատրաստած է ապրանքը: Սպառողին նաև վրացերեն պետք է 
հաղորդեն տեղեկատվու թյու ն ապրանքի հիմն ական սպառողական հատկանիշների հաղորդեն տեղեկատվու թյու ն ապրանքի հիմն ական սպառողական հատկանիշների 
մասին և նրա անվտանգ օգտագործման կարգերի և պայմանների մասին: Սննդամթերքի մասին և նրա անվտանգ օգտագործման կարգերի և պայմանների մասին: Սննդամթերքի 
դեպքու մ լրացու ցիչ պարտադիր է նշել ապրանքի քանակը (կշիռը կամ ծավալը), դեպքու մ լրացու ցիչ պարտադիր է նշել ապրանքի քանակը (կշիռը կամ ծավալը), 
արտադրու թյան ամսաթիվը, պիտանելիու թյան ժամկետը և բաղադրու թյու նը (ինչ արտադրու թյան ամսաթիվը, պիտանելիու թյան ժամկետը և բաղադրու թյու նը (ինչ 
մթերքմթերքներից/բաղադրիչներից է պատրաստած):ներից/բաղադրիչներից է պատրաստած):

 Ինֆորմացիայի համաչափու թյու նը մի շտ նկատի չու նի վաճառողի  
առավելու թյու նը: Երբեմն  ռիսկերի մասին տեղեկատվու թյու ն գնորդն ավելի 
շատ ու նի, քան վաճառողը. օրինակ՝ ավտոմե քենայի ապահովագրման պոլիսի 
ձեռքբերման ժամանակ՝ ապահովագրման գործակալը չգիտի, թե ինչքան 
զգու յշ  է վարու մ մե քենան այն վարորդը, որը ձեռք է բերու մ պոլիս: Միևնու յն 
ժամանակ նա գիտի, որ վարորդների մի  մասը լպիրշ է, և ռիսկերի հաշվարկը 
հենց նրանց հաշվի առնելով է կատարվու մ: Սա չմտածված թանկացու մ է. 
հնարավոր է, որ վարորդները խու սափեն ապահովագրու մի ց: Արդյու նքն այն է, 
որ եթե ավտոմե քենաների ապահովագրու մը պարտադիր չէ, այն հիմն ականու մ 
ռիսկային է. անզգու յշ վարորդներն են ընտրու մ: Այս հանգամանքը կոչվու մ է 
բացասական ընտրու թյու ն (adverse selection):

Սա էլ ավելի է կրճատու մ ապրանքի արժանիքը  սպառողի աչքու մ: Ապրանքն 
ավելի կէժանանա, դրա համար ձեռներեցը  հարկադրված կլինի նրա որակն ավելի 
վատացնել, և այսպես այնքան ժամանակ, քանի դեռ ապրանքի շու կան լիակատար 
կոլաֆ (քանդվել, չքանալ) չապրի: Նկարագրած իրավիճակներից շու կան սեփական 
ու ժերով չի կարող դու րս գալ: Որպեսզի շու կայի նկատմամբ (վաճառողի նկատմամբ) 
սպառողի վստահու թյու նը վերականգնվի, պարտադիր է պետու թյան մի ջամտու թյու նը, 
այնպիսի խաղականոնների սահմանու մը, որով սպառողին կվստահեցնի, որ նրա 
շահերը պաշտպանված են:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԱՊՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Որպեսզի սպառողը վստահի շու կային, նա համոզված պետք է լինի, որ 
վաճառքի հանված ապրանքն անվտանգ է: Թերևս անվտանգու թյու նը չի նշանակու մ, 
որ ապրանքն ոչ մի  դեպքու մ չի կարող վն աս հասցնել:  Ցանկացած իր, եթե այն 
աննպատակ կամ ոչ ճիշտ օգտագործված լինի, հնարավոր է, վն աս հասցնի. օրինակ՝ 
հնարավոր է, որ դանակով կտրենք ձեռքը, թեյամանի եռացրած ջրով այրվենք, 
կոտրված շշի ապակիներով ոտքերս կտրենք և այլն: Սա չի նշանակու մ, որ այդ 
իրերն անվտանգ չեն: Բոլոր իրերն ու նեն իրենց խելամտորեն օգտագործման չգրված՝ 
հանրու թյանը հայտնի, կանոնները: Երբ ասու մ են, որ իրն անվտանգ պիտի լինի, հենց 
այս կանոնների պահպանու մը հաշվի առնելով ի նկատի ու նեն անվտանգու թյու ն: 
Այսինքն՝ իրն անվտանգ պիտի լինի, իր սովորական, խելամտորեն, ըստ նշանակու թյան 
օգտագործման դեպքու մ: 

Համաձայն Եվրամի ու թյան հետ ասոցացման պայմանագրի՝  Վրաստանու մ 
շու տով ապրանքի պիտակավորման եվրոպական կարգեր են ներդրվելու :

Համաձայն այս կարգերի՝ սննդամթերքի 2 տարբեր տեսակի պիտանելիու թյան 
ժամկետի ցու ցու մ կկիրառվի. „Best before“ (անգլ.՝ «լավագու յնն է մի նչ այժմ» և „Use 
by“ (անգլ. «օգտագործե՛ք մի նչև այժմ»): Ի՞նչ տարբերու թյու ն կա դրանց մի ջև: 

„Use by“ «օգտագործե՛ք մի նչև 
այժմ» ժամկետը դրվու մ է շու տ 
փչացող մթերքների վրա (մսամթերք, 
կաթնամթերք, ձու , և ձվին փոխարինող 
մթերքներ և այլն): Այդ ժամկետն անցնելու ց   
հետո   սննդամթերքի օգտագործու մն  ալևս 
անվտանգ չէ. կարող է այն փչացած լինել 
և վն ասել առողջու թյանը: Դրա համար 
հիշե՛ք. եթե ապրանքի վրա նշված է „Use by“, ժամկետն անցնելու ց հետո այն չի 
կարելի օգտագործել: Մթերքները, որոնց վրա նշված է „Use by“, որպես կանոն, 
պահվու մ են սառնարանու մ:  

Բոլոր մն ացած սննդամթերքների վրա (օրինակ՝ զովացու ցիչ խմի չքներ, 
պաքսիմատ, թեյ, սու րճ, շաքար և այլն) 
դրվու մ է „Best before“ («լավագու յնն է 
մի նչ այժմ») ժամկետը: Այդ ժամկետի 
անցնելը չի նշանակու մ, որ ժամկետն 
անցնելու ց հետո ապրանքը  վտանգավոր 
է դառնու մ առողջու թյան համար, այլ նա 
մատնանշու մ է, որ մի նչ այդ ժամկետը 
մթերքը լրիվու թյամբ պահպանու մ է իր որակական հատկանիշները (հոտը, 
համը և այլն), դրա համար գերադասելի է այն օգտագործել մի նչև փաթեթի վրա 
նշված ժամկետը: Հիշե՛ք՝ „Best before“ ժամկետի  անցնելու ց հետո  ապրանքի 
օգտագործու մը կարելի է, թերևս նրա որակը, նոր ապրանքի  հետ համե մատած, 
ցածր է:
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Եթե ապրանքը/իրն օգտագործման բարդ կանոններ ու նի, որը ոչ բոլորին է հայտնի, 
ու րեմն  պետք է հետևի վրացալեզու  հրահանգ, որտեղ այդ կարգերը նկարագրած են: 
Եթե այդպիսին գոյու թյու ն չու նի, վաճառքի ժամանակ վաճառողը (կամ խանու թի 
խորհրդատու ն) գնորդին այս կարգերը  մանրամասնորեն պետք է բացատրի և, եթե 
անհրաժեշտ է, գրառու մն եր էլ կատարի:

Ո՞վ պետք է ապահովի, որ վաճառքի ելած ապրանքը սպառողի համար անվտանգ 
լինի: Առաջին հերթին՝ նրա արտադրողը: Արտադրողը պարտավոր է համոզված 
լինի իր արտադրած ապրանքի անվտանգու թյան մե ջ: Իսկ պետու թյու նը պարտավոր 
է վերահսկել, շու կայի վերահսկողու թյան ծառայու թյան մի ջոցով, թե որքանով են 
իրականացնու մ բոլոր ձեռնարկատերերն այս պարտականու թյու նները: Ցավոք, այսօր 
Վրաստանու մ այսպիսի ծառայու թյու ն գոյու թյու ն չու նի: Համապատասխանաբար ոչ 
ոք չի ստու գու մ. պահպանո՞ւմ են արդյոք արտադրողներն ապրանքի անվտանգու թյան 
պահանջները: Բացառու թյու ն է կազմու մ սննդամթերքը՝ նրա անվտանգու թյան 
վերահսկու մը  Վրաստանու մ կատարվու մ է սննդամթերքի Ազգային գործակալու թյան 
կողմի ց:

Համաձայն Եվրամի ու թյան հետ ասոցացման պայմանագրի՝ Վրաստանու մ 
շու տով կգործի շու կայի վերահսկողու թյան ծառայու թյու ն, որը շու կայու մ եղած այլ 
սպառողական ապրանքի անվտանգու թյու նն էլ կվերահսկի: 

ՈՐԱԿԻ  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՐԱԿԻ  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Հավաստագրման 
մարմի ն

Հավաս-
տագիր

Որո-
շու մ

Լաբորատորիա

Ստան-
դարտ

Ստան-
դարտ

Ստան-
դարտ

Ստան-
դարտՍտան-

դարտ

Ստանդարտավու ու մ

Ակրեդիտացման 
մարմի ն

Ակրեդիդացիա

Մետրոլոգիա
Տրամաչափ 

Շու կայի 
վերահսկու մ

Տեխնի-
կական 
աշխա-
տա-
կարգ

Ակրեդիտացիա

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ IV. ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ ԱՆԿՈՒ ՄՆԵՐ

Որպեսզի արտադրողն իր ապրանքի անվտանգու թյու նը հաստատի, նա կարող 
է կիրառել կազմակերպու թյու նների ստանդարտացման-հավաստագրման (և դրանց 
հետ կապված) ամբողջ համակարգ, որը կոչվու մ է որակի ենթակառու ցվածք (տե՛ս 
գծապատկերը):

Ինչպես երևու մ է գծապատկերից, արտադրողը կարող է վարձակալել այսպես 
կոչված սերտիֆիկացման (հավաստագրման) մարմի ն (անհատական կամ պետական 
կազմակերպու թյու ն), որը ստու գու մ է (պարբերաբար, այդ թվու մ նաև անսպասելի), 
համապատասխանո՞ւմ է արդյոք արտադրական գործընթացը կամ արտադրանքն 
այս կամ այն պահանջներին: Եվ այն ապրանքի անվտանգու թյան հաստատման 
համար տալիս է համապատասխանելիու թյան  հավաստագիր: Այդ հավաստագրի 
վստահելիու թյան ստու գման համար բոլոր երկրներու մ ստեղծվու մ է, այսպես կոչված, 
ակրեդիտացման մարմի ններ,  որոնք  պարբերաբար (այդ թվու մ՝ անսպասելի) 
ստու գու մ են հավատագրան մարմի ններին: Ակրեդիտացման ազգային մարմի նները 
ակրեդիտացման մի ասնական, մի ջազգային համակարգու մ են ներգրավված, որտեղ 
պարբերաբար տեղի է ու նենու մ դրանց վստահելիու թյան ստու գու մ: 

Արտադրողի համար պարտադիր է մի այն այն պահանջներն աոահովել, 
որոնք սահմանու մ և ստու գու մ է կառավարու թյու նը: Այս պահանջները կոչվու մ 
են  տեխնիկական ռեգլամե նտ (աշխատակարգ): Նրանք որոշու մ են ապրանքի 
անվտանգու թյան չափանիշները: Իսկ այս կամ այն ստանդարտն (չափորոշիչ) այդ 
պահանջների  կատարման մի ջոցն են. օրինակ՝ պարտադիր տեխնիկական պահանջ 
է, որ էլեկտրական ապրանքի  արտաքին կորպու սին հպվելիս սպառողին հոսանքը 
չխփի: Այն, որ կոնկրետ ինչպես կկատարվի այդ պահանջը, տարբեր ստանդարտներու մ 
լրիվու թյամբ տարբեր է նկարագրված:

Չնայած ստանդարտի ընտրու թյան մե ջ արտադրողը ազատ 
է, բայց նա պարտադիր պետք է պահպանի արդեն ընտրած 
ստանդարտը: Այլ կերպ նա հավաստագիր չի ստանա: 

Որոշ ապրանքների համար (օրինակ՝ էլեկտրական 
ապրանք, շինանյու թ, վերելակներ, ճոպանու ղիներ, բժշկական սարքավորու մն եր, 
խաղալիքներ, պիրոտեխնիկա) Եվրամի ու թյու նը սահմանել է անվտանգու թյան 
լրացու ցիչ պահանջներ: Ապրանքը, որը բավարարու մ է այդ պահանջները, վրան 
նշվու մ է ”CE“ նշանը: 

Այս պահանջները փու լ առ փու լ վրացական օրենսդրու թյու ն էլ կմտնեն: Պետք է 
հաշվի առնենք, որ ինչքան էլ ստու գած և հավաստագրված լինի ձեռնարկու թյու նը, 
հազվադեպ տեղի է ու նենու մ սխալմու նք, որ արտադրանքը թերու թյու ն ու նենա: Եթե 
այս թերու թյան արդյու նքու մ  արտադրանքն  իր գործառու յթը չի կարող կատարել, 
սպառողի խնդրանքով ձեռնարկատերը (արտադրողը) վաճառած ապրանքը պետք է 
նորոգի կամ փոխի: Իսկ եթե թերու թյու նը վերաբերու մ է ապրանքի անվտանգու թյանը և 
եթե ապրանքի օգտագործման արդյու նքու մ տու ժել է սպառողը, ապրանք արտադրողը 
կամ ներմու ծողը պարտավոր է փոխհատու ցել այդ վն ասը:
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• Գոյու թյու ն ու նեն իրավիճակներ, երբ շու կան ինքնու րու յն չի կարող 
կարգավորել: Նման դեպքերու մ պարտադիր է պետու թյան մի ջամտու թյու նը:  

• Արտաքին էֆեկտների չեզոքացու մը հնարավոր իրականացնել շրջապատի 
պաշտամն ու թյան կարգերով, ապրանքի  գանձմամբ կամ    էկոպիտակավորմամբ:  

• Տեղեկատվու թյան ասիմե տրիայի պատճառով հնարավոր է, որ սպառողը 
կորցնի շու կայի հանդեպ վստահու թյու նը:

• Օրենքով որոշված է, թե ինչ տեղեկատվու թյու ն պետք է մատու ցել սպառողին 
և ինչ լեզվով: 

• Ձեռներեցը պետք է համոզվի, որ իր կողմի ց շու կա հանված ապրանքը 
անվտանգ կլինի: Դրա համար նա կարող է ստանդարտացու մ-հավաստագրու մ 
համակարգն օգտագործել:

• Այսօրվա դրու թյամբ Վրաստանու մ եղած արտադրանքի անվտանգու թյան 
ծառայու թյու ն գոյու թյու ն չու նի (բացի սննդամթերքի անվտանգու թյան 
ծառայու թյու նից), թերևս ասոցացման համաձայնագրով նախատեսած է, որ 
այն շու տով ստեղծվի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:    Տե՛ս աշակերտի տետրը:    

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա



35

«Սեփականու թյու նը... անբաժան է մարդու  «Սեփականու թյու նը... անբաժան է մարդու  
տնտեսու թյու նից՝ նրա հասարակական ձևի մե ջ»:տնտեսու թյու նից՝ նրա հասարակական ձևի մե ջ»:

Կարլ ՄենգերԿարլ Մենգեր

Երբևիցե մտածե՞լ եք՝ ինչո՞ւ ոչ ոք շոկոլադի կամ 
պաղպաղակի թու ղթը չի նետու մ տանը, այն դեպքու մ, երբ 
շատերը դա սովորաբար անու մ են փողոցու մ, սրահներու մ: 
Կամ ինչո՞ւ չեն անհետացել կովերն, այն դեպքու մ, երբ շատ 
վայրի բու յսեր ու  կենդանիներ վերացել են կամ վերացման 
եզրին են: 

Այս հարցերի ապատասխանը՝ սեփականու թյու նն է: 
Մարդը զգու յշ է նրա հանդեպ, ինչ իրեն է պատկանու մ: Իսկ 
այն, ինչ ընդհանու ր է՝ ոչ ոքի է, հաճախ այն չեն տնտեսու մ 
և անփու յթ են վարվու մ:  

Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒ Մ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն:Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒ Մ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն:

Սեփականու թյու նը մարդու  իրավու նքն է. անկախ, 
իր ցանկու թյամբ  տնօրինել ապրանքը: Սա նշանակու մ 
է, որ իրի սեփականատերը վճռու մ է, թե ով  և ինչպես 
է օգտագործու մ իրը (առանց սեփականատիրոջ 
թու յլտվու թյան այլ անձինք իրավու նք չու նեն օգտագործել 
այն), սեփականատերը նաև կարող է վաճառել կամ 
վարձակալել իրը, փոխ տալ որևէ մե կին կամ նվիրել, 
նա կարող է այդ իրը վերափոխել, մասնատել կամ, 
ընդհանրապես, ոչնչացնել: Իրի սեփականատիրոջն  է 
պատկանու մ դրա բարիքը/պտու ղն էլ (օրինակ՝ ծառի վրա 
աճած խնձորը, դաշտու մ հասած ցորենը, հավի ձու ն և 
այլն), իրից ստացած օգու տն էլ (վարձակալած տան վարձը, 
վարկով տված փողի տոկոսը և այլն):

Որոշ իրերի կամ ռեսու րսի վրա սեփականու թյան 
իրավու նքի իրականացու մը  անհնար է, անարդար է կամ 
ոչ խելամի տ: Ո՞ր դեպքու մ է տեղի ու նենու մ դա:

Որոշ առարկաներ/ծառայու թյու նններ այնպիսին են, 
որ օտար անձանց կողմի ց դրանց օգտագործման կանխու մն  
անհնար կամ չափազանց  բարդ է: 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԹԵՄԱ 5. ԹԵՄԱ 5. Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Է ՄԵԶ Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Է ՄԵԶ 
ՊԱՏԿԱՆԵԼ ԵՎ Ի՞ՆՉԸ՝ ՈՉ:ՊԱՏԿԱՆԵԼ ԵՎ Ի՞ՆՉԸ՝ ՈՉ:

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ VԳԼՈՒ Խ V

• • Սեփականություն Սեփականություն 

• • Հասարակական Հասարակական 
ապրանքապրանք

• • Պատենտ Պատենտ 

• • Անձնական Անձնական 
օգտագործման օգտագործման 
ռեսուրս  ռեսուրս  

• • Ընդհանուր  Ընդհանուր  
ռեսուրսռեսուրս

• • Ապրանքանիշ  Ապրանքանիշ  

• • Մրցողունակություն Մրցողունակություն 

• • Ինտելեկտուալ Ինտելեկտուալ 
սեփականությունսեփականություն

• • Կոնտրաֆակտուրա Կոնտրաֆակտուրա 

• • Աշխարհագրական Աշխարհագրական 
նշումնշում
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Մրցողունակությունը Մրցողունակությունը 
ապրանքի հատկանիշ 
է, որն ի նկատի 
ունի, որ մի անձի 
կողմից  ապրանքի 
օգտագործումը  
կրճատում է մյուս 
անձի կողմից նրա 
օգտագործման 
հնարավորությունը: 

Անձնական Անձնական 
օգտագործման օգտագործման 
ռեսուրս՝  ռեսուրս՝  ապրանքի 
հատկանիշ, որն 
ի նկատի ունի ,որ 
օտար անձին կարող 
ենք  հեռու պահել 
այս ապրանքն 
օգտագործելուց:

Օրինակ՝ փողոցի լու սավորու մի ց օգտվու մ են բոլոր 
անցորդները: Բարդ է կազմակերպել այնպես, որ փողոցի 
լամպը պատկանի մի այն 
նրանց, ով ձեռք կբերի այս 
ծառայու թյու նը (լու սավո-
րու մը): Նու յնը կարելի 
է ասել գեղագիտական 
հաճու յքների մասին, որոնք 
քաղաքի ճարտարապե-
տա կան տարրերն են 
(կամու րջ, հրապարակ): 
Նաև պետական պաշտպանու թյու նը  ապահովու մ է 
բոլոր քաղաքացիների անվտանգու թյու նը և այլն: Պարզ է, 
այսպիսի իրերի կամ ծառայու թյու նների վրա  անհատական 
սեփականու թյան  իրավու նքի  իրագործու մը  անհնար է 
կամ շատ բարդ: 

Եթե օտար անձանց կողմի ց իրի/ծառայու թյան  
օգտագործման կանխու մը հնարավոր է, ասու մ են, որ այդ 
իրն անձնական օգտագործման ու նակու թյու ն ու նի: Իրերը 
նաև տարբերվու մ են մի  հատկանիշով, որը կոչվու մ  է 
մրցողու նակու թյու ն:մրցողու նակու թյու ն: Դա 
կախված է նրանից, թե 
մի աժամանակ քանի մարդ 
կարող է օգտագործել այն. 
օրինակ՝ անտառու մ կամ 
այգու մ մի աժամանակ շատ 
մարդ կարող է լինել և այդ 
բարիքներն օգտագործելիս 
մի մյանց չխանգարել: 
Նու յնը կարելի է ասել  
մթնոլորտի օդը շնչելու , 

ռադիո և 
հեռուստահաղորդում 
ստանալու , ծովու մ 
լողալու  մասին. բոլոր 
այս դեպքերու մ նոր 
սպառողի ավելացնելը 
արդեն գոյու թյու ն ու նեցող 
սպառողի համար 
հասանելի ծառայու թյան քանակը չի կրճատի:  Դրա 
համար էլ այդ իրի/ծառայու թյան սպառողների մի ջև  
մրցակցու թյու ն, թշնամու թյու ն չի լինու մ:

Իսկ եթե մե կի կողմի ց իրի/ծառայու թյան  օգտագործու մը 
կրճատու մ է մյու սի օգտագործման հնարավորու թյու նը, 
ասու մ են, որ այդ իրը մրցողու նակ է:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ V. ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Ապրանքը, որը մարդկանց սեփականու թյան տակ է գտնվու մ, որպես կանոն, 
անձնական օգտագործման է և մրցողու նակ է: Եթե ապրանքը չու նենա այդ 
հատկանիշները, նա ընդհանու ր, հասարակական սպառման մե ջ կմն ա:

Քննարկենք սրա պատճառները: Ինչպես նշեցինք վերևու մ, սեփականու թյան 
իմաստը նրանու մ է, որ սեփականատերը կարող է թու յլ չտալ այլ անձանց օգտագործել 
իր ապրանքը: Անձնական օգտագործման ռեսու րսն/ապրանքը դրա հնարավորու թյու նը 
տալիս է. օրինակ՝ սննդամթերքը, հագու ստը, անձնական իրերը, կահու յքը, մե ր տանը 
մե նք հեշտու թյամբ կարող ենք արգելել ու րիշներին դրանք օգտագործել: Մի քիչ ավելի 
բարդ է գործը, երբ մե ր սեփականու թյան հետ մշտական կապ չու նենք, օրինակ՝ եթե 
մե ր ընտանիքին է պատկանու մ հողակտորը, որը մե ր տնից որոշակի հեռավորու թյան 
վրա է գտնվու մ: Այդպիսի իրավիճակու մ մե ր սեփականու թյու նը պաշտպանելու ն  
մե զ կօգնի պետու թյու նը, որտեղ պահպանվու մ է փաստաթղթեր այն մասին, թե ու մ է 
պատկանու մ այս կամ այն հողատարածքը: Վրաստանի հանրային ռեեստրի ազգային 
գործակալու թյան կայք-էջու մ (https://napr.gov.ge) հասանելի են քարտեզներ, որտեղ 
նշված են բոլոր հողատարածքների սահմանները և նրանց սեփականատերերի մասին 
տեղեկատվու թյու նը: Անշարժ գու յքի (հող, շինու թյու ն) մասին հանրային ռեեստրու մ 
պահպանված փաստաթղթերը  համարվու մ են սեփականու թյան հավաստիք:

Ինչ վերաբերու մ է մրցողու նակու թյանը, ինչպես տեսանք վերևու մ, իրերը/
ծառայու թյու նները, որոնք մրցողու նակ չեն, բոլոր ցանկացողների համար հասանելի 
են: Դրա համար դրանք գնելն իմաստ չու նի: Ոչ էլ իմաստ ու նի դրանք ու րիշներից 
պաշտպանելը. հավասարապես ազատ հասանելի ռեսու րսը քեզանից ոչ ոք չի խլի: 
Համապատասխանաբար, ոչ ոք ձեռք չի բերու մ նման ապրանքի/ծառայու թյան 
սեփականու թյան իրավու նք:

     Հետաքրքիր է այն  դեպքը, երբ ապրանքն անձնական օգտագործման է, բայց ոչ 
մրցողու նակ: Այդպիսին է ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարու մը: Մարդու  
համար նման ծառայու թյան ստանալը կանխելը հեշտ է, եթե սպառողը չվճարի 
ռեսու րսների մատակարարման արժեքը, այն նրան մատակարարելը կդադարեցնեն: 
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Թերևս ռեսու րսը սպառող-
ների մի ջև մրցակցու թյու ն 
չու նեցող է, այն հավասարապես 
հասանելի է բոլոր 
սպառողներին, և որևէ մե կի 
ավելացման կամ անջատման 
կարիք  այլ  սպառողներ չեն 
զգու մ:

Անձնական սեփականու թյան իրավու նքն ապահովու մ և պաշտպանու մ է 
պետու թյու նը: Սա նշանակու մ է, որ եթե որևէ մե կը ձեռք է բերու մ իմ սեփականու թյանը՝ 
փչացնու մ է, վն ասու մ կամ ոչնչացնու մ, խլու մ է այն  ինձնից, գողանու մ կամ խաբելով 
յու րացնու մ, ես այդ ամե նի դադարեցնման և պատճառած վն ասի փոխհատու ցման 
պահանջի իրավու նք ու նեմ: Այս իմ իրավու նքը  պաշտպանելու ն օգնու մ են տարբեր 
պետական մարմի ններ՝ ոստիկանը ձերբակալու մ է գողերին և ավազակներին, 
կանխու մ է վանդալիզմը (ու րիշի ու նեցվածքը բարբարոսաբար վն ասելը), դատարանը 
մանրամասնորեն քննարկու մ է քաղաքացիների բողոքները, որոշու մն եր է 
հրապարակու մ վն ասած սեփականու թյան վերականգնման համար, որոշու մ է 
փոխհատու ցման  չափը, որը տու ժած կողմը  պետք է ընդու նի և  այդ որոշու մն երն 
իրականացնի:

Պետու թյու նը նաև տնօրինու մ է այն ընդհանու ր ռեսու րսները և գու յքը, որը 
չի գտնվու մ քաղաքացիների անձնական սեփականու թյան տակ: Այսպիսիք են՝ 
անտառները, ընդհանու ր արոտավայրերը, պահպանվող տարածքները, ծովը և 
գետերը, ճանապարհները, փողոցները, պու րակներն, այգիները և այլն: Դրանք բոլոր 
քաղաքացիները կարող են հավասարապես օգտագործել: Որոշ դեպքերու մ մե նք նաև 
ու նենք ընդհանու ր օգտագործման տարածքների բարիքից կամ ռեսու րսից օգտվելու  
իրավու նք (օրինակ՝ սու նկ, անտառու մ հատապտու ղներ հավաքել, գետու մ կամ 
ծովու մ կարթաձողով ձու կ որսալ, կովը արածեցնել ընդհանու ր  արոտավայրու մ), 
թերևս որոշ դեպքերու մ դա արգելված է (օրինակ՝ պահպանվող տարածքներու մ) կամ  
պայմանավորված է թու յլտվու թյան ձեռքբերու մով և որոշակի գու մար վճարելու  հետ 
(օրինակ՝ անտառանյու թի հատու մ, սոճու  խեժի հավաքու մ, բնական հանածոների 
ձեռքբերու մ): 

Անձնական օգտագործմանԱնձնական օգտագործման Անձնական օգտագործման չէԱնձնական օգտագործման չէ

Մրցողու նակ է Մրցողու նակ է 

Անձնական սեփականու թյու ն

Անձնական իրեր 
Սնու նդ

Ընդհանու ր ռեսու րներ

Գետից բռնած ձու կ

Մրցողու նակ չէ Մրցողու նակ չէ 

Բնական մոնոպոլիա 
Գազամատակարարու մ 
Էլեկտրաէներգիայի 
մատակարարու մ

Հասարակական բարիք
Փողոցի լու սավորու մ, 
Պետական  
պաշտպանու թյու ն 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ V. ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒ ԱԼ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒ ԱԼ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Սեփականու թյան իրավու նքը տարածվու մ է ոչ մի այն առարկայի վրա, այլև մարդու  
մտքերի, նրա ստեղծագործու թյան արգասիքների վրա. օրինակ՝ գյու տերի, գրական 
ստեղծագործու թյու նների, նկարների, լու սանկարների վրա: Այս իրավու նքը կոչվու մ է 
ինտելեկտու ալ սեփականու թյանինտելեկտու ալ սեփականու թյան իրավու նք և այն պատկանու մ է ստեղծագործու թյան 

կամ գյու տի հեղինակին:

Մտավոր սեփականու թյան իրավու նքն առաջին հերթին 
պաշտպանու մ է արտադրանքի կամ գյու տի հեղինակի անու նը՝ բացի 
նրանից ու րիշ մարդու  հիշատակել որպես հեղինակ, անթու յլատրելի է: 
Բացի դրանից, մտավոր սեփականու թյու նն ի նկատի ու նի նրա տիրոջ 
իրավու նքը, բացառիկ ձևով (այսինքն՝մի այն նա) ստանալ տնտեսական 
շահու յթ այդ սեփականու թյու նից:

Օրինակ՝ հեղինակը  կարող է գրական ստեղծագործու թյու նները  գրքով 
հրատարակել, գյու տի պատենտի տերը  իր գյու տի մի ջոցով կարող է մե ծացնել  
արտադրու թյան   արդյու նավետու թյու նը, արտադրել  և վաճառել  նոր արտադրանք 
և այլն: 

Չնայած այսպիսի իրավու նքներն անժամկետ չեն: 
Գու յքային իրավու նքներ արտադրանքի վրա ու նի նրա 
հեղինակը՝ իր ամբողջ կյանքի ընթացքու մ  և դրանից 
հետո՝ հեղինակի հետնորդները՝ հեղինակի մահից 
հետո 70 տարվա ընթացքու մ: Այս ժամկետի սպառու մի ց 
հետո  արտադրանքը դառնու մ է հասարակական 
սեփականու թյու ն՝ բոլոր ցանկացողները  կարող են այն 
հրապարակել և վաճառել (սակայն հեղինակի անու նը նշելը 
պարտադիր է): Օրինակ՝ 2014 թվականի օգոստոսի 1-ին 
հասարակական սեփականու թյու ն դարձավ Անտու ան դը 
Սենտ-Էքզյու պերիի ստեղծագործու թյու նները, քանի որ

հեղինակը 70 տարի առաջ, 1944 թ. հու լիսի 31-ին էր մահացել: Ինչ վերաբերու մ 
է գյու տին, ապա այն պաշտպանված է համարվու մ, եթե հեղինակը գրանցու մ 
է այն արտակարգ մարմն ու մ և վերցնու մ գրանցման տեղեկանքը՝ պատենտը: 
Պատենտի սեփականատիրոջ տնտեսական իրավու նքները բավականին կարճ են՝ 
գյու տի դեպքու մ դա 20 տարի է, իսկ այսպես կոչված «օգտակար մոդելի» դեպքու մ՝ 
(կոշիկ, զարդ, ավտոմե քենայի նոր դիզայն)՝ 8 տարի: Այս ժամանակահատվածու մ 
պատենտի սեփականատերը իր պատենտն օգտագործելու  համար կարող է լիցենզիա 
(արտոնագիր) տալ (վաճառել) ու րիշներին: Առանց այդպիսի արտոնագրի, ու րիշի 
պատենտով պաշտպանված գյու տի կամ դիզայնի օգտագործու մն  արգելվու մ է: 
Եթե հեղինակն իր գյու տը մի  քանի տարվա ընթացքու մ ո՛չ ինքն է 
օգտագործու մ և ո՛չ էլ  ու րիշներին է օգտագործելու  հնարավորու թյու ն 
տալիս (չի վաճառու մ կամ  ոչ խելամի տ գնով է վաճառու մ  պատենտի 
օգտագործման արտոնագիրը), պետու թյու նը կարող է նրա գյու տի 
օգտագործման արտոնագիրը հեղինակին չհարցնելով տալ, բայց 
հեղինակն այդ ժամանակ խելամի տ գին, համե նայն դեպս, կստանա:   

Ինտելեկտու ալ սեփականու թյան իրավու նքը նաև տարածվու մ է 

ՀեղինակայինՀեղինակային
իրավու նքի նշան իրավու նքի նշան 

ԳրանցվածԳրանցված
ապրանքանիշիապրանքանիշի
նշանակու թյու նընշանակու թյու նը
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ապրանքանիշերի վրա:  Ապրանքանիշն ապրանքի բրենդային անվանու մն  է կամ այլ 
բնու թագրիչ նշան (նկար, ձևավորու մ, փաթեթավորու մ), որով այս կամ այն ապրանքը 
տարբերու մ ենք (եթե դրանք ապրանք արտադրողը գրանցել է), օրինակ՝ Վրաստանու մ  
գրանցած ապրանքանիշեր են՝ Coca-Cola, Fanta (ոչ ալկոհոլային խմի չքներ,) BIC 
(ածելի և տրիկոտաժ), Nivea (պարֆյու մե րիա), Fairy (լվանալու  մի ջոցներ), Stihl 
(շինարարական գործիքներ), Head&Shoulders (կոսմե տիկա և պարֆյու մե րիա), Toyota 
(ավտոմե քենաներ և դրանց մասերը) և այլն: 

     

         

Ապրանքը, որի վրա առանց թու յլտվու թյան դրված է ու րիշի ապրանքանիշը, 
կոնտրաֆակտու րակոնտրաֆակտու րա  է կոչվու մ: Վրաստանու մ հաճախ հենց այսպիսի ապրանք է 
վաճառվու մ: Սրա պատճառն այն է, որ Վրաստան ներմու ծած կոնտրաֆակտու րայի 
բացահայտու մը (մաքսակետու մ) դեռևս մի այն շահագրգիռ  անձի (ապրանքանիշի 
տիրոջ) դիմու մի  հիման վրա է կատարվու մ: Իսկ եթե ապրանքանիշի տերը  իր նշանը 
Վրաստանու մ չի գրանցել և մաքսակետին չի դիմե լ իրեն պաշտպանելու  խնդրանքով, 
այդ նշանի օգտագործմամբ պատրաստած կոնտրաֆակտու րան անխոչընդոտ մու տք 
է գործու մ երկիր: Սակայն ապագայու մ այս վիճակը պետք է փոխվի՝ Վրաստանի 
մաքսային ծառայու թյու նը կոնտրաֆակտու րան սեփական նախաձեռնու թյամբ էլ 
կբացահատի և վրացական շու կան  կեղծված ապրանքից ավելի լավ պաշտպանված 
կլինի: 

Ինտելեկտու ալ սեփականու թյան հետաքրքիր ձև են, այսպես կոչված, 
աշխարհագրական նշու մն երը: Դրանք սննդամթերքի անվանու մն եր են, որոնց 
օգտագործու մը մի այն մթերքի արտադրման համար սահմանված կոկրետ 
պահանջները պահպանելու  դեպքու մ է թու յլատրելի: Աշխարհագրական նշու մն երով 
սահմանված պահանջներն որոշու մ են ոչ մի այն նյու թը և տեխնոլոգան, որով պետք 
է պատրաստվի մթերքը, այլև այն աշխարհագրական արեալը, ու ր/որտեղից պետք է 
բերված լինի համապատասխան հու մքը և կոնկրետ այդտեղ արտադրվի ապրանքը: 
Որպես կանոն, այդ աշխարհագրական արեալն այն վայրն է, որտեղ ապրանքն 
առաջին անգամ արտադրվել է կամ հնու ց եկած տեխնոլոգիայով էր պատրաստվու մ, 
մթերքին տրվու մ էր համ, հոտ, ինչի պատճառով էլ ապրանքն առանձնահատու կ է 
գնահատվու մ: 

Եվրամի ու թյու նու մ հազարից ավելի ավելի պաշտպանված աշխարհագրական 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ V. ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

Հավանաբար հաճախ ստացել եք գովազդային էլեկտրոնային ու ղերձ կամ 
կարճ տեքստային հղորդագրու թյու ններ: Հնարավոր է Ձեզ մոտ հարց առաջանա՝ 
գովազդային ընկերու թյանն որտեղի՞ց Ձեր հեռախոսահամարը կամ էլեկտրոնային 
փոստի հասցեն: 

Ցանկացած ինֆորմացիա, որը մարդու  նու յնականացման (ով լինելը որոշելը) 
հնարավորու թյու ն է տալիս, այդ մարդու  անձնական տվյալներն են:  անձնական տվյալներն են: Անձնական 
տվյալներին պատկանու մ են օրինակ՝ ձեր անու նն ու  ազգանու նը, անձնական համարը, 
բնակվելու  հասցեն, բջջային հեռախոսի համարը, էլփոստի հասցեն, լու սանկարը, 
մատնահետքերը, աշխատավարձը, բանկային ինֆորմացիան, վարկային քարտի  
համարը, տեղեկու թյու ն առողջական վիճակի մասին և այլն:

Այս տեղեկատվու թյու նը պետական տարբեր գերատեսչու թյու ններու մ և 
կազմակերպու թյու ններու մ է պահվու մ՝ Ձեր անու նը, ազգանու նը, անձնական 
համարը և լու սանկարը պահու մ է քաղաքացիական ռեեստրի  գործակալու թյու նը, 
բանկային ինֆորմացիան և վարկային քարտի համարը  պահու մ է այն բանկը, որտեղ 
հաշիվ ու նեք բացած, Ձեր հեռախոսահամարը հայտնի է բջջային հեռախոսների 
ընկերու թյու ններին, որն էլ Ձեզ սպասարկու մ է և այլն: Բացի դրանից, մե ր 
նու յնականացման և կոնտակտային տվյալները հաճախ հաղորդու մ ենք այն  
կազմակերպու թյու ններին, որտեղ սովորու մ ենք, աշխատու մ, ու ր դիմու մ ենք  որևէ  
դիմու մով: Թերևս այս բոլոր  կազմակերպու թյու նները պարտավոր են  մե ր անձնական 
տվյալների հանդեպ զգու շու թյու ն ցու ցաբերել. եթե դրանք այլևս պետք չեն՝ ոչնչացնել 
և, առանց մե ր համաձայնու թյան, օտար մարդկանց (այդ թվու մ՝ գովազդային 
կազմակերպու թյու ններին) չտալ: 

ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ...ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ...

նշու մն եր է գրանցված: Դրա օրինակն է՝ «Շամպայն» գինին (ֆրանսերեն՝ Champagne), 
«Ռոկֆոր» (ֆրանսերեն՝ Roquefort), «Բրա» (իտալերեն՝ Bra), «Ֆետա» (հու նարեն՝ Φέτα) 
պանիրները և այլն: Աշխարհագրական նշու մն երով պաշտպանված եվրոպական 
ապրանքի պիտակի վրա Ձեզ անպայման կհանդիպի  այս նշաններից որևէ մե կը.

Վրաստանու մ, պաշտպանված աշխարհագրական նշաններով գրանցված են 
մի  շարք վրացական գինիներ («Քինձմարաու լի», «Ախաշենի», «Մանավի»  և այլն), 
հանքային ջրեր («Բորժոմի », «Նաբեղլավի» և այլն) և վրացական խոհանոցին բնորոշ 
մի  քանի սննդամթերք (օրինակ՝ սու լգու նի, չու րչխել (քաղր սու ջու խ), մածու ն, գու դա 
(մախաղ) և այլն):

Ինտելեկտու ալ սեփականու թյան գրանցող մարմի ն Վրաստանու մ ներկայացնու մ 
է ինտելեկտու ալ սեփականու թյան ազգային կենտրոն «Վրացպատենտը»: Գրանցված 
ինտելեկտու ալ սեփականու թյան մասին տեղեկատվու թյու նը պարբերաբար 
հրապարակվու մ է «Վրացպատենտի» տեղեկագրու մ (տե՛ս http://sakpatenti.org.ge).
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• Գոյու թյու ն ու նի սեփական և հասարակական սեփականու թյու ն: 

•  Անհատական սեփականու թյու նն անձնական օգտագործման է և մրցողու նակ:

•  Հասարակական սեփականու թյան օգտագործու մը պետու թյու նն է 
կարգավորու մ: 

•  Ընդհանու ր օգտագործման ռեսու րսը հաճախ ոչնչանու մ է, քանի որ նրա 
հանդեպ ոչ ոք ու շադիր չէ:

• Սեփականու թյան իրավու նքը տարածվու մ է նաև մտավոր հարցերի վրա:

•  Հեղինակը և գյու տարարն որոշակի ժամկետով գու յքային իրավու նքներ ու նեն 
ինտելեկտու ալ սեփականու թյան վրա: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Ուրեմն  որտեղի՞ց է ստանու մ գովազդային ընկերու թյու նը  մե ր էլփոստի հասցեն 
կամ հեռախոսահամարը:

Առաջին հերթին՝ անձամբ մե զանից: Ոչ այնքան հազվադեպ, մե նք անձամբ, 
չմտածված, հանրային ենք դարձնու մ մե ր հեռախոսահամարը կամ էլփոստի հասցեն. 
օրինակ՝ նշու մ ենք դրանք ֆեսյբու քի կամ որևէ ֆորու մի  բաց նամակագրու թյու ններու մ: 
Իսկ բաց, հանրային տեղեկատվու թյան օգտագործման իրավու նք բոլորն ու նեն: 
Հաճախ մե նք անձնական տեղեկատվու թյու ն ենք թողնու մ խանու թներու մ, որտեղից 
գնու մ ենք էլեկտրական ապրանք, նշու մ ենք տարբեր կայք-էջերու մ, որտեղ գրանցվու մ 
ենք: Դրանով խանու թի/կայք-էջի  տիրոջն արդեն հնարավորու թյու ն է տրվու մ 
պարբերաբար մե զ ու ղարկել  գովազդային հայտարարու թյու ններ:

Եթե այլևս չեք ցանկանու մ գովազդային sms կամ էլփոստին հաղորդագրու թյու ններ 
ստանալ, փնտրե՛ք ստացած հաղորդագրու թյան վերջին հեռախոսահամարը կամ 
ինտերնետ-հղու մը, որի մի ջոցով էլ հնարավոր է sms-ը չեղարկել („Unsubscribe“, „sms 
off“): Եթե այսպիսի մի ջոցներ հաղորդագրու թյան մե ջ չկա նշված, սա օրինախախտու մ 
է: Մի՛ ծու լացեք այդպիսի խախտու մն երի մասին տեղեկացնել անձնական տվյալների անձնական տվյալների 
պաշտպանու թյան տեսու չին,պաշտպանու թյան տեսու չին, http://personaldata.ge  կայք-էջին:

Նվազ է պաշտպանված է պետու թյան պաշտոնական անձանց անձնական 
ինֆորմացիան: Կոնկրետ՝ հանրային է պաշտոնատար անձի անու նը, ազգանու նը, 
ծննդյան ամսաթիվը, իր ընտանիքի անդամն երի ով լինելը և ընտանիքի գու յքի 
վերաբերյալ ինֆորմացիան: Այս ինֆորմացիան բոլոր պաշտոնատար անձինք 
ամե ն տարի ներկայացնու մ են հանրային ծառայու թյան բյու րո: Պաշտոնատար 
անձանց գու յքային դեկլարացիան հասանելի է https://declaration.gov.ge  հասցեու մ:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:   Տե՛ս աշակերտի տետրը:   

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Հավանաբար ներկա եք գտնվել իրավիճակի, երբ 
խանու թու մ  հաճախորդը ցանկանու մ է  վերադարձնել 
գնված իրը, իսկ խանու թի մե նեջերը դեմ է  դրան և դա 
դառնու մ է վեճի, կռվի առարկա: Հավանաբար, Ձեզ մոտ 
հարց կառաջանա՝ ո՞ր կողմն  է ճիշտ և ո՞րը՝ սխալ:

Մենք նախկինու մ զրու ցել են, որ առևտու րը 
կամավոր հարաբերու թյու ն է: Երկու  կողմն  էլ սեփական 
նախաձեռնու թյամբ մտնու մ են այդ հարաբերու թյան մե ջ՝ 
գնու մ կամ վաճառու մ են որևէ բան: 

Եկեք դիտարկենք, ի՞նչ է ներկայացնու մ առք ու  
վաճառքի գործընթացը: Սա բոլորը շատ անգամ են 
տեսել՝ մի  կողմը մյու ս կողմի ն  փոխանցու մ է որևէ 
ապրանք և փոխարենը վերցնու մ է նրանից գու մար (կամ 
հակառակը՝ նախ գու մարն է վերցնու մ և հետո ապրանքը 
հանձնու մ): Թերևս սա առք ու  վաճառքի գործընթացի 
մի այն եզրակացու թյան բաժինն է: Դրան նախորդու մ է 
հարաբերու թյու նների շատ ավելի կարևոր մասը՝ կողմե րի 
բանակցու թյու նը և համաձայնու թյու նը գնման ենթակա 
ապրանքի և դրա արժեքի մասին: Այս համաձայնու թյու նը 
կոչվու մ է գործարք:

Գործարքները մի այն առք ու  վաճառքին չեն 
վերաբերու մ: Մարդիկ, հնարավոր է,  գործարք կնքեն 
որևէ իր նվիրելու , դրամական մի ջոցների, բնակարանի 
վարձակալման կամ այլ գու յքային հարցերի շու րջ: 
Գործարքը հնարավոր է լինի բանավոր կամ գրավոր: 
Որոշ դեպքերու մ համաձայնու թյու նը կարող է լինել 
նու յնիսկ առանց խոսքի  և մի այն  գործողու թյամբ 
արտահայտվի (օրինակ՝ հասարակական տրանսպորտ 
բարձրանալը նշանակու մ է գործարք այն մասին, որ այդ 
ու ղևորու թյան համար սահմանված արժեքը կմու ծեն: 
Կամ ինքնասպասարկման խանու թու մ ապրանք վերցնելը 
դարակից և տանելը դրամարկղի մոտ, նշանակու մ է, որ 
պատրաստվու մ եք գործարք կնքել այս ապրանքը գնելու  
համար):

 Չնայած նրան, որ գործարքի մե ջ մտնելը մե ր 
կամքն է, նու յնը չենք կարող ասել  գործարքից դու րս 
գալու   կամ այն չեղարկելու  մասին: Եթե Դու ք խանու թից 

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՄԱ 6.ԹԵՄԱ 6.  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 
ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒ ՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ VIԳԼՈՒ Խ VI

• • Գործարք Գործարք 

• • Վնասի Վնասի 
փոխհատուցումփոխհատուցում

• • Պայմանագիր Պայմանագիր 

• • Սպառողի Սպառողի 
իրավունքներըիրավունքները

• • Քաղաքացիական Քաղաքացիական 
պատասխանատվու-պատասխանատվու-
թյունթյուն

• • Թերի  Թերի  
արտադրանք արտադրանք 

• • Արդյունավետ     Արդյունավետ     
տոկոսադրույքտոկոսադրույք
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ապրանք եք գնել և հետո, առանց պատճառի, որոշել եք 
այն ետ վերադարձնել, խանու թը պարտավոր չէ Ձեր այդ 
ցանկու թյու նը  բավարարել: 

Գործարքը Գործարքը 
մի ակողմանի, 
երկկողմանի կամ 
բազմակողմանի 
կամքի դրսևորու մ 
է, որն ու ղղված 
է արդար 
հարաբերու թյան 
ստեղծմանը, 
փոփոխմանը կամ 
դադարեցմանը:

Պայմանագիրը Պայմանագիրը 
գործարքի մի  
տեսակ է, որը 
կնքելու  համար 
անհրաժեշտ է երկու  
կամ ավելի անձանց 
համաձայնու թյու ն:  

ՀԱՇՎԻ ԱՌԵ՛Ք՝ՀԱՇՎԻ ԱՌԵ՛Ք՝ Վրաստանու մ չի գործու մ 
թերու թյու ն ու նեցող ապրանքը վերադարձնելու  
ընդհանու ր կարգ, եթե խանու թը որևէ այլ փոխարինող 
պայմանագիր է Ձեզ հետ կնքել: Դրա համար էլ մի շտ 
ու շադիր կարդացե՛ք այն փաստաթղթերը, որոնք 
ապրանք գնելիս ստորագրու մ եք խանու թու մ:

Թերևս, եթե իրը թերու թյու ն ու նենա, Դու ք իրավու նք 
ու նեք խանու թից պահանջել այդ թերու թյու նը շտկել 
կամ ապրանքը փոխել, սակայն եթե խանու թը դրա 
հնարավորու թյու նը չու նի, նա ետ պետք է վերցնի այդ 
ապրանքը և Ձեզ փոխհատու ցի: 

Ցանկացած գործարքի կնքու մ առաջացնու մ է այս 
գործարքի կողմե րի իրավու նքներ և պարտականու թյու ններ, 
որոնց խախտման դեպքու մ մյու ս կողմը կարող է իրեն 
հասցրած վն ասի փոխհատու ցու մ պահանջել:   

Օրինակ՝ եթե Դու ք խանու թից սառնարան եք ընտրել, 
խանու թի հետ համաձայնու թյան եք եկել, որ այն կբերեն 
Ձեր տու ն, և սառնարանը գնելու  և տեղափոխելու  գու մարն 
էլ վճարել եք, խանու թը պարտավոր է ապրանքը տեղ 
հասցնել համաձայնեցրած ժամկետու մ: Եթե սառնարանը 
ժամանակին չբերեն, դու ք իրավու նք ու նեք ետ պահանջել 
վճարած գու մարը, և խանու թը պարտավոր է Ձեր այդ 
պահանջը կատարել:

Այսպիսով՝ գործարքները առաջացնու մ են 
պարտականու թյու ններ, որոնք չկատարելու  դեպքու մ 
խախտող կողմը պատասխանատվու թյու ն է կրու մ: Այս 
պատասխանատվու թյու նը կոչվու մ է քաղաքացիական 
պատասխանատվու թյու ն: Քանի որ գործարքներ  
հիմն ականու մ  կնքվու մ են գու յքային հարցերի շու րջ, 
քաղաքացիական պատասխանատվու թյու նն էլ 
հիմն ականու մ գու յքային բնու յթի է  և գու յքի վերադարձի, 
վերանորոգման կամ դրամական փոխհատու ցման 
վճարման մե ջ է կայանու մ: Քաղաքացիական 
պատասխանատվու թյու նն երբեմն  հնարավոր է նաև 
առանց  գործարք կնքելու . եթե մե նք ակամա որևէ մե կի 
գու յքին վն աս ենք հասցրել, նրա տիրոջ պահանջի դեպքու մ 
այդ վն ասը պետք է փոխհատու ցենք: Հատկանշական 
է, որ անձի ու նակու թյու նը պատասխանատվու թյու ն 
կրել ու րիշին հասցրած վն ասի համար, վրացական 
օրենսդրու թյու նը ճանաչու մ է 10 տարեկանից:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ VI. ԳՈՒ ՅՔԱՅԻՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ

Եթե մի  կողմը խու սափու մ է քաղաքացիական 
պատասխանատվու թյու նից, մյու ս կողմն  իրավու նք ու նի 
դադարան դիմե լու : Իսկ դատարանի որոշու մն երը ի կատար 
ածելու ն նրան արդեն կօգնեն  պետական գործադիր 
մարմի նները: 

Պայմանագիրը նու յն գործարքն է, որը կնքվու մ է 
երկու  կամ  ավել կողմե րի մի ջև: Միաժամանակ, չպետք 
է  պատկերացնենք, որ պայմանագիրը մի շտ կնիքով և 
ստորագրու թյամբ հաստատված երկու  նմու շով կազմված 
գրավոր փաստաթու ղթ է: Պայմանագիրն անհատ անձանց 
ցանկացած համաձայնու թյու ն է, որոնցով կողմե րի 
համար առաջանու մ են քաղաքացիական իրավու նքներ և 
պարտականու թյու ններ: Դա կարող է լինել ինչպես առօրյա  
պայմանագրեր (օրինակ՝ հաց գնել, դրամական մի ջոցներ, 
որևէ իր խնդրել և այլն), այնպես էլ բարդ և մե ծ ֆինանսների 
հետ կապված պայմանագրեր (օրինակ՝ բանկից վարկ 
վերցնել, տու ն գնել, հողի վարձակալու մ և այլն):

Պայմանագիրը ոչ մի այն մարդկանց մի ջև, այլ նաև, 
այսպես կոչված, իրավաբանական անձանց (ֆիրմա, 
կազմակերպու թյու ն) հետ էլ է հնարավոր կնքել: 
Պայմանագրի կողմ կարող է պետու թյու նն էլ լինել: Ամե ն 
դեպքու մ պայմանագրի մասնակիցների հարաբերու թյու նը 
հավասար իրավու նքների վրա է հիմն ված: Երկու  կողմն  
էլ ու նի իրավու նքներ և պարտականու թյու ններ և կարող է 
երկրորդ կողմի ց պահանջել դրանց պահպանու մը: 

Պայմանագիրը բարեխղճորեն պետք է իրագործել: 
Բարեխղճու թյու նը պարտադիր է նաև գործարք կնքելիս: 
Չէ՞ որ գործարքը սեփական նախաձեռնու թյամբ 
պարտավորու թյու ն ստանձնելն է: Կողմե րը գիտակցաբար 
իրենց վրա պետք է վերցնեն այդ պարտականու թյու նները: 
Նրանք պետք է բավարար ինֆորմացիա, ժամանակ և 
մի ջոց ու նենան, որպեսզի ըմբռնեն այդ որոշու մը: Չի 
թու յլատրվու մ մարդու ն  հարկադրաբար գործարքի մե ջ 
ներքաշել, խաբել, սխալմու նքի մե ջ ներքաշել: Դա կարող է 
արտահայտվել ոչ մի այն  կեղծ ինֆորմացիա հաղորդելով, 
այլ նաև այդ ինֆորմացիան թաքցնելով, որի առկայու թյան 
դեպքու մ  մարդը չէր մտնի այդ գործարքի մե ջ: Եթե գործարք 
կնքելիս որևէ կողմե րից մե կն ենթարկվել է հարկադրանքի, 
կարող է պահանջել նման գործարքի չեղարկու մ: 

« Գ ո ր ծ ա ր ք » ( R e c h t s g e s c h ä f t ) « Գ ո ր ծ ա ր ք » ( R e c h t s g e s c h ä f t ) 
գերմանական ծագման բառ է և նշանակու մ 
է« իրավական ակտ»: «Գործարք» և «կամքի 
դրսևորու մ» տերմի նները իրավական 
համակարգի բնու թագրման համար առաջին 
անգամ XVIIIդ. օգտագործել  է գերմանացի 
իրավաբան Գեորգ Առնոլդ Հայզեն (Georg (Georg 
Arnold Heise, 1778-1851 թթ.):Arnold Heise, 1778-1851 թթ.):

Սպառող՝Սպառող՝
քաղաքացի, 
ով ապրանք/ 
ծառայու թյու ն է 
ձեռք բերու մ իր 
անձնական (և 
ոչ կոմե րցիոն) 
կարիքները 
բավարարելու  
համար: 

Արդյու նավետ Արդյու նավետ 
տոկոսադրու յք,  տոկոսադրու յք,  որը 
հաշվելիս նկատի է 
առնվու մ  սպառողի 
կողմի ց անելիք 
բոլոր ֆինանսական 
ծախսերը: 
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«Մենք բոլորս սպառողներ ենք»«Մենք բոլորս սպառողներ ենք»

Ջոն Քենեդի , ԱՄՆ-ի 35-րդ նախագահՋոն Քենեդի , ԱՄՆ-ի 35-րդ նախագահ

1962թ., մարտի 151962թ., մարտի 15

Այս արտահայտու թյու նը հիմք դրեց մարտի 15-ի՝ 

Սպառողների մի ջազգային օրվան (նշվու մ է 1983 թվականից):

Առք ու  վաճառքի մասնակից բոլորս ենք: Ոմանք վաճառու մ են, ոմանք՝ գնու մ: 
Մենք բոլորս սպառողներ ենք: Սպառող նշանակու մ է քաղաքացի, ով ձեռք է 
բերու մ ապրանք/ծառայու թյու ն իր կամ իր ընտանիքի անձնական (ոչ կոմե րցիոն) 
անհրաժեշտու թյու նների համար:

1985թ.-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր  ասամբլեայու մ  աշխարհի 159 երկրի  ներկայացու ցիչներ 
մի աձայն դեկլարացիա ընդու նեցին այն մասին, որ սպառողները պետու թյան կողմի ց 
առանձնահատու կ պաշտպանու թյան կարիք ու նեն: Թերևս, մի նչ օրս, սպառողների 
իրավու նքները և դրանց պաշտպանու թյան  մի ջոցները, ըստ երկրների,  խիստ 
տարբերվու մ են:

 Ցավոք, Վրաստանու մ մի նչ օրս սպառողների իրավու նքների պաշտպանու թյու նը 
չափազանց թու յլ է ներկայացրած: Սպառողների  շահերի  պաշտպանու թյան 
պետական ծառայու թյու նը մի այն երեք բնագավառու մ գոյու թյու ն ու նի:

•  Էլեկտրաէներգիայով, գազով և ջրով ապահովման բնագավառ՝ սպառողների 
շահերի հասարակական պաշտպան (կայք-էջ՝ http://pdci.ge/):

•  Հաղորդակցու մն երի բնագավառ՝ սպառողների շահերի հասարակական 
պաշտպանը (կայք-էջ՝ http://momkhmarebeli.gncc.ge/):

•  Բանկային բնագավառ՝ Վրաստանի ազգային բանկի սպառողների 
իրավու նքների պաշտպանու թյան բաժանմու նք՝ (կայք-էջ՝ http://nbg.gov.ge/cp/):

Այլ սպառողական բնագավառներու մ սպառողների իրավու նքների 
պաշտպանու թյան պետական մարմի ններ գոյու թյու ն չու նեն և իրենց շահերը 
պաշտպանել սպառողները կարող են մի այն դատարանին դիմե լու  ճանապարհով:

Եվրամի ու թյու ն-Վրաստան ասոցացման պայմանագրով նախատեսած է, 
որ 2019 թվականին Վրաստանու մ պետք է գործի սպառողների  իրավու նքների 
պաշտպանու թյան օրենսդրու թյու ն, որը կլինի Եվրամի ու թյան օրենսդրու թյան 
անալոգը (համանմանու թյու ն):

Եվրամի ու թյան օրենսդրու թյու նը սպառողների 
պաշտպանու թյան բարձր մակարդակ ու նի. ապահովու մ 
է հետևյալ պահանջների կատարու մը՝

•  Ձեռներեցը պարտավոր է սպառողի հետ 
իրավական պայմանագիր կնքել, որտեղ 
երկու  կողմն  էլ հավասար իրավու նքներ և 
պարտականու թյու ններ կու նենան:  Պայմանագրի 
այն պայմանները, որը սպառողին ոչ  հավասար, 
ձախողման է հասցնու մ, անվավեր է: Այդպես 
կարող է Ձեզ թվալ,  օրինակ՝ գրառու մ այն մասին, 
որ   մատակարարողը կարող է ցանկացած 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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պահի, ըստ իր ցանկու թյան, դադարեցնել կամ 
փոխել ծառայու թյու նը, զգալի ավելացնել նրա 
գինը, չվճարել սպառողին փոխհատու ցու մ 
ոչ լիակատար մատակարարած ապրանքի/
ծառայու թյան դեպքու մ, չփոխհատու ցել 
նրա արարքի/անգործու թյան պատճառով 
սպառողի առողջու թյանը  հասցրած վն ասը  
և այլն: Բացի դրանից, պայմանագրի  վիճելի/
անհասկանալի պայմանները մի շտ սպառողի  
օգտին են մե կաբանվու մ/պարզաբանվու մ:

•  Սպառողին սխալմու նքի մե ջ գցելը և առևտրի 
ագրեսիվ մի ջոցներ կիրառելը արգելված է. օրինակ՝

•  ապրանքի/ծառայու թյան թախանձագին 
առաջարկը հեռախոսով, էլհասցեով կամ 
այլ մի ջոցով, սպառողի  համար ոչ ճիշտ 
տեղեկու թյան հաղորդու մը  ապրանքի 
հասանելիու թյան կամ գնի մասին («սա ու րիշ 
տեղ չես գտնի», «այս գնով ոչ մի  տեղ չես 
գտնի» և այլն), սպառողի համար  ոչ ճիշտ 
պատկերացու մ կազմե լը ապրանքի ծագման 
կամ արտադրողի/բրենդի մասին, սպառողին 
հավաստիացնել, որ ապրանքը վերջանու մ 
է կամ խանու թը փակվու մ է. եթե դա 
ճշմարտու թյանը չի համապատասխանու մ, 
սպառողին հավաստիցանել, որ նա շահել է որևէ բան, երբ իրականու մ 
պարգև ստանալը սպառողի կողմի ց որևէ գու մարի հատկացման հետ է 
պայմանավորված, սպառողին այնպիսի ապրանքի մատու ցու մը, որը նա չի 
խնդրել և դրա համար գու մար պահանջելը, սպառողի ներգրավու մը, այսպես 
կոչված, «բու րգ սխեմաներու մ», երբ նրան առաջարկու մ են փոխհատու ցու մ 
սխեմայու մ նոր մարդկանց ներգրավելու , սպառողի մոտ  կեղծ  տպավորու թյան 
ստեղծու մը այն մասին, որ ապրանքը/ծառայու թյու նը ու րիշը ձեռք է բերել և 
շատ գոհ է և այլն:

•  Սպառողին պետք է մատակարարեն ճիշտ այն ապրանքը/ծառայու թյու նը, 
ինչ նրան խոստացել են: Հակառակ դեպքու մ սպառողը կարող է պահանջել 
փոխհատու ցու մ: Սա վերաբերու մ է զբոսաշրջու թյան հետ կապված 
ծառայու թյանը, եթե իրական ծառայու թյու նը չի համապատասխանել  
խոստացածին:

•  Եվրամի ու թյու նու մ ձեռք բերած երկարաժամկետ ապրանքի վրա օրենքով 
հաստատած է երկամյա պարտադիր երաշխիք: Եթե սպառողի կողմի ց ձեռք 
բերած ապրանքը թերու թյու ն ու նենա, այդ ժամկետի ընթացքու մ  այն վաճառող 
խանու թը անվճար պետք է վերանորոգի կամ փոխի: Այս իրավու նքի քողարկու մը  
սպառողների հետ կնքած որևէ պայմանագրով անհնար է: Վաճառողի կամ 
արտադրողի կողմի ց տված երաշխավորու թյան թերթիկը  մի այն լրացու ցիչ 
գործառու յթ ու նի:

•  Բացի դրանից, համացանցով գնած ապրանքը ստանալու ց հետո 14 օրվա 
ընթացքու մ սպառողը կարող է անթերի ապրանքը վերադարձնել վաճառողին 
(եթե չափսը չի համապատասխանել կամ ու ղղակի մտափոխվել է այդ 
ապրանքը գնել):
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ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ.....ԳԻՏԵ՞Ք ԱՐԴՅՈՔ, ՈՐ.....

Երևի Ձեզանից յու րաքանչյու րը հանդիպել է բանկային գովազդի, որ այս կամ այն 
գնու մի  համար զրո տոկոս տոկոսադրու յքով սպառողական վարկ է առաջարկու մ: 
Օրինակ՝ ՝

««ՑԱՆԿԱՆՈՒ Մ ԵՔ  ԳՆԱԼ ՀԱՆԳՍՏԱՆԱԼՈ՞Ւ, ԳՆԵԼ ՆՈՐ ՑԱՆԿԱՆՈՒ Մ ԵՔ  ԳՆԱԼ ՀԱՆԳՍՏԱՆԱԼՈ՞Ւ, ԳՆԵԼ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆԻԿԱ՞: ՉՈՒ ՆԵ՞Ք ԲԱՎԱԿԱՆԻՆ  ԳՈՒ ՄԱՐ:ՏԵԽՆԻԿԱ՞: ՉՈՒ ՆԵ՞Ք ԲԱՎԱԿԱՆԻՆ  ԳՈՒ ՄԱՐ:

ԴՈՒ Ք ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿ  0 %-ԻՑ ԴՈՒ Ք ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿ  0 %-ԻՑ 
ՍԿՍԱԾ»:ՍԿՍԱԾ»:

 •  Նման իրավու նքներ սպառողն ու նի բանկու մ 
ստացած վարկի դեպքու մ՝ պայմանագրի  
ստորագրու մի ց 14 օրվա ընթացքու մ  սպառողը 
կարող է պայմանագիրը չեղարկել մի այն 
այն պատճառով, որը մտափոխվել է: Պարզ 
է, որ դրա հետ նա պետք է ետ վերադարձնի 
վերցրած գու մարը և վճարի բանկի կողմի ց 
կատարած այլ ծախսերը:

Եվրամի ու թյան բոլոր երկրներու մ գործու մ է 
սպառողների օգնու թյան կենտրոններ (European Con- 
sumer Centres), որտեղ սպառողը կարող է անվճար 
խորհու րդ և օգնու թյու ն ստանալ: Բացի դրանից, 
բոլոր երկրներու մ գործու մ է վարչական  մարմի ն, 
որը ստու գու մ է, թե որքանով են պաշտպանու մ 
ձեռներեցները սպառողների իրավու նքները: 
Դա  կարող է լինել սպառողների իրավու նքների 
պաշտպանը, ծառայու թյու ն կամ կառավարու թյան 
կողմի ց ֆինանսավորված այլ կազմակերպու թյու ն: 
Սպառողների իրավու նքները խախտող ձեռներեցը  
տու գանվու մ է: Եվրամի ու թյան բոլոր երկրներու մ գործու մ են նաև սպառողների 
իրավու նքները պաշտպանող ոչ կառավարական կազմակերպու թյու ններ:

Եվրամի ու թյու նու մ սպառողների իրավու նքներին և դրանց պաշտպանման 
մի ջոցներին կարող եք մանրամասն ծանոթանալ համացանցու մ, http://europa.eu/
youreurope/citi-zens/consumers/  հասցեով: Մոտ ապագայու մ, փու լ առ փու լ նման 
պաշտպանու թյու ն վրաց սպառողն էլ կու նենա:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ VI. ԳՈՒ ՅՔԱՅԻՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ

Իրո՞ք «զրոտոկոսանոց» է այսպիսի դեպքերու մ բանկի 
կողմի ց տված վարկը:

Որպեսզի այս հարցու մ կողմն որոշվենք, պետք է պարզենք, 
թե ինչ է վարկի «տոկոսը»: 

 «Որպես տոկոս» վարկի պայմանագրերու մ հիշատակվու մ 
է  հարկը, որը պետք է մու ծենք բանկին՝ վարկից օգտվելու  
համար: Բանկերը հաճախ փորձու մ են «որպես տոկոս» 
հիշատակել  մի այն այն գու մարը, որը նրան վճարու մ է 
վարկատու ն  ամե նամսյա կամ ամե նամյա հաճախականու թյամբ: Սակայն իրականու մ 
վարկ վերցնողից հնարավոր է պահանջեն շատ այլ հարկերի վճարու մ կամ ծախսու մ, 
որը բանկը «որպես տոկոս» չի հիշատակու մ: Դա հնարավոր է լինի ծառայու թյան, 
գու մար հանելու , մտցնելու , կանխիկացման կոմի սիոն, ապահովագրման ծախսեր, 
գու յքի գնահատման ծախսեր, նոտարի կամ որևէ տեղեկանքի արժեք և այլն: Բացի 
դրանից, երբ վարկի տրամադրու մը կապված է որևէ կոնկրետ (բանկի կողմի ց նախօրոք 
ընտրած) ձեռներեցից ապրանքի/ծառայու թյան ձեռքբերման հետ, որպես կանոն, 
ապրանքի/ծառայու թյան արժեքը նրա վարկով և առանց վարկի ձեռքբերման դեպքու մ 
տարբերվու մ է (վարկ վերցնելու  պարագայու մ ապրանքն ավելի թանկ է վաճառվու մ): 
Այս տարբերու թյու նը նաև լրացու ցիչ ծախս է, որն էլ վարկ վերցնողը հատկացնու մ է, 
թերևս բանկը այն «որպես տոկոս» չի հիշատակու մ:

Ուրեմն  երբ կլսեք, որ բանկը «զրոտոկոսանոց» վարկ է առաջարկու մ, պիտի 
իմանաք, որ զրոյի է հավասար մի այն, այսպես կոչված, «անվանական տոկոսը»՝ 
այսինքն այն հարկը, որն էլ բանկը կոչել է տոկոս: Սպասելի է, որ գոյու թյու ն ու նեն նաև 
այլ վճարու մն եր, որոնց բանկը «տոկոս» չի անվանու մ, թերևս  առանց դրանց մու ծման 
Դու ք չեք կարող վարկ վերցնել:

Որպեսզի սպառողը նման իրավիճակու մ լավ կողմն որոշվի, Վրաստանի ազգային 
բանկը մտցրել է այսպիսի արտահայտու թյու ն՝ «արդյու նավետ տոկոսադրու յք»: Դրա 
մե ջ են մտնու մ բոլոր այն վճարու մն երը և ծախսերը, որոնք վճարելը ստանձնու մ է վարկ 
վերցնողը: Արդյու նավետ տոկոսը վարկից օգտվելու  իրական արժեքն է սպառողի 
համար: Բոլոր բանկերը պարտավոր են վարկ տրամադրելիս հաշվել արդյու նավետ 
տոկոսադրու յքը, ծանոթացնել այն սպառողին և վարկի պայմանագրու մ էլ այն 
արտահերթ նշել: 

Բացի դրանից, վարկի տրամադրման պայմանագրու մ պետք է նշված լինի վարկի 
այլ կարևոր պայմաններ, ինչպիսիք են՝ տոկոսի մու ծման և վարկի մարման գրաֆիկը 
(ժամանակացու յցը), խոսքը դրժելու ՝ տոկոսը ժամանկին չմու ծելու  կամ վարկը 
ժամկետից շու տ վճարելու  պարագայու մ, վճարելիք գու մարի կամ այլ պայմանների 
մի ակողմանի փոփոխման հնարավորու թյու նը և այլն:    

Ցավոք, սպառողները պայմանագիրը հազվադեպ են կարդու մ: Վրացական բանկերից 
մե կու մ հետևեցինք վարկ վերցնող սպառողների գործողու թյու ններ: 100 սպառողից 
մի այն մե կը խնդրեց, որ պայմանագիրը իր տու ն տանեն, որպեսզի լավ ծանոթանա, 
ևս երկու  սպառող որոշեց տեղու մ կարդալ, բայց տեքստի շատ մանր տառատեսակի 
պատճառով մտափոխվեցին: Մնացած բոլոր սպառողները պայմանագիրն առանց 
կարդալու  ստորագրեցին: 
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Ապագայու մ հիշե՛ք՝ վարկ վերցնելիս մի ′ շտապեք: Մանրամասն ծանոթացե՛ք  
վարկային պայմանագրին և պահանջե՛ք Ձեզ բացատրել յու րաքանչյու ր կետ, որը Ձեզ 
անհասկանալի է: Տարաձայնու թյու նների պարագայու մ դիմե ՛ք բանկի  ղեկավարու թյանը 
կամ Վրաստանի ազգային բանկի սպառողների իրավու նքների պաշտպանու թյան 
բաժանմու նքին (կայք-էջ՝ http://nbg.gov.ge/cp/): 

• Գործարքը կարող է լինել բանավոր, գրավոր կամ առանց խոսքի: 

•  Գործարքը չի կարելի կնքել մի  կողմի ն խաբելու  կամ սխալմու մքի մե ջ գցելու  
հիման վրա: 

•  Պայմանագիրը կամավոր հարաբերու թյու ն է, որն առաջացնու մ է 
պարտականու թյու ններ: 

• Պայմանագրի երկու  կողմն  էլ հավասար իրավու նքներ ու նեն: 

•  Վարկ վերցնելիս չպետք է շտապել, պետք է ու շադիր ծանոթանալ  պայմանագրի 
պայմաններին: Ուշադրու թյու ն դարձնել արդյու նավետ տոկոսադրու յքին:  

•  Եթե ապրանքը թերու թյու ն ու նի, կարող եք պահանջել այն փոխել կամ 
վերանորոգել, եթե պայմանագրով  հակառակը չի նախատեսած: 

• Եվրամի ու թյու նու մ սպառողն ավելի պաշտպանված է, քան Վրաստանու մ: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:  Տե՛ս աշակերտի տետրը:  

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Այսօրվա երկրների մե ծամասնու թյան տնտեսու թյու նը 
բաց համակարգ է ներկայացնու մ, և առանց արտաքին 
առևտրի համակարգի գոյու թյու նն անհնար էր: 
Մենք չենք կարող պատկերացնել կյանքն առանց 
արտասահմանից ներկրված  այնպիսի ապրանքների, 
ինչպիսիք են հագու ստը, նավթամթերքը, բնական գազը, 
ավտոմե քենաները, համակարգչային տեխնիկան, 
դեղամի ջոցները, կենցաղային տեխնիկան, ֆիլմե րը, 
գրքերը և այլն: Իսկ Վրաստանից արտահանվու մ են 
այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են կաղինը, մի րգը և 
բանջարեղենը, մե տաղները, գինին, ցիտրու սը և այլն:

Ինչո՞ւ են առևտու ր անու մ երկրները: Ի՞նչն է մղու մ 
նրանց դեպի առևտու րը: Ինչո՞ւ հնարավոր չէ, որ  
յու րաքանչյու րն արտադրի այն, ինչ անհրաժեշտ է:

Այս կամ այն ապրանքի արտադրման համար երկրները 
տարբեր ռեսու րսներ ու նեն: Սա վերաբերու մ է ինչպես 
բնական հու մքին կամ կլիմայական պայմաններին, այնպես 
էլ մարդկային ռեսու րսին՝ աշխատու նակ մարդկանց 
քանակին, նրանց գիտելիքին, ու նակու թյու ններին, այս կամ 
այն աշխատանքը կատարելու  ցանկու թյանն և կամքին: 
Տարբեր է նաև երկրներու մ ժամանակի ընթացքու մ 
կու տակած կապիտալը՝ գործարանների, հաստոցների, 
տարբեր ենթակառու յցների տեսքով: Տարբեր է բնական 
ռեսու րսների կիրառման արդյու նավետու թյու նը և 
մարդկանց աշխատանքի արդյու նքը:

Այս տարբերված պայմանների պատճառով մի ևնու յն 
ապրանքի արտադրման համար տարբեր երկրներու մ 
տարբեր  ծախսեր է պետք անել: Այսինքն՝ ծախսեր, որոնք 
երկրներն անու մ են մի ևնու յն ապրանքի արտադրման 
համար, տարբեր են: Դրա համար հնարավոր է լինի 
այնպես, որ որևէ ապրանքի արտադրման ծախսերը մի  
երկրու մ  ավելի քիչ լինի (քիչ է պահանջվու մ ռեսու րս), 
քան մյու սու մ: Նման դեպքերու մ ասու մ են, որ երկիրն ու նի 
բացարձակ առավելու թյու ն այդ ապրանքի արտադրու թյան 
մե ջ: Այլ երկրի համար տնտեսապես շահավետ է (ավելի 
էժան է նստու մ) այս ապրանքը ոչ թե իր արտադրելը, այլ  
այլ երկրից գնելը: Միևնու յն ժամանակ նրանք իրենց ու ժը  
պետք է ու ղղեն այն ապրանքների արտադրու թանը, որտեղ 
ու նեն առավելու թու ն:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

ԹԵՄԱ 7. ԹԵՄԱ 7.   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԵՎՏՈՒ ՐԱՌԵՎՏՈՒ Ր

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ VIIԳԼՈՒ Խ VII

• • Բացարձակ Բացարձակ 
առավելությունառավելություն

• • Պրոտեկցիոնիզմ Պրոտեկցիոնիզմ 

• • Այլընտրանքային Այլընտրանքային 
ծախսերծախսեր

• • Համեմատական  Համեմատական  
առավելությունառավելություն
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Բացարձակ Բացարձակ 
առավելու թյու նն առավելու թյու նն 
արտադրողի 
ու նակու թյու նն 
է արտադրել 
արտադրանքը 
ավելի քիչ ծախսով, 
քան  ու րիշները:

Համե մատական  Համե մատական  
առավելու թյու ն՝  առավելու թյու ն՝  
տվյալ երկրու մ 
ապրանքի 
արտադրու թյու ն, 
որի արտադրու թյան 
այլընտրանքային 
ծախսը՝ 
արտահայտված մյու ս 
ապրանքով, մյու ս 
երկրի համե մատ 
փոքր է:

Պրոտեկցիոնալ Պրոտեկցիոնալ 
քաղաքականու թյու ն քաղաքականու թյու ն 
հովանավորչական հովանավորչական 
ներքին շու կան 
արտասահմանյան 
մրցակցու թյու նից 
պաշտպանելու  
քաղաքականու թյու ն:

Այլընտրանքային Այլընտրանքային 
ծախսերն ծախսերն 
(Opportunitycost) 
այն ծախսերն 
են, որոնք զիջու մ 
են որևէ այլ բան 
ստանալու  համար:

XVIII դարի ականավոր տնտեսագետ, Ադամ Ադամ 
Սմի թը,Սմի թը, բացարձակ առավելու թյու նը հետևյալ կերպ 
էր նկարագրու մ՝ «յու րաքանչյու ր խելամի տ ընտանիքի 
ավագի հիմն ական սկզբու նքն է երբեք չփորձել տանը 
պատրաստել  այն, ինչը գնելն ավելի էժան է: Դերձակը 
չի փորձու մ իրեն կոշիկ կարել, նա կոշիկը կոշկակարից է 
գնու մ: Կոշկակարը չի փորձու մ  զգեստ կարել, նա դերձակ 
է վարձու մ: Ֆերմե րը չի փորձու մ կոշիկ կամ զգեստ 
կարել, նա դրա համար համապատասխան վարպետներ 
է վարձու մ: Նրանցից յու րաքանչյու րը գիտակցու մ է, 
որ իր համար ավելի լավ է այնպես օգտագործել իր 
արհեստը, որ որոշակի առավելու թյու ն ու նենա հարևանի 
համե մատու թյամբ և գնել սեփական արտադրանքի մասով 
կամ արտադրանքի մասի գնով այն, ինչը կցանկանա: 

Սակայն ի՞նչ է տեղի ու նենու մ այն դեպքու մ, եթե  
երկիրը բացարձակ առավելու թյու ն չու նի ոչ մի  ապրանքի  
արտադրու թյան մե ջ: Նա ընդհանրապես ոչինչ չպիտի 
արտադրի և բոլոր ապրանքներն այլ  երկրներից պետք է 
ներկրի՞:

Ո՛չ, դա այդպես չէ:

19-րդ  հայտնի տնտեսագետ  Դեվիդ ՌիկարդոնԴեվիդ Ռիկարդոն ցու յց 
տվեց, որ նու յնիսկ այն դեպքու մ, երբ երկրու մ արտադրման 
արդյու նավետու թյու նը ցածր է, և նա ոչ մի  ապրանքի 
արտադրու թյան մե ջ բացարձակ առավելու թյու ն չու նի, 
համե նայն դեպս, մտադրու թյու ն ու նի որոշակի ապրանք 
արտադրելու  և վաճառելու : Հետաքրքիրն այն է, որ նրանից 
այդ ապրանքը գնելն այն երկրի համար լինի շահավետ, 
որն այդ նու յն ապրանքը շատ ավելի արդյու նավետ կարող 
է   արտադրել:

Դեվիդ Ռիկարդո (David Ricardo),Դեվիդ Ռիկարդո (David Ricardo),
անգլիացի քաղաքական տնտեսագետ, 

1772-1823 թթ.:

Քննարկենք  այսպիսի օրինակ՝ պատկերացնենք 
Նինոն և Մարթան  սպասու մ են հյու րերի: Նրանք պետք 
է հասցնեն տու նը հավաքել և թխվածք թխել: Աղջիկներից 
Նինոն ավելի արագաշարժ է՝ նա տու նը հավաքու մ է կես 
ժամու մ, իսկ Մարթային դրա համար առնվազն մե կ ժամ է 
պետք: Նինոն թխվածք թխելու  մե ջ նու յնպես արագաժարժ 
է. նա թխվածքը մե կ ժամու մ է թխու մ, իսկ Մարթային 
այդ գործի համար պետք է  3 ժամ: Այսինքն՝ Նինոյի մոտ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ VII. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒ Ր

երկու սն էլ ավելի լավ է ստացվու մ: 

 Ինչպե՞ս պետք է վարվեն: Ամե ն ինչ Նինոն անի՞, իսկ Մարթան նստի՞ և սպասի՞: 
Իհարկե, ո՛չ: Ռացիոնալ կլինի, եթե Նինոն թխվածք թխի, իսկ Մարթան տու նը հավաքի: 
Այսպես աղջիկները  գործն էլ շու տ կվերջացնեն և գոհ կմն ան, որ երկու սն էլ աշխատել 
են:

Ինչո՞ւ ստացանք այս արդյու նքը: Որովհետև Նինոյի բացարձակ առավելու թյու նը 
Մարթայի նկատմամբ տարբեր գործու նեու թյան մե ջ տարբեր էր: Նինոն Մարթայից 2 
անգամ արագ էր տու ն հավաքելու  մե ջ, բայց երեք անգամ էր ավելի արագ խմորեղեն 
թխելու  մե ջ: Ակնհայտ է, որ խմորեղեն թխելու  մե ջ Նինոն համե մատական առավելու թյու ն 
ու ներ (տու նը հավաքելու  համե մատու թյամբ), և դրա համար գերադասելի է, որ նա 
հենց այդ գործը կատարի:

Ռիկարդոն ու շադրու թյու ն դարձրեց այն հանգամանքին, որ յու րաքանչյու ր 
ապրանքի արտադրու թյան ժամանակ մե նք ոչ մի այն ծախսու մ ենք դրանց վրա որոշակի 
ռեսու րսներ (ժամանակ, հու մք, աշխատու ժ, մե քենա-սարքավորու մն եր և այլն), այլև 
մի աժամանակ հրաժարվու մ ենք այլ, այլընտրանքային արտադրանք արտադրել, որը 
մի ևնու յն ռեսու րները կպահանջեր: Այն ապրանքի արտադրու թյան ծախսերը, որից 
հրաժարվեցինք, կոչվու մ են այլընտրանքային ծախսեր:այլընտրանքային ծախսեր: Եվ եթե այս այլընտրանքային 
ծախսերը շատ են, այդ դեպքու մ նախընտրելի է այդ ապրանքի արտադրու թյու նն 
ու րիշին վստահելը: Վերևու մ բերած օրինակու մ տու ն հավաքելը Նինոյից խլու մ է 
խմորեղեն թխելու  ժամանակի կեսը, իսկ Մարթայից՝ մի այն մե կ երրորդը: Այսինքն՝ 
այլընտրանքային ծախսի տեսանկյու նից տու ն հավաքելը Մարթայից ավելի քիչ 
ժամանակ է պահանջու մ, քան Նինոյից: Սա նշանակու մ է, որ Մարթայի վրա ավելի 
քիչ է նստու մ, քան Նինոյի: Որն էլ նշանակու մ է, որ Մարթան ու նի համե մատական 
առավելու թյու ն տու ն հավաքելու  մե ջ և ավելի լավ է այս գործը հենց նա անի: 

Քանի որ աշխարհու մ տարատեսակ ապրանք է արտադրվու մ, իսկ երկրների 
քանակը մոտավորապես երկու  հարյու ր է, բոլոր երկրներն ու նեն համե մատական 
առավելու թյու ն այս կամ այն  ապրանքի հարաբերու թյամբ: Սա նշանակու մ, որ 
բոլոր երկրները կարող են վաճառել որևէ ապրանք այնպես, որ այլ երկրների համար 
շահավետ լինի այդ ապրանքն ոչ թե ինքնու րու յն արտադրելը, այլ ու րիշ   երկրից ձեռք 
բերելը: Դրանից շահած կմն ա երկու  կողմն  էլ:

Միջազգային առևտրի զարգացու մը և աջակցու մը շատ մի ջազգային 
կազմակերպու թյու նների օրակարգու մ է: Այդպիսիք են ՄԱԿ-ի գիտաժողովն  
առևտրի և զարգացման մասին (UNCTAD), Սև ծովի տնտեսական 
համագործակցու թյան կազմակերպու թյու նը (BSEC) և այլն: Սակայն մի ջազգային 
առևտրի վրա ազդեցու թյան տեսանկյու նից ամե նակարևորը Համաշխարհային 
առևտրային կազմակերպու թյու նն է (World Trade Organization, WTO): 
Համշխարհային առևտրային կազմակերպու թյու նը փորձու մ է հեշտացնել 
երկրների մի ջև առևտու րը և սահմանել մի ջազգային առևտրի մի ասնական, 
բոլորի համար ընդու նելի կարգեր: Այս գործընթացը բավականին բարդ և 
երկարատև բանակցու թյու նների  մի ջոցով է ընթանու մ և բոլոր ապրանքների կամ 
ծառայու թյու նների հետ կապված դեռ հասած չէ համաձայնու թյան:
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Այսպիսով՝ մի ջազգային առևտու րն օգտակար է բոլոր երկրների և համաշխարհային 
տնտեսու թյան համար: Այն նաև օգտակար է մե զանից յու րաքանչյու րի համար, 
քանի որ հնարավորու թյու ն է տրվու մ մե զ հնարավորինս էժան ձեռք բերել ապրանք, 
որի ընտրու թյու նը գրեթե անսահմանափակ է: 

Ապրանքը ներմու ծելիսԱպրանքը ներմու ծելիս Ապրանքն արտահանելիսԱպրանքն արտահանելիս

ՏեղականՏեղական
արտադրողարտադրող

Դիմակայու մ են 
մրցակցու թյանը: Ստիպված 
են  գինը նվազեցնել:

Ապրանքը գնու մ են ավելի   
մե ծ շու կայու մ, ու ստի 
աճու մ է  շահու յթը: 

ՏեղականՏեղական
սպառող սպառող 

Շահող են՝ նվազու մ է գինը, 
մե ծանու մ՝ ընտրու թյու նը:

Որպեսզի տեղական արտադրողներին պաշտպանեն, երբեմն  երկրները տարբեր 
մի ջոցների են դիմու մ, որպեսզի ներմու ծված ապրանքը թանկացնեն կամ նրա քանակը 
սահմանափակեն: Դա հնարավոր է իրականացվի, այսպես կոչված,  «սակագների» կամ 
մաքսային կամ այլ վճարու մն երի մի ջոցով, որն էլ ներմու ծողը ապրանքի ներմու ծման 
ժամանակ պետք է վճարի (համապատասխանաբար ավելանու մ է ապրանքի 
գինը), նաև քվոտաների (ապրանքի ներմու ծման քանակական սահմանափակու մ) 
կամ ներմու ծման թու յլտվու թյու նների/լիցենզիաների սահմանմամբ: Ներմու ծման 
խոչընդոտու մը/թանկացու մը նաև հնարավոր է ապրանքի համար բարդ (և այլ 
երկրներից տարբերվող) տեխնիկական պահանջների սահմանմամբ՝ չէ՞ որ դա 
ապրանքն արտադրողի վրա հավելյալ ծախս է: Ներքին արտադրողներին օգնելու  
համար կառավարու թյու նը նաև հնարավոր է օգտագործի  այս ձեռներեցների համար 
սու բսիդիաներ (լրավճար), պետական օգնու թյու ններ հատկացնել կամ պետական 
կազմակերպու թյու նների համար  մի այն տեղական  ապրանքի  գնման թու յլտվու թյու ն 
և այլն: Բոլոր այս մի ջոցները պետու թյան հովանավորչական (պրոտեկցիոնալ) 
քաղաքականու թյու ն է կոչվու մ: 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ 
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

ՄաքսայինՄաքսային
սակագներսակագներ

Տեխնիկական Տեխնիկական 
պահանջներպահանջներ

Քվոտաներ/Քվոտաներ/
 լիցենզիաներ լիցենզիաներ

Աջակցու թյու ն տեղական Աջակցու թյու ն տեղական 
արտադրու թյանըարտադրու թյանը

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ VII. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒ Ր

Պրոտեկցիոնալ քաղաքականու թյու նը շատ էր տարածված XX դարի առաջին 
կեսին, և նրան էին դիմու մ գործնականու մ բոլոր երկրները: 1947 թվականի 
դրու թյամբ երկրների մաքսային սակագները մի ջինը 40% էին կազմու մ: Նաև լայնորեն 
օգտագործվու մ էր ներմու ծման սահմանափակու մը քվոտաներով,  լիցենզիաներով և 
ներքին արտադրու թյան տարբեր  մի ջոցառու մն երով:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ց հետո, երբ երկրների մե ծ մասի  
տնտեսու թյու նը պատերազմի ց թու լացած էր, ժողովու րդը սովի եզրին էր կանգնած և 
հասկանալի էր, որ իրավիճակի արագ շտկու մն , առանց առևտրի ընդլայնման, անհնար 
էր, 23 երկրի մի ջև կնքվեց գերագու յն համաձայնու թյու ն առևտրի և սակագների մասին 
(General Agreementon Tariffsand Trade, կարճ՝ GATT, գործեց 1948 թվականի հու նվարի 
1-ից): Այս համաձայնու թյամբ սկսվեց ներմու ծման քվոտաների  չեղարկու մը, մաքսային 
սակագների փու լ առ փու լ կրճատու մը և ներքին  արտադրու թյան աջակցման 
մի ջոցառու մն երի սահմանափակու մը: Արգելվեց նաև  տարբերակված պահանջները 
ներմու ծված ապրանքների համար, սահմանվեց օտարերկրյա դիսկրիմի նացիա, որ 
երկրու մ սահմանված պահանջները  հավասարապես պետք է տարածվեն ինչպես 
ներմու ծված, այնպես էլ ներքին արտադրանքի  ապրանքների վրա:

GATT համաձայնու թյան կողմի ց  անցկացրած  մի ջոցների  արդյու նքու մ նրա 
անդամ-երկրների մի ջև առևտու րը շատ արագ աճեց (մոտավորապես 10 անգամ 40 
տարվա ընթացքու մ), ինչն էլ այդ առևտրու մ մասնակից երկրների տնտեսու թյան 
արագ վերականգնու մ և չտեսնված զարգացու մ բերեց, նպաստեց բնակչու թյան  
բարեկեցու թյան բարելավմանը: Համապատասխանաբար աճեց երկրների 
շահագրգռվածու թյու նը մասնակցելու  այս համաձայնու թյանը: Ավելացավ GATT 
անդամն երի  քանակը,  1994  թվականին  համաձայնու թյանը մասնակցու մ էր արդեն 
128 երկիր:

Գծապատկեր՝  երկրների մի ջև առևտրի (կարմի ր գիծ) և երկրների տնտեսու թյան (սև գիծ) աճը 20-րդ Գծապատկեր՝  երկրների մի ջև առևտրի (կարմի ր գիծ) և երկրների տնտեսու թյան (սև գիծ) աճը 20-րդ 
դարու մ: Ուղղահայաց սանդղակը լոգարիթմային է:դարու մ: Ուղղահայաց սանդղակը լոգարիթմային է:

Աղբյու րը՝ https://www.wto.org/ 
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Այս հաջողու թյան ֆոնի վրա, 1995թ. GATT-ի  համաձայնու թյու նը  վերաճեց WTO-ի  
համաձայնու թյան, որի մասշտաբը շատ ընդգրկու ն է և պարու նակու մ է ոչ մի այն 
արտադրանք, այլ նաև ծառայու թյան ոլորտներ: Բացի  դրանից, WTO համաձայնու թյու նը  
ի նկատի ու նի  ինտելեկտու ալ սեփականու թյան պաշտպանու թյու ն, մրցակցու թյան 
պաշտպանիչ մի ջոցառու մն եր, լրավճարների սահմանափակու մ, պետական 
գնու մն երի թափանցիկու թյու ն: Փու լ առ փու լ շարու նակվու մ են բանակցու թյու նները  
գյու ղատնտեսական  արտադրանքով առևտրի   ավելի բաց  և ազատ լինելու  համար:

WTO համաձայնագրով նաև սահմանվեց, այսպես կոչված, տեխնիկական 
արգելափակու մ. արտադրանքի համար որոշած տեխնիկական պահանջների  
սահմանները, չարդարացված տեխնիկական պահանջների  ընդու նու մը WTO-ի 
անդամ երկրներին արգելվու մ էր: Տեխնիկական պահանջների սահմանման  
արդարացված, լեգիտիմ (օրինական) պատճառներ են համարվու մ՝ ազգային 
անվտանգու թյու նը, մարդկանց առողջու թյան պահպանու մը, բնապահպանու մը, 
սպառողների  պաշտպանու թյու նը խաբեբաներից կամ սխալմու նքի մե ջ ընկնելու ց: Այլ, 
չարդարացված պատճառներով սահմանված սահմանափակու մը, պրոտեկցիոնալ 
(հովանավորչու թյան) քողարկված իրականացու մ է համարվու մ: Հետաքրքրվող  կողմը 
(երկիրը) կարող է բողոքարկել WTO-ի վեճերի քննարկման մարմն ու մ որևէ երկրի 
կողմի ց այս կամ այն ապրանքի վրա չարդարացված տեխնիկական պահանջների 
սահմանման դեպքու մ: Վեճերի քննարկման մարմն ի որոշու մն  իրականացնելու  
համար պարտադիր է, որ խելամի տ ժամկետի ընթացքու մ երկիրն ապրանքի համար 
սահմանած տեխնիկական պահանջները WTO-ի կարգերի հետ համատեղի:

Աղմու կ բարձրացրած վեճերից մե կը համաշխարհային առևտրական 
կազմակերպու թյան շրջանակներու մ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմի ն 
էր (GMO) վերաբերու մ: Գենոմոդիֆիկացված օրգանիզմն երը (բու յսեր, 
մի կրոօրգանիցմն եր) հնարավոր է օգտագործվեն սննդանթերք ստանալու  
համար. գոյու թյու ն ու նի կարծիք, որ այդպիսի սննդամթերքը մարդկանց 
առողջու թյան համար վն ասակար է: Թերևս այս կարծիքը դեռ համապատսխան 
գիտական տվյալներով հաստատված չէ: Չնայած դրան՝ 1999 թվականին 
Եվրամի ու թյու նը GMO սննդամթերքի ներմու ծման համար մորատորիու մ 
(տարկետու մ) ձևակերպեց: 2003 թվականին ԱՄՆ-ը, Կանադան և Արգենտինան 
(ԳՄՕ սննդմթերք արտադրող երկրներ) ներմու ծման սահմանափակման այդ 
մի ջոցը WTO-ի համար վեճերի քննարկման մարմն ու մ բողոքարկեցին: Ավելի ու շ 
բողոքին մի ացան ԳՄՕ սննդամթերք արտադրող այլ երկրներ ևս՝ Ավստրալիան, 
Նոր Զելանդիան, Բրազիլիան, Հնդկաստանը և Մեքսիկան: 2006 թվականին 
WTO-ի վեճերի քննարկման մարմի նն եզրակացրեց, որ Եվրամի ու թյան կողմի ց 
սահմանված արգելքը չարդարացված տեխնիկական սահմանափակու մ էր: Թերևս 
Եվրամի ու թյան մորատորիու մը արդեն 2004 թվականից չեղարկված էր: 

Այսպիսով՝ գենոմոդիֆիկացված սննդամթերքի ներմու ծու մը Եվրամի ու թյու ն 
արգելված չէ:  Սակայն պարտադիր է, որ այդ սննդամթերքը վաճառելիս 
պիտակի վրա նշված լինի GMO գրառու մը: Համապատասխան կարգը գործու մ 
է նաև Վրաստանու մ՝ գենոմոդիֆիկացված օրգանիզմն երից պատրաստված 
սննդամթերքի պիտակի  վրա պարտադիր է նշել ԳՄՕԳՄՕ: Գենոմոդիֆիկացված 
բու յսերի ցանելը/տնկելը կամ այլ կերպով ներկրու մը Վրաստան արգելված է: 

Նկատի ու նեցե՛ք, որ մամու լու մ և սոցիալական ցանցերու մ շատ հաճախ ԳՄՕ-ի 
մասին թյու ր և չստու գված տեղեկատվու թյու ն է տարածվու մ: Տեղեկատվու թյու նը 
ստու գելու  նպատակով խորհու րդ է տրվու մ օգտագործել ԳՄՕ-կոմպասը՝ www.
gmo-compass.org:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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ԳԼՈՒ Խ VII. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒ Ր

Այժմ համաշխարհային առևտրական կազմակերպու թյու նու մ մի ավորված է 184 
երկիր: Այստեղից 162 երկիր լիարժեք անդամ է (պահպանու մ է WTO-ի պահանջները, 
ձայնի իրավու նքով մասնակցու մ է հանդիպու մն երի/բանակցու թյու նների), իսկ 22 
երկիր դիտորդի կարգավիճակով մասնակցու մ է բանակցու թյու նների, բայց ձայնի 
իրավու նք չու նի և պարտավոր չէ կատարել WTO-պահանջները:

2000 թվականի հու նիսի 14-ից Վրաստանը համաշխարհային առևտրային 
կազմակերպու թյան լիարժեք անդամ է: 2006 թվականից երկիրը փատորեն վերացրեց 
մաքսային արգելափակու մն երը և զգալի կրճատեց մաքսային սակագները: 
Ներմու ծման մաքսիմալ հարկը այս պահին 12%-է: Իսկ շատ ապրանքների ներմու ծման 
վրա զրոյական սակագին է գործու մ:

2014 թվականին Եվրամի ու թյան և Վրաստանի մի ջև ասոցացման համաձայնագրի 
շրջանակներու մ կնքվեց, այսպես կոչված, «Խորը և ամե ն ինչ տվող ազատ առևտրի 
համաձայնագիրը»  (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, կարճ՝ DCFTA) 
Եվրամի ու թյան և Վրաստանի մի ջև: Այս համաձայնու թյու նը WTO համաձայնագրի 
ընդլայնու մ է ներկայացնու մ, և նրա շրջանակներու մ  Եվրամի ու թյան և Վրաստանի 
մի ջև առևտու րն էլ ավելի բաց և ազատ է դառնու մ: Թերևս դրա համար պարտադիր 
է Վրաստանի օրենսդրական և նորմատիվ բազայի կարգավորու մ, սննդամթերքի 
անվտանգու թյան և ընդհանրապես մթերքի անվտանգու թյան ապահովու մ, 
ինտելեկտու ալ սեփականու թյան  պատշաճ պաշտպանու թյու ն և համաձայնագրի 
մե ջ գրած այլ պահանջների կատարու մ, որով վրացական օրենսդրու թյու նն 
Եվրամի ու թյան օրենսդրու թյանը կմոտենա: Այս փոփոխու թյու նները մոտակա 
8-10 տարվա ընթացքու մ պետք է իրագործել: Դրանց արդյու նքու մ Վրաստանու մ 
կձևավորվի Եվրամի ու թյան շու կայի պահանջների հետ համատեղվող առևտրական 
համակարգ, որն օգու տ է բերու մ ինչպես վրացի ձեռնարկատերերին (նրանք ավելի 
հեշտ կկարողանան արտահանել իրենց արտադրանքը Եվրոպա), այնպես էլ վրացի 
սպառողներին (ապահոված կլինի ապրանքի մե ծ ընտրու թյու ն, լավագու յն որակ, 
սպառողների շահերի ավելի լավ պաշտպանու մ) և ամբողջ հասարակու թյանը: 

WTO-անդամն եր WTO-անդամն եր WTO-դիտորդներWTO-դիտորդներայլայլ
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• Արտաքին առևտու րն երկրի տնտեսու թյան համար օգտակար է:

• Վաճառքի ենթակա ապրանք ու նեն բոլոր երկրները:

• Միջազգային առևտու րնօգտակար է բոլոր երկրների համար: 

•  Համաշխարհային առևտրային կազմակերպու թյան նպատակն է առևտրի 
արգելափակու մն երի վերացու մը:

•  «Խորը և ամե ն ինչ տվող ազատ առևտրի համաձայնագիրը» Վրաստանի 
տնտեսու թյան հզորացման  ու ղին է: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:Տե՛ս աշակերտի տետրը:

ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն. ՄԱՅԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, ԼԻԱ ԹՈԴՈՒ Ա
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Այս գրքու մ մե նք հիմն ականու մ շու կայական 
տնտեսու թյան մասին խոսեցինք: Ձեռներեցների  ազատ 
որոշու մ կայացնելու  ու նակու թյու նը շու կայական 
տնտեսու թյան հիմքն է՝ ի՞նչ արտադրել, ինչքա՞ն և ի՞նչ 
գնով վաճառել: Իսկ դրանից հետո  «շու կան է որոշու մ», 
թե ինչպիսին է այդ ապրանքի պահանջարկը, որքանով 
արդյու նավետ են արտադրու մ  նու յն արտադրանքը 
մրցակիցները կամ վաճառվու մ է այն գնով, ինչպես 
ցանկանու մ է ձեռներեցը, թե՝ ո՛չ: Բոլոր դեպքերու մ 
ձեռներեցը  ստիպված է արտադրանքի գինը և քանակը  
շու կայի իրական վիճակին հարմարեցնել: 

Սակայն բոլոր երկրները շու կայական տնտեսու թյան 
վրա չեն հիմն վու մ: Ընդամե նը 25 տարի առաջ Վրաստանը 
այն երկրի մասն էր (Խորհրդային Միու թյու ն), որտեղ 
տնտեսու թյու նն ամբողջու թյամբ այլ սկզբու նքների 
վրա էր կառու ցված: Խորհրդային Միու թյու նու մ բոլոր 
ձեռնարկու թյու ները պատկանու մ էին պետու թյանը, 
պետու թյու նն էր որոշու մ՝ յու րաքանչյու ր ձեռնարկու թյու ն 
ի՞նչ պետք է արտադրի, ինչքա՞ն պետք է արտադրի, 
ինչքա՞ն և ո՞ւր մատակարարի այդ արտադրանքը: 
Պետու թյու նն էր որոշու մ ապրանքի վաճառքի գինը, 
ապրանքը բարձր գնով վաճառելը «սպեկու լյացիա» էր 
համարվու մ և պատժվու մ էր: Պատժի էր ենթակա նաև 
գործազրկու թյու նը՝ բոլոր մարդիկ պարտավոր էին 
մի նչև թոշակային տարիքը (55 տարեկան կանանց և 60 
տղամարդկանց համար) աշխատել (ամու սնացած կանայք 
իրավու նք ու նեին տնային տնտեսու հիներ լինել): Բնական 
է, որ այսպիսի հարկադրական աշխատանքի արդյու նքը և 
նրա մի ջոցով արտադրած ապրանքի որակը չափազանց 
ցածր էր: Դրա համար բոլորը փորձու մ էին ձեռք բերել 
ավելի բարձրորակ արտասահմանյան ապրանք՝ կոշիկ, 
հագու ստ, կոսմե տիկա, կահու յք, ամանեղեն, էլեկտրական 
սարքավորու մ, որի գինը չափազանց ցածր էր (ներկրու մն  
էլ պետու թյան ձեռքու մ էր): Քաղաքացիները չէին կարող 
ազատ կերպով արտասահման գնալ և որևէ բան գնել: 
Այդպիսի ապրանքների համար մշտական հերթեր էին 
(նախօրոք գրանցու մն եր, երբեմն ՝ տարիներով սպասել): 

Այդ ապրանքը «գտնելն» այնքան բարդ էր, որ վաճառքը, 
հիմն ականու մ «ցու ցափեղկերի տակից» էր ընթանու մ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԴԵՐԸ ԴԵՐԸ 

ԹԵՄԱ 8. ԹԵՄԱ 8.   ՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն ԵՎՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն ԵՎ
 ՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅՈՒ Ն ՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Հիմնական Հիմնական 
տերմիններ / տերմիններ / 

հասկացություններհասկացություններ

ԳԼՈՒ Խ VIIIԳԼՈՒ Խ VIII

• • Տնտեսական Տնտեսական 
համակարգ համակարգ 

• • Մակրոտնտեսական  Մակրոտնտեսական  
ցուցանիշներցուցանիշներ

• • Սպառողական Սպառողական 
զամբյուղզամբյուղ

• • ՍոցիալիզմՍոցիալիզմ

• • ԿապիտալիզմԿապիտալիզմ

• • Համախառը Համախառը 
ներքին ներքին 
արտադրանք արտադրանք 
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Տնտեսական Տնտեսական 
համակարգը համակարգը 
տնտեսական 
հարաբերու թյու նների 
մի ասնու թյու ն 
է, որի մի ջոցով 
իրականացվու մ  է 
արտադրու թյու նը, 
փոխանակու մը և  
սպառու մը:

Մակրոտնտեսական Մակրոտնտեսական 
ցու ցանիշներն  ցու ցանիշներն  
երկրի տնտեսական 
վիճակնի բնորոշ 
վիճակագրական  
տվյալներն են: 

(այսպես էին կոչու մ վաճառողի կողմի ց ապրանքն 
անձայն վաճառելը ավել գնով): Միաժամանակ սեփական, 
խորհրդային արտադրանքի համապատասխան ապրանքն 
ոչ ոք չէր գնու մ: Ակնհայտ էր, որ երկիրը իր ռեսու րսները 
ոչ արդյու նավետ էր ծախսու մ՝ արտադրու մ էր այն, ինչը ոչ 
մե կին պետք չէր և չէր (կամ չէր կարող) արտադրու մ այն, 
ինչի պահանջարկը    բարձր էր:

Պարզ է, այսպիսի վիճակը երկար ժամանակ չէր 
կարող շարու նակվել: Արդեն 1980-ական  թվականների 
վերջին, Խորհրդային Միու թյան գոյու թյան վերջին, սկսվեց 
տնտեսու թյան մե ջ  շու կայական սկզբու նքների  մտցնելու  
փորձեր, իսկ 1990-ականներին՝ Խորհրդային Միու թյան 
փլու զու մի ց հետո, բոլոր արտադրողներն անցան   
շու կայական տնտեսու թյան համակարգին:

Տնտեսական համակարգ է կոչվու մ տնտեսական 
հարաբերու թյու նների մի ասնու թյու նը, որի մի ջոցով 
էլ  իրականացվու մ է արտադրու թյու ն, փոխանակու մ 
և սպառու մ: Որոշու մ ընդու նելու  և արտադրու թյան 
կազմակերպման ձևի  համաձայն տարբերակու մ են 
շու կայական և վարչական տնտեսական  համակարգեր, 
իսկ արտադրու թյան  մի ջոցների վրա սեփականու թյան 
ձևի համաձայն՝ կապիտալիստական (անհատական 
սեփականու թյու ն) և սոցիալիստական (պետական 

Շու կայական Շու կայական 
տնտեսագիտու թյու ն տնտեսագիտու թյու ն 

Վարչական-ծրագրային Վարչական-ծրագրային 
տնտեսագիտու թյու նտնտեսագիտու թյու ն

Խառը Խառը 
տնտեսագիտու թյու նտնտեսագիտու թյու ն

• Որոշու մն երը 
կայացնու մ է նա, 
ով ընդգրկված 
է կամավոր 
փոխանակմանը:

• Սպառողն է որոշու մ, 
թե ինչ արտադրվի:

• Արտադրողներն են 
որոշու մ՝ ինչպե՞ս 
արտադրել:

• Շու կայական գինն 
ազդակ է, որն ազդու մ 
է պահանջարկի և 
արտադրանքի վրա:

• Տնտեսական 
որոշու մն երը 
կայացնու մ է  
կառավարու թյու նը:

• Ծրագիր (պլան) 
կազմողներն են 
վճռու մ՝ ինչպե՞ս և ո՞ւմ 
համար արտադրել:

• Վարչական 
որոշու մն երը 
հնարավոր է լինեն 
ժողովրդավարկան և 
ավտորիտար (իշխող):

• Տնտեսական 
որոշու մն երն երբեմն  
անկախ են, երբեմն ՝ 
պետու թյան կողմի ց 
ընդու նված:
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սեփականու թյու ն) տնտեսական համակարգեր: 
Խորհրդային Միու թյու նը սոցիալիստական և վարչական 
տնտեսական համակարգ էր ներկայացնու մ: Իսկ այսօր 
Վրաստանը փորձու մ է կապիտալիստական շու կայական 
տնտեսական համակարգ կառու ցել: 

Յու րաքանչյու ր տնտեսական համակարագ իր դրական 
և բացասական կողմե րն ու նի: Կապիտալիստական 
երկրների համար բնորոշ է մարդկանց տնտեսական 
ազատու թյու նը՝ յու րաքանչյու րն ինքնու րու յն է որոշու մ՝ ի՞նչ 
արտադրել, որտե՞ղ աշխատել, ի՞նչ գնել և ի՞նչ գնով: Թերևս 
նրա համար մի աժամանակ բնորոշ է գործազրկու թյու նը, 
գու յքային անհավասարու թյու նը (շատ հարու ստներ և 
շատ աղքատներ), կրթու թյան և առողջապահու թյան 
անհասանելիու թյու ն  կարիքավոր շերտերի համար, 
երկրի տնտեսական համակարգի  անկայու նու թյու ն: 
Սոցիալիզմը մարդկանց  տնտեսական ազատու թյու նը 
սահմանափակու մ է, որի հետևանքով առաջանու մ 
է հետաքրքրու թյան կորու ստ արտադրանքի որակի 
նկատմամաբ: Միաժամանակ սոցիալիզմն  ապահովու մ 
է քաղաքացիների գու յքային հավասարու թյու նը, 
անվճար կրթու թյու նը, առողջապահու թյու նը, հիմն ական 
կենցաղային անհրաժեշտու թյու ններ է բավարարու մ 
բոլորի համար:

Դրա համար էլ իրական կյանքու մ զու տ 
կապիտալիստական և զու տ սոցիալիստական 
երկրները հազվադեպ են: Այսօր աշխարհու մ երկրների  
մե ծամասնու թյու նը ինչպես մե կ, այնպես էլ երկրորդ 
համակարգի տարրերն է պարու նակու մ: Նու յնը պետք է 
ասենք շու կայական և վարչական համակարգերի մասին՝ 
երկրների մե ծամասնու թյու նն այս երկու  համակարգերի 
խառնու րդն են: 

 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՑՈՒ ՑԱՆԻՇՆԵՐՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՑՈՒ ՑԱՆԻՇՆԵՐ

Երկրների տնտեսու թյան հաջողու թյու նը գնահատելու  
համար տարբեր տնտեսական ցու ցանիշներ են 
օգտագործու մ՝ դրանք կոչվու մ են մակրոտնտեսական 
ցու ցանիշներ:

Ամե նալայն օգտագործվող մակրոտնտեսական 
ցու ցանիշը GDP-ն (Gross domestic product) է՝ ՀՆԱ 
(համախառն ներքին արդյու նք): Սա մե կ տարվա 
ընթացքու մ երկրու մ արտադրած ողջ արտադրանքն է և 
ծառայու թյու նը (մի ջանկյալ արտադրանք ի նկատի չու նի, 
մի այն վերջնականները) գու մարային պատկերացմամբ: 
Կոպիտ որ ասենք, սա այն հարստու թյու նն է, ինչը ստեղծել 
է  երկիրը  տարվա ընթացքու մ: Իհարկե այստեղ ի նկատի  է 
առնվու մ ոչ մի այն ապրանքը, որը վաճառվու մ է խանու թու մ 

Համախառը ներքին Համախառը ներքին 
արդյու նք՝ արդյու նք՝ երկրի 
տարածքու մ մե կ 
տարվա ընթացքու մ 
արտադրած 
վերջնական 
ապրանքի/ 
ծառայու թյան 
շու կայական 
արժեքը:

Արժեզրկու մ՝  Արժեզրկու մ՝  գների 
մակարդակի աճ:

Սպառողական Սպառողական 
զամբյու ղ՝  զամբյու ղ՝  
ապրանքի/ 
ծառայու թյան 
քանակ, որն էլ 
օգտագործու մ մի ջին 
սպառողը:

Կենսական  Կենսական  
մի նիմու մ՝մի նիմու մ՝ մի նիմալ 
սպառողական 
զամբյու ղ մտած 
ապրանքների 
շու կայական 
գնի համաձայն 
հաշվարկած 
ցու ցանիշ: 
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Սպառողական Սպառողական 
գների ցու ցիչ՝ գների ցու ցիչ՝ 
տիպիկ սպառողի 
կողմի ց ձեռք 
բերած ապրանքի և 
ծառայու թյան գների 
մի ջին մակարդակի 
ցու ցանիշ ՝ 
շու կայական 
տնտեսու թյան 
համե մատու թյամբ:

կամ ծառայու թյու նը, որը մատու ցել են սպառողին, այլ նաև 
նոր կամ վերանորոգած ճանապարհները, կարգավորած 
ջրմու ղները և աղբանոցները, կառու ցված տները  և այլն:

 Վրաստանի  տնտեսական և այլ  վիճակագրական  
ցու ցանիշները  Վրաստանի  վիճակագրական  ազգային 
ծառայու թյու նը, «Վրաց վիճակագրու թյու ն (սաքստատի) 
հաշվարկու մ և պարբերաբար հրապարակու մ է տվյալներ 
http://www.geostat.ge կայքու մ: Համաձայն այդ տվյալների՝ 
2014 թվականին Վրաստանի  ՀՆԱ-ն կազմե լ է 29 մի լիարդ 
լարի կամ 16,5  մի լիարդ դոլար (վերահաշվարկը դոլարով 
եղել է 2014 թվականի  մի ջին փոխարժեքով): Սա շա՞տ է, 
թե՞՝ քիչ:

Առաջին հերթին եկեք համե մատենք այլ 
երկրներ: Միջազգային «Համաշխարհային բանկ» 
կազմակերպու թյու նը բոլոր երկրների մակրոտնտեսական 
տվյալները հավաքու մ և հրապարակու մ է http://data.
worldbank.org կայք-էջու մ: Եթե նայենք այս տվյալներին, 
կտեսնենք որ 2014թ. ամե նամե ծ ՀՆԱ ու նեցել են Ամե րիկայի 
Միացյալ Նահանգները (17 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար)  և 
Չինաստանը (10 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար): Այսինքն՝ ԱՄՆ-ու մ և 
Չինաստանու մ ամե ն տարի մոտավորապես հազար անգամ 
ավելի հարստու թյու ն է ստեղծվու մ, քան Վրաստանու մ, 
իսկ Տու վալու ու մ՝ մոտավորապես 400 անգամ պակաս, 
քան Վրաստանու մ: Քանի որ ԱՄՆ-ու մ Վրաստանից 80 
անգամ շատ մարդ է ապրու մ (ԱՄՆ-ի բնակչու թյու նը 328 
մի լիոն է), Չինաստանու մ՝ 300 անգամ շատ (Չինաստանի 
բնակչու թյու նը 1,4 մի լիարդ է կազմու մ), իսկ Տու վալու ու մ 
400 անգամ քիչ (Տու վալու ն փոքրիկ կղզի-պետու թյու ն է, 
որտեղ ընդամե նը մոտ տասը հազար մարդ է ապրու մ), 
գնահատելը դժվար է. երկրների այս հարստու թյու նն իրենց 
քաղաքացիների վրա ինչպե՞ս է բաշխվու մ:

Դա գնահատելու  համար կարող ենք օգտագործել ևս 
մե կ մակրոտնտեսական ստու գիչ՝ համախառն ներքին 
արդյու նքը  վերհաշվարկելով մե կ բնակչի վրա: Առաջին 
գծապատկերու մ  բերված է այս ցու ցանիշը մի  քանի երկրի և 
աշխարհի համար  մի ջին կարգով (2014 թվականի համար): 
Ինչպես երևու մ է գծապատկերից, մե կ բնակչի հաշվով, 
ՀՆԱ-ի արդյու նքի   համաձայն, ԱՄՆ-ը և Չինաստանը  
առաջին տեղու մ չեն՝ նրանցից առաջ շատ այլ երկրներ 
կան: Ցավոք, այդ ցու ցանիշով (3,7 հազար ԱՄՆ դոլար, 
մե կ տարու մ), Վրաստանու մ մի ջին համաշխարհային 
մակարդակը (10 հազար ԱՄՆ դոլար) բավականին ետ 
է մն ու մ, թերևս տարիների ընթացքու մ Վրաստանի այս 
ցու ցանիշը  կայու ն աճու մ է (տե՛ս գծապատկեր 2-ը):

Մթերային Մթերային 
զամբյու ղ՝ զամբյու ղ՝  մթերքի 
տեսակներ և 
դրանց քանակը, 
որն ապահվու մ է 
մարդու  մի նիմալ 
ֆիզիոլոգիական 
պահանջների 
բավարարու մը: 
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Գծապատկեր 1. Մի քանի երկրի իրական ՀՆԱ-ն մե կ  բնակչի հաշվով, 2014թ. Գծապատկեր 1. Մի քանի երկրի իրական ՀՆԱ-ն մե կ  բնակչի հաշվով, 2014թ. 
(Համաշխարհային բանկի տվյալները) (Համաշխարհային բանկի տվյալները) 

Գծապատկեր 2. Վրաստանի իրական ՀՆԱ-ն մե կ  բնակչի հաշվով, 2000-2014թթ..Գծապատկեր 2. Վրաստանի իրական ՀՆԱ-ն մե կ  բնակչի հաշվով, 2000-2014թթ..

(ԱՄՆ դոլար)

(aSS dol.)

Լյու քսեմբու րգ
Նորվեգիա

Քաթար
Շվեյցարիա

Ավստրալիա
Շվեդիա

Սինգապու ր
ԱՄՆ

Ֆինլանդիա
Գերմանիա

Անգլիա
Միացյալ Արաբական 

Էմի րու թյու ններ
Քու վեյթ

Հոնկ-Կոնգ
Իսրայել

ԵՄ-ն մի ջին
ճապոնիա

Հու նաստան
Էստոնիա

Լիտվա
Լատվիա

Լեհաստան
Հու նգարիա

Ռու սաստան
Ղրղըզստան

Աշխարհի մի ջին
Թու րքիա

Ռու մի նիա
Թու րքմե նստան

Բելոռու սիա
Ադրբեջանը
Բու լղարիա
Չինաստան

Իրան
Հայաստան

Տու վալու 
Վրաստան
Ուկրաինա
Մոլդովա

Ուզբեկստան
Հնդկաստան
Կիրգիզիա

Տաջիկստան
Աֆղանստան
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Գծապատկեր 3. Սպառողական ցամբյու ղի կառու ցվածքը Վրաստանու մ (2015թ.)Գծապատկեր 3. Սպառողական ցամբյու ղի կառու ցվածքը Վրաստանու մ (2015թ.)

Տարբեր երկրների ՀՆԱ-ի համե մատու թյու նը այդ երկրներու մ մարդկանց 
կենսամակարդակի մասին  լրիվ պատկեր, համե նայն դեպս, մե զ չի տալիս: 
Հիշեցնենք, որ մի ևնու յն քանակի գու մարով տարբեր երկրներու մ տարբեր քանակի  
ապրանքների/ծառայու թյան ձեռքբերու մ է հնարավոր: Նաև տարբեր են բնակչու թյան 
սովորու թյու նները և պահանջները. ի՞նչ տեսակի ապրանքի/ծառայու թյան են նրանք  
նախընտրու թյու ն  տալիս: Կոնկրետ որ ասենք, «կյանքի գինը», ըստ երկրների, 
տարբերվու մ է:

2014 թվականի դրու թյամբ, բնակչու թյան եկամու տները Վրաստանու մ 
մոտավորապես 12 մի լիոն լարի էր կազմու մ: Մոտավորապես նու յնքան էլ  ծախսերն էին: 
Սա նշանակու մ է, որ յու րաքանչյու ր ներքին տնտեսու թյու ն (ընտանք) Վրաստանու մ 
ամսական մի ջին հաշվով 1000 լարի էր ծախսու մ: Ինչպե՞ս և ինչի՞ վրա ենք ծախսել այդ 
գու մարը:

Այդ հարցն ու սու մն ասիրու մ է Վրաստանի վիճակագրական ազգային 
ծառայու թյու նը: Նա ու սու մն ասիրու մ է, թե ինչ ապրանք/ծառայու թյու ն է սպառու մ 
Վրաստանու մ մի ջին սպառողը և ինչպիսին է նրա ծախսերիի կառու ցվածքը՝ եկամու տի 
որ մասն է ծախսու մ սպառողը սննդամթերքի, տրանսպորտի, առողջապահու թյան, 
հանգստի և այլնի վրա: 

Երկրու մ ամե նահաճախ սպառվող ապրանքի և ծառայու թյան ցու ցակին 
անվանու մ են սպառողական զամբյու ղ:սպառողական զամբյու ղ: Այժմ Վրաստանու մ այն 295 տեսակի 
ապրանք և ծառայու թյու ն է ընդգրկու մ: 3-րդ գծապատկերու մ սպառողական 
զամբյու ղի   կառու ցվածքն է ցու յց տված: Գծապատկերից երևու մ է, որ Վրաստանու մ 
սպառողների  հիմն ական ծախսվող տարրերն են սննդամթերքը, տրանսպորտը, 
առողջապահու թյու նն, էլեկտրաեներգիայով և բնական գազով ապահովու մը: 

սննդամթերք 

ալկոհոլ, 
ծխախոտ

հագու ստ,
կոշիկ

բնակարան, 
լու սավորու մ, 
ջեռու ցու մ

կահու յք,
  կենցաղային իրեր     

առողջու թյան
պահպանու մ 

տրանսպորտ

կապ, 
  հաղորդակցու մ

կրթու թյու ն

հանգիստ, 
ժամանց 

սրճարաններ, 
ռեստորաններ 

այլ
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Սպառողական զամբյու ղը  հնարավորու թյու ն է տալիս որոշել գների 
փոփոխու թյու նը՝ արժեզրկու մը երկրու մ: Սպառողի կողմի ց ձեռք բերված ապրանքի 
և ծառայու թյան մի ջին շու կայական գների փոփոխու թյու նը կոչվու մ է սպառողական սպառողական 
գների ցու ցիչ:գների ցու ցիչ: 4-րդ գծապատկերը ներկայացնու մ է Վրաստանու մ վերջին տարիների 
ընթացքու մ սպառողական գների  փոփոխու թյու նը:

Երկրի տնտեսու թյան ևս մե կ կարևոր ցու ցանիշ է աղքատու թյան մակարդակը, 
այսինքն այն մարդկանց քանակը, որոնց եկամու տները  գոյատևման մի նիմու մի ց 
ցածր են: Կենցաղային մի նիմու մն  այն մի նիմալ գու մարն է, ինչը պարտադիր է մարդու  
գոյու թյան համար: Վրաստանու մ այս գու մարը մի նիմալ սննդային զամբյու ղու մ 
ներառված ապրանքների շու կայական  գների հիման վրա է հաշվարկվու մ (մթերային  
զամբյու ղի մի ջին շու կայական գինը բաժանվու մ է 0,7-ի վրա): Այս պահի դրու թյամբ 
կենցաղային մի նիմու մը Վրաստանու մ 162,4 լարի է կազմու մ (աշխատու նակ 
տղամարդու  համար): 2014 թվականի տվյալներով կենցաղային մի նիմու մի ց պակաս 
եկամու տ է ու նեցել  և աղքատու թյան շեմի ց ցածր է գտնվել  Վրաստանի բնակչու թյան 
11.6 տոկոսը, այսինքն՝ կես մի լիոնից ավել մարդ: 

Գծապատկեր 4. Սպառողական գների ցու ցիչը (արժեզրկու մ) Վրաստանու մ, 2010թ. մի ջին գների Գծապատկեր 4. Սպառողական գների ցու ցիչը (արժեզրկու մ) Վրաստանու մ, 2010թ. մի ջին գների 
նկատմամբ (2010 թվականի մի ջին արժեքը = 100%)նկատմամբ (2010 թվականի մի ջին արժեքը = 100%)

%

Կենսական  մի նիմու մը Վրաստանու մ (ամսական՝ լարի), 2015թ. Կենսական  մի նիմու մը Վրաստանու մ (ամսական՝ լարի), 2015թ. 

Աշխատու նակ տարիքի տղամարդու  կենսական մի նիմու մըԱշխատու նակ տարիքի տղամարդու  կենսական մի նիմու մը 162,4162,4

 Միջին սպառողի կենցաղային մի նիմու մը Միջին սպառողի կենցաղային մի նիմու մը 143,9143,9

 Միջին ընտանիքի կենցաղային մի նիմու մը Միջին ընտանիքի կենցաղային մի նիմու մը 272,5272,5

Ընտանիքի տեսակը Ընտանիքի տեսակը 
Մեկ անձՄեկ անձ 143,9143,9

Երկու  անձԵրկու  անձ 230,2230,2

Երեք անձԵրեք անձ 259,0259,0

Չորս անձՉորս անձ 287,7287,7

Հինգ անձՀինգ անձ 323,7323,7

Վեց անձ և ավելՎեց անձ և ավել 382,7382,7

Աղբյուրը՝ Աղբյուրը՝  http://www.geostat.ge
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Մինիմալ մթերային զամբյու ղի բաղադրու թյու նը Վրաստանու մ Մինիմալ մթերային զամբյու ղի բաղադրու թյու նը Վրաստանու մ 
(օրական սպառու մը աշխատու նակ տղամարդու  համար)(օրական սպառու մը աշխատու նակ տղամարդու  համար)

Ցորենի հացՑորենի հաց 250 գր250 գր

Ցորենի ալյու րՑորենի ալյու ր 70 գր70 գր

Եգիպտացորենի և այլ ալյու րԵգիպտացորենի և այլ ալյու ր 40 գր40 գր

ԼոբիԼոբի 20 գր20 գր

Բրինձ Բրինձ 10 գր10 գր

Ձավար (սպիտակաձավար, հնդկաձավար և այլն)Ձավար (սպիտակաձավար, հնդկաձավար և այլն) 10 գր10 գր

Մակարոնի արտադրանքՄակարոնի արտադրանք 15 գր15 գր

Տավարի և հորթի մի ս Տավարի և հորթի մի ս 40 գր40 գր

Խոզի մի սԽոզի մի ս 10 գր10 գր

Ընտանի թռչու նԸնտանի թռչու ն 20 գր20 գր

Թարմ ձու կ, սառեցրածԹարմ ձու կ, սառեցրած 40 գր40 գր

Երշիկեղեն Երշիկեղեն 10 գր10 գր

Կաթ Կաթ 150 գր150 գր

Մածու ն Մածու ն 25 գր25 գր

Կաթնաշոռ Կաթնաշոռ 15 գր15 գր

Պանիր Պանիր 20 գր20 գր

Լոռ Լոռ 5 գր5 գր

Ձու  (օրական՝ 0,5)Ձու  (օրական՝ 0,5) 24 գր24 գր

Կենդանական յու ղ (կարագ, յու ղ)Կենդանական յու ղ (կարագ, յու ղ) 12 գր12 գր

ՄարգարինՄարգարին 7 գր7 գր

Բու սական յու ղԲու սական յու ղ 10 գր10 գր

Միրգ Միրգ 50 գր50 գր

Կորիզավոր մի րգԿորիզավոր մի րգ 50 գր50 գր

Սու բտրոպիկական մի րգ, արքայանարինջ Սու բտրոպիկական մի րգ, արքայանարինջ 50 գր50 գր

Ձմե րու կ, սեխ, դդու մՁմե րու կ, սեխ, դդու մ 50 գր50 գր

Ընկու յզ, կաղին, արևածաղիկԸնկու յզ, կաղին, արևածաղիկ 15 գր15 գր

Լոլիկ Լոլիկ 50 գր50 գր

Սոխ Սոխ 25 գր25 գր

Սխտոր Սխտոր 7 գր7 գր

Բադրիջան Բադրիջան 10 գր10 գր

Կաղամբ Կաղամբ 40 գր40 գր

Ճակնդեղ Ճակնդեղ 15 գր15 գր

ԳազարԳազար 15 գր15 գր

Կարտոֆիլ Կարտոֆիլ 150  գր150  գր

ՇաքարՇաքար 50 գր50 գր

Մու րաբաներ և մրգախյու սՄու րաբաներ և մրգախյու ս 5 գր5 գր

Հրու շակեղենի արտադրանք Հրու շակեղենի արտադրանք 5 գր5 գր

Գինի Գինի 20 գր20 գր

Աղ Աղ 8 գր8 գր

Թեյ Թեյ 2 գր2 գր
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ԳԼՈՒ Խ VIII. ՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ  ԴԵՐԸ

Իհարկե, այս վիճակն ու ղղման է ենթակա: Դրան են ծառայու մ  կենսաթոշակները 
և օգնու թյու նները. երկրու մ 860 հազարից ավել մարդ է ստանու մ, որտեղից մի նչև 700 
հազարը՝ տարիքավոր մարդիկ են: Տարվա ընթացքու մ պետու թյան կողմի ց տված 
կենսաթոշակների  և օգնու թյու նների ընդհանու ր գու մարը  գերազանցու մ է 2,5 մի լիարդ 
լարին (2014 թվականի  տվյալների համաձայն):

•  Գոյու թյու ն ու նեն երկրներ, որտեղ տնտեսու թյու նը ոչ թե շու կան, այլ պետական 
պլանավորման համակարգն է վարու մ:

•  Զու տ շու կայական տնտեսու թյան կամ զու տ վարչական տիպի տնտեսական 
համակարգի տեր երկրները հազվադեպ են: Երկրների մե ծամասնու թյան 
տնտեսու թյու նն երկու  տեսակի տարրերն էլ ներառու մ է:

•  Երկրի տնտեսու թյան հաջողու թյու նը չափելու  համար կիրառվու մ է այդ երկրու մ 
տարվա ընթացքու մ արտադրած համախառն ներքին արդյու նքի   շու կայական 
արժեքը (ՀՆԱ) մե կ բնակչի հաշվարկով:

• «Կյանքի գինը» տարբեր երկրներու մ տարբեր է:

•  Սպառողական զամբյու ղն երկրի մի ջին սպառողի սովորու թյու նները և 
հնարավորու թյու ններն է ներկայացնու մ:

•  Աղքատու թյան շեմի ց ներքև գտնվող քաղաքացիներին և տարեցներին օգնու մ է 
պետու թյու նը:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒ Մ 
Տե՛ս աշակերտի տետրը:  Տե՛ս աշակերտի տետրը:  
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ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Այս գլխու մ ներկայացված են կառու ցվածքային-տրամաբանական 
գծապատկերներ, որտեղ հիմն ականու մ տեսական նյու թը 
հետևյալ հարցերի շու րջ է՝ պահանջարկ-առաջարկ, շու կայական 
հավասարակշռու թյու ն, շու կայական կառու ցվածքներ, պետու թյան դերը:

Ուսու մն ական գործընթացու մ այսպիսի գծապատկերների 
կիրառու մը խթնու մ է տեղեկու թյան հասկանալու ն, ստացած գիտելիքի 
ամրապնդմանը և վերլու ծմանը:

Շուկայի Շուկայի 
կառուցվածքըկառուցվածքը

Ֆիրմաների Ֆիրմաների 
քանակըքանակը

Դիֆերենցված կամ Դիֆերենցված կամ 
միատեսակ ապրանքմիատեսակ ապրանք

Մուտքի Մուտքի 
բարդություններբարդություններ

Ֆիրմայի Ֆիրմայի 
ազեցությունը ազեցությունը 

գնի վրա գնի վրա 
ՕրինակներՕրինակներ

Լիակատար Լիակատար 
մրցակցությունմրցակցություն Շատ Հոմոգեն Հեշտ Չկա

Կարտոֆիլ, 
եգիպտացորեն և այլ 
գյուղատնտեսական 

մթերքներ

Մոնոպոլիստական Մոնոպոլիստական 
մրցակցությունմրցակցություն Շատ Դիֆերենցված

Համեմատաբար 
հեշտ 

Քիչ
Բրենդային հագուստ 
և կոշիկ, զովացուցիչ 

ըմպելիքներ

Օլիգոպոլիա Օլիգոպոլիա Քիչ 
Հոմոգեն կամ 
դիֆերենցված 

Բարդ Կարևոր 

Ավոմեքենաներ, 
բջջային օպերատորներ, 

համացանց- 
մատակարարներ

ՄոնոպոլիաՄոնոպոլիա Մեկ
Շուկայում միայն մեկ 
ֆիրմայի ապրանք

Անհնար
Ամբողջական 
վերահսկում 

Էլեկտրաբաշխում, 
գազամատակարարում, 
ջրամատակարարում 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ  1. ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ  ՏԱՐԲԵՐ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԳԾԱՊԱՏԿԵՐ  1. ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ  ՏԱՐԲԵՐ  ՏԵՍԱԿՆԵՐ
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ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՄՈՒ ՆՔՊԱՀԱՆՋՄՈՒ ՆՔ

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ

Ի՞ՆՉ: ԻՆՉՊԵ՞Ս: Ո՞ՒՄ ՀԱՄԱՐԻ՞ՆՉ: ԻՆՉՊԵ՞Ս: Ո՞ՒՄ ՀԱՄԱՐ

ՌԵՍՈՒ ՐՍՆԵՐՌԵՍՈՒ ՐՍՆԵՐ

ԸՆՏՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸՆՏՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   2.  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   2.  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
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ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ ԽԱՌԸԽԱՌԸ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   3.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   3.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Շու կայական Շու կայական 
տնտեսագիտու թյու ն տնտեսագիտու թյու ն 

Վարչական-ծրագրային Վարչական-ծրագրային 
տնտեսագիտու թյու նտնտեսագիտու թյու ն

Խառը Խառը 
տնտեսագիտու թյու նտնտեսագիտու թյու ն

• Որոշու մն երը 
կայացնու մ է նա, 
ով ընդգրկված 
է կամավոր 
փոխանակմանը:

• Սպառողն է որոշու մ, 
թե ինչ արտադրվի:

• Արտադրողներն են 
որոշու մ՝ ինչպե՞ս 
արտադրել:

• Շու կայական գինն 
ազդակ է, որն ազդու մ 
է պահանջարկի և 
արտադրանքի վրա:

• Տնտեսական 
որոշու մն երը 
կայացնու մ է  
կառավարու թյու նը:

• Ծրագիր (պլան) 
կազմողներն են 
վճռու մ՝ ինչպե՞ս և ո՞ւմ 
համար արտադրել:

• Վարչական 
որոշու մն երը 
հնարավոր է լինեն 
ժողովրդավարկան և 
ավտորիտար (իշխող):

• Տնտեսական 
որոշու մն երն երբեմն  
անկախ են, երբեմն ՝ 
պետու թյան կողմի ց 
ընդու նված:
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ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ  4.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԿԱՐԳԳԾԱՊԱՏԿԵՐ  4.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ  5.  ՇՈՒԿԱՅԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸԳԾԱՊԱՏԿԵՐ  5.  ՇՈՒԿԱՅԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ 
ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԱՐԳԵԼՔՆԵՐ

Մաքսային Մաքսային 
սակագներսակագներ

Տեխնիկական Տեխնիկական 
պահանջներպահանջներ

Քվոտաներ/ Քվոտաներ/ 
արտոնագրերարտոնագրեր

Աջակցու թյոն տեղական Աջակցու թյոն տեղական 
արտադրու թյանըարտադրու թյանը

ՇՈՒԿԱՅԻ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Լիակատար Լիակատար 
մրցակցու թյու նմրցակցու թյու ն

Մրցակցային Մրցակցային 
շու կաներշու կաներ

Մոնոպոլիա Մոնոպոլիա 

Օլիգոպոլիա Օլիգոպոլիա 

Մոնոպոլ-Մոնոպոլ-
իստական իստական 

մրցակցու թյու ն մրցակցու թյու ն 

Ոչ լիակատար Ոչ լիակատար 
մրցակցու թյու նմրցակցու թյու ն
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6.  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱԿ, ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒ ԹՅՈՒ Ն ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6.  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱԿ, ՇՈՒ ԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ԱՌԱՋԱՐԿԱՌԱՋԱՐԿ

PPDD, Պահանջարկի , Պահանջարկի 
գինը գինը 

I.  ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ I.  ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ 
ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ 

QQDD, Պահանջարկի , Պահանջարկի 
քանակըքանակը

QQSS, Առաջարկի , Առաջարկի 
քանակը քանակը 

PPSS, Առաջարկի գինը , Առաջարկի գինը PPDD=P=PEE=P=PSS

QQDD=Q=QEE=Q=QSS

Գինը

Մատակարարու մ

Հավասարակշռու թյու ն

Պահանջարկ

Քանակ 



73

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   7 .  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱՐԿ :  ԱՎԵԼՑՈՒԿ :ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   7 .  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱՐԿ :  ԱՎԵԼՑՈՒԿ :

 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ԱՌԱՋԱՐԿԱՌԱՋԱՐԿ

II. ԱՎԵԼՑՈՒԿII. ԱՎԵԼՑՈՒԿ

Եթե PԵթե P↑↑ > P > PEE, ապա Q, ապա QDD↓↓; Q; QSS  ↑↑  →→ավելցուկավելցուկ

PPDD>P>PEE<P<PSS

QQDD<Q<QSS

PPDD, , Պահանջարկի Պահանջարկի 
գինը գինը 

QQDD, Պահանջարկի , Պահանջարկի 
քանակըքանակը

QQSS, , Առաջարկի Առաջարկի 
քանակը քանակը 

PPSS, , Առաջարկի գինըԱռաջարկի գինը

Գինը

Պահանջարկ

Քանակ 

Մատակարարու մ
ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՎԵԼՑՈՒԿ
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PPDD<P<PEE>P>PSS

QQDD>Q>QSS

Եթե PԵթե P↓↓ < P < PEE, ապաQ, ապաQDD↑↑; Q; QSS↓→↓→ պակասուրդ պակասուրդ

PPDD, Պահանջարկի , Պահանջարկի 
արժեքըարժեքը

QQDD, Պահանջարկի , Պահանջարկի 
քանակըքանակը

QQSS, Առաջարկի , Առաջարկի 
քանակըքանակը

PPSS, Առաջարկի , Առաջարկի 
արժեքը արժեքը 

III. ՊԱԿԱՍՈՒՐԴIII. ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ

 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   8 .  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱՐԿ :  ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԳԾԱՊԱՏԿԵՐ   8 .  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ-ԱՌԱՋԱՐԿ :  ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ

ԱՌԱՋԱՐԿԱՌԱՋԱՐԿ

Գինը

Պահանջարկ

Քանակ 

Մատակարարու մ

ՊԱԿԱՍՈՒՐԴՊԱԿԱՍՈՒՐԴ
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ և ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ և ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Այլընտրանքային ծախսերԱյլընտրանքային ծախսեր (Opportunity cost) – այն ծախսերն են, որոնք  կարող ենք 
զիջել մի  այլ բան ստանալու  համար: 

Աշխարհագրական նշու մԱշխարհագրական նշու մ – ապրանքի անվանու մ, որի առանձնահատու կ 
հատկանիշները կամ վարկը կապված է որոշակի աշխարհագրական վայրի հետ:

Ապրանք/արտադրանքԱպրանք/արտադրանք – շոշափելի իրական առարկաներ, որոնք բավարարու մ 
են մարդկանց տնտեսական պահանջմու նքները: Կարող են լինել  տեսանելի  
և անտեսանելի: Արտադրանքը (տեսանելի), որը նախատեսած է շու կայու մ 
վաճառելու  կամ փոխանակելու  համար, իսկ ծառայու թյու նը (անտեսանելի 
արտադրանք) գործու նեու թյու ն է, որն էլ կողմե րից մե կն առաջարկու մ է մյու սին:

Ապրանքանիշ Ապրանքանիշ – անվանու մ կամ պայմանական նշան, որն օգտագործվու մ է արտադրողի 
կողմի ց, իր ապրանքի կամ ծառայու թյան իդենտիֆիկացման (նու յնականացման) 
համար: 

Առևտու րԱռևտու ր – ապրանքների, ծառայու թյու նների և փողի  կամավոր փոխանակման մի ջոց: 

Ավանդական տնտեսագիտու թյու նԱվանդական տնտեսագիտու թյու ն - էկոնմի կա, որի ժամանակ էլ  արտադրու թյան և 
բաշխման տնտեսական հարցերի վճռու մը հենվու մ է անցյալի սովորու թյու ններին 
և ավանդու յթներին:

Ավելցու կԱվելցու կ – իրավիճակ, երբ ապրանքի առաջարկի ծավալը գերակշռու մ է դրա 
պահանջարկի ծավալին, այսինքն՝ ապրանքի գինը շու կայական հավասարակշիռ 
գնից բարձր է:

Արդյու նավետ տոկոսադրու յք Արդյու նավետ տոկոսադրու յք – տոկոսադրու յք, որի հաշվարկի ժամանակ հաշվի է 
առած սպառողի կողմի ց մատու ցվող բոլոր ֆինանսական ծախսերը:

Արժեզրկու մԱրժեզրկու մ – գների մակարդակի աճ:

Արտաքին էֆեկտԱրտաքին էֆեկտ – անձի արարքի ազդեցու թյու նը այլ, կողմն ակի անձանց 
բարեկեցու թյան վրա (օրինակ՝ մի ջավայրի կեղտոտու մ քիմի ական գործարանի 
կողմի ց): 

Բացարձակ առավելու թյու նԲացարձակ առավելու թյու ն – արտադրողի ու նակու թյու ն, կոնկրետ արտադրանք  
համե մատաբար էժան թողարկելու  և արտահանելու :  

Բնական մոնոպոլիա  Բնական մոնոպոլիա  – այնպիսի ապրանքի մատակարարու մ, որը տարբերվող է, բայց 
ոչ մրցու նակ(շու կայու մ գործու մ է մե կ վաճառող): 

ԳինԳին – փողի քանակ, որը մարդիկ վճարու մ են ապրանքի, ծառայու թյան ձեռքբերման 
ժամանակ կամ ձեռք են բերու մ ապրանքի և ծառայու թյան վաճառքից:

ԳործարքԳործարք – մի ակողմանի, երկկողմանի կամ բազմակողմանի կամքի դրսևորու մ, որը 
ու ղղված է դեպի իրավական հարաբերու թյու նների առաջացմանը, փոփոխու թյանը 
կամ դադարեցմանը:

Դոմի նանտ վիճակԴոմի նանտ վիճակ –  ընկերու թյու նը շու կայու մ դոմի նանտ վիճակ ու նի, երբ այն 
կարևոր շու կայական հատվածին է տիրապետու մ (շու կայու մ առկա ապրանքի մե ծ 
բաժինը նա է մատակարարու մ), և մրցակից ընկերու թյու նները նրա տնտեսական 
որոշու մն երի վրա էական ազդեցու թյու ն չեն թողնու մ: 
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Եկամու տԵկամու տ – վաճառված արտադրանքի քանակի և արժեքի արտադրյալը:

Ընդհանու ր ռեսու րսԸնդհանու ր ռեսու րս – ռեսու րս, որնը մրցողու նակ է, սակայն անձնական օգտագործման 
չէ (օրինակ՝ ձկնորսու թյու ն):

Իրական համախառն  արտադրանքԻրական համախառն  արտադրանք – համախառն  ներքին արտադրանք, որը 
հաշվարկվու մ է նախնական գների հարաբերու թյամբ:

Լիակատար մրցակցու թյու նԼիակատար մրցակցու թյու ն – շու կա, որտեղ շատ են մատակարարողները, որոնք 
նմանատիպ արտադրանք են վաճառու մ, և նոր մատակարարողների մու տքը 
շու կա հեշտ է:  

Ծառայու թյու նԾառայու թյու ն – մարդկանց, ֆիրմաների կամ պետական կառու յցների գործու նեու թյու ն 
տնտեսական կարիքների բավարարման համար ծառայու թյան մատու ցու մ. 
ներկայացնու մ է անտեսանելի արտադրանք:  

ԿարտելԿարտել – մի  քանի ընկերու թյան/ձեռնարկու թյան համաձայնու թյու ն շու կայու մ 
մի ասնական գործելու  համար: 

Կենցաղային մի նիմու մԿենցաղային մի նիմու մ – սննդամթերքի նվազագու յն զամբյու ղի համաձայն 
հաշվարկած ցու ցանիշ:

Կոնտրաֆակտու րաԿոնտրաֆակտու րա – ապրանք, որոնց վրա առանց թու յլտվու թյան դրված է ու րիշի 
ապրանքանիշ:

Համախառը ներքին արդյու նք (ՀՆԱ)Համախառը ներքին արդյու նք (ՀՆԱ) – տարվա ընթացքու մ տվյալ երկրի ազգային 
էկոնոմի կայու մ արտադրված ապրանքների և մատու ցված ծառայու թյու նների 
արժեքն է՝ անկախ ազգային ձեռնարկու թյու նների գտնվելու  վայրից, այսինքն՝ իր 
երկրու մ է, թե արտասահմանու մ (երկրի ներսու մ որոշակի ժամանակահատվածու մ, 
սովորաբար, մե կ տարվա ընթացքու մ արտադրված վերջնական ապրանքների և 
ծառայու թյու նների շու կայական արժեքն է):

Համե մատական առավելու թյու նՀամե մատական առավելու թյու ն – արտադրողի ու նակու թյու ն, որն արտադրու մ է  
ապրանք նվազ, այլընտրանքային ծախսերով, քան ու րիշները:.

Հասարակական բարիք Հասարակական բարիք – ռեսու րս, որն ո՛չ մրցու նակ է, ո՛չ էլ՝ անձնական օգտագործման 
(այն բարիքները, որոնք սպառման ընթացքու մ ընտրու թյան ենթակա չեն, օրինակ՝ 
ինքնապաշտպանու թյու ն):

Հավասարակշիռ արժեք կամ շու կայական հավասարակշռու թյան արժեքՀավասարակշիռ արժեք կամ շու կայական հավասարակշռու թյան արժեք – արժեք, 
որի ժամանակ պահանջարկը հավասարվու մ է առաջարկին:

Հեղինակային իրավու նքՀեղինակային իրավու նք – արտադրանքի արտադրու թյան իրավու նք հեղինակի 
կողմի ց: 

Մակրոէկոնոմի կաՄակրոէկոնոմի կա – տնտեսագիտու թյան մաս, որն ու սու մն ասիրու մ է 
տնտեսագիտու թյան գործառու յթը ողջ երկրի մասշտաբով:

Մակրոտնտեսական ցու ցանիշներՄակրոտնտեսական ցու ցանիշներ – երկրի տնտեսու թյան վիճակի բնու թագրիչ 
վիճակագրական տվյալներ: 

Մասնագիտացու մՄասնագիտացու մ – արհեստավարժու թյու ն այս կամ այն գործու մ: 

Մատակարարու մՄատակարարու մ – արտադրողի ցանկու թյու նը և հնարավորու թյու նը. վաճառել 
արտադրանքը կամ ծառաու թյու նը որոշակի գնով:

Մթերային զամբյու ղՄթերային զամբյու ղ – մթերքի տեսականի և դրանց քանակ, որոնք բավարարու մ են 
մարդու  ֆիզիոլոգիական մի նիմալ պահանջները: 
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ՄոնոպոլիաՄոնոպոլիա – մե նաշնորհ՝ շու կայու մ գերիշխող դիրք ու նեցող, որտեղ մի ակ 
մատակարարողն է:

Մոնոպոլիստակական մրցակցու թյու ն Մոնոպոլիստակական մրցակցու թյու ն – շու կա, որտեղ շատ մատակարարողներ կան, 
սակայն ապրանքը դիֆերենցված/տարբերակված է: 

Մրցակցային ու նակու թու ն (մրցողու նակ)Մրցակցային ու նակու թու ն (մրցողու նակ) – ապրանքի հատկանիշ, որն ի նկատի ու նի, 
որ մի  անձի կողմի ց ապրանքի կիրառու մը  նվազեցնու մ է մյու սի կողմի ց նրա 
կիրառման հնարավորու թյու նը:

Շահու յթՇահու յթ – ամբողջական եկամտի և ծախսի մի ջև եղած տարբերու թյու նը:

Շու կաՇու կա – տնտեսական հարաբերու թյու նների ամբողջու թյու ն, որոնց մի ջոցով 
իրականացվու մ է ապրանքի առք ու  վաճառք:  

Շու կայական անկու մ Շու կայական անկու մ – իրավիճակ, երբ շու կան չի կարող ռեսու րսները արդյու նավետ 
բաշխել:

Շու կայական իշխանու թյու նՇու կայական իշխանու թյու ն – տնտեսական գործակալների ու նակու թյու ն, 
ազդեցու թյու ն գործել շու կայական գնի վրա: 

Շու կայական տնտեսու թյու ն Շու կայական տնտեսու թյու ն – տնտեսական համակարգ, որը հաստատված է 
անհատական սեփականու թյան, ընտրու թյան ազատու թյան և մրցակցու թյան  
վրա: 

ՊահանջՊահանջ – ինչ-որ  բանի անհրաժեշտու թյու ն,կարիք, որը հնարավոր է բավարարվի 
ապրանքի/ծառայու թյան օգտագործմամբ:

ՊահանջարկՊահանջարկ – սպառողի ցանկու թյու նը և հնարավորու թյու նը. ձեռք բերել ապրանք 
կամ ծառայու թյու ն որոշակի գնով:

Պակասու րդՊակասու րդ – այսպիսի իրավիճակ է  ստեղծվու մ, երբ արտադրանքի պահանջարկը 
գերազանցու մ է առաջարկը, այսինքն՝ երբ ապրանքի գինը շու կայական 
հավասարակշիռ գնից պակաս է:   

ՊայմանագիրՊայմանագիր – գործարքի մի  տեսակ, որը կնքելու  համար անհրաժեշտ է երկու  կամ 
ավել անձանց համաձայնու թյու ն: 

ՊատենտՊատենտ – փաստաթու ղթ, որը վկայու մ է գյոտի տեխնիկական լու ծման պետական 
ճանաչու մը և ամրագրու մ այն անձին, որին տրված է այդ գյու տի բացառիկ 
իրավու նքը: 

Պետական գնու մ Պետական գնու մ – պետական բյու ջեով  ֆինանսավորված ապրանքի, ծառայու թյան և 
շինարարական աշխանաքի ձեռքբերու մ:

Պրոտեկցիոնիստական քաղաքականու թյու նՊրոտեկցիոնիստական քաղաքականու թյու ն – պետու թյան տնտեսական 
քաղաքականու թյու ն, որի նպատակն է օտար մրցակցու թյու նից իր ազգային 
տնտեսու թյու նը զերծ պահելը (այս նպատակով կիրառու մ են սակագներ, 
բաժնեմասեր, լրավճարներ և այլ մի ջոցներ):

Սակագին (ներմու ծման համար) Սակագին (ներմու ծման համար) –  ներմու ծված ապրանքի հարկ, որը վճարու մ է 
ներմու ծողը:

Սահմանափակվածու թյու նՍահմանափակվածու թյու ն – վիճակ, երբ մարդկանց պահանջարկը գերազանցու մ է 
ռեսու րսների հնարավոր քանակին:

ՍպառողՍպառող – մարդ, ով ապրանքը և ծառայու թյու նն օգտագործու մ է անձնական 
պահանջներ բավարարելու  համար: 
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Սպառողական գների ինդեքս (ցու ցիչ)Սպառողական գների ինդեքս (ցու ցիչ) – տիպիկ սպառողի կողմի ց ձեռք բերած 
ապրանքի և ծառայու թյան գների մի ջին մակարդակի ցու ցանիշ, նախնական 
ընթացքի հետ համե մատած: 

Սպառողական զամբյու ղՍպառողական զամբյու ղ – ապրանքի/ծառայու թյան  ցու ցակ, որն էլ մի ջին սպառողն է 
օգտագործու մ: 

Սու բսիդիա /հավելավճար արտահանման համարՍու բսիդիա /հավելավճար արտահանման համար – պետու թյան կողմի ց լրացու ցից 
օգնու թյու ն արտահանող ֆիրմաների  համար, որպեսզի նրանք արտասահմանու մ  
արտադրանքը ցածր գնով վաճառեն: 

Վարչական  համակարգ Վարչական  համակարգ – էկոնոմի կա, որտեղ արտադրանքի արտադրու մը  և բաշխու մը 
տեղի է ու նենու մ կենտրոնացված պլանավորման և վերահսկման ճանապարհով:

Տնտեսագիտու թյու նՏնտեսագիտու թյու ն – գիտու թյու ն, որն ու սու մն ասիրու մ է, թե ինչպես բավարարենք 
մարդկանց անսահմանափակ պահանջարկները սահմանափակ ռեսու րսների 
պայմաններու մ: պայմաններու մ: 

Տնտեսական ազատու թյու ն Տնտեսական ազատու թյու ն – սպառողի համար սա նշանակու մ է անձամբ վճռել, թե 
ինչպես հավաքել կամ ծախսել սեփական եկամու տը, գործատու ի համար՝ փոխել 
աշխատանքը, ցանկացած մարդու -քաղաքացու  համար ստեղծել նոր բիզնես, 
չեղարկել հինը և այլն:

Տնտեսական աճ Տնտեսական աճ – արտադրական կարողու թյու նների պերմանենտային (շարու նակվող) 
աճ: Տնտեսական աճի մակարդակը չափվու մ է համախառը ներքին արդյու նքի 
(ՀՆԱ) մակարդակի փոփոխու թյամբ:

Տնտեսական  արդյու նվետու թյու նՏնտեսական  արդյու նվետու թյու ն – արտադրու թյան  ձեռք բերված արդյու նքների և 
աշխատանքի ու  արտադրու թյան մի ջոցների ծախսու մն երի հարաբերու թյու ն: 
Ռեսու րսների արդյու նավետ բաշխու մ է համարվու մ այն իրավիճակը, երբ 
բոլոր ռեսու րսները օգտագործվու մ են այնպես, որ դրանք այլ կերպ բաշխելու ց/
կիրառելու ց լավագու յն արդյու նք ստանալն անհնար է: 

Տնտեսական համակարգՏնտեսական համակարգ – Տնտեսական համակարգն իրենից ներկայացնու մ է 
հասարակական և բնական փոխազդեցու թյու նների, ձևերի, եղանակների և 
մե թոդների ամբողջու թյու ն:

Տեղեկատվու թյան  անհամաչափու թյու նՏեղեկատվու թյան  անհամաչափու թյու ն – իրավիճակ, երբ գործարքի մասնակից մի  
կողմն  ավելի տեղեկացված է, քան մյու սը: 

Տոկոս Տոկոս – իրական և ֆինանսական կապիտալի որոշակի ժամանակով օգտագործման 
համար սահմանված հարկ, որն էլ ռեսու րներն օգտագործողը վճարու մ է 
ռեսու րսների տիրոջը:

Քվոտա/չափաբաժին (ներմու ծելիս)Քվոտա/չափաբաժին (ներմու ծելիս) – ապրանքի սահմանված քանակ, որը 
թու յլատրվու մ է երկիր ներմու ծելու  համար:

ՕլիգոպոլիաՕլիգոպոլիա – շու կայական իրավիճակ, երբ փոքր թվով խոշոր ձեռնարկու թյու ններ 
կառավարու մ են որոշակի ապրանքների կամ ծառայու թյու նների շու կայի 
առաջարկը և վերահսկու մ են շու կայական գները:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն

1. «Դպրոցական քաղաքացիական ակու մբի ձեռնարկ, ու ղեցու յց քաղաքացիական 
նախաձեռնու թյու նների համար», Գիորգիձե Նաթիա,  Թբիլիսի, 2011թ.: 

2. «Գործնական իրավու նք» (փորձնական տարբերակ), Գոբրոնիձե Գիորգի, Ինգա 
Թոդրիա, Ռաու լ Ագիկյան, Ռևազ Խոփերիա, Կախա Ծիքարիշվիլի, Թբիլիսի, 
2014թ.:

3. «Եվրամի ու թյան համաձայնու թյու նը խորը, ամե ն ինչ փոխարինող ազատ 
առևտրական տարածքի մասին և Վրաստանը», Տնտեսական քաղաքականու թյան 
ու սու մն ասիրու թյան կենտրոն, Թբիլիսի, 2014թ.: 

4. «Բարբարոսական մն ացու կի/վերապրու կ»-ի պաշտպանու թյան համար. 
կապիտալիզմի  թշնամի ները ինչո՞ւ կեղտոտեցին ոսկե ստանդարտը», 
թարգմանու թյու ններ, Վերու լավա Թենգիզ, Լյու դվիգ Ֆոն Միզես, 2012թ.:

5. «Սննդամթերքի կարգավորու մը Եվրամի ու թյու նու մ, սննդամթերքի 
պիտակավորու մը (էտիկետավորու մ)», Թոդու  Լիա, Թբիլիսի, 2014թ.:

6. «Մրցակցու թան քաղաքականու թյու նը Վրաստանու մ», Միջազգային 
թափանցիկու թյու ն՝ Վրաստան, Թբիլիսի, 2012թ.:

7. «Քաղաքացիական կրթու թյու ն և կրթու թյու ն մարդու  իրավու նքների ոլորտու մ», 
Ռաֆալսկա Մաժենա, 2011թ.:

8. «Վրաստան-Եվրամի ու թյան  ասոցացման մասին համաձայնու թյան ու ղեցու յց», 
Թբիլիսի, 2014թ.:

9. «Վրաստանի պետական գնու մն երի համակարգը», Միջազգային թափանցիկու թյու ն՝ 
Վրաստան, Թբիլիսի, 2013թ.:

10. «Քաղաքացիական կրթու թյան մանկավարժի օժանդակ ձեռնարկ», հոդվածների 
ժողովածու  3, խմբագիր-կազմող՝ Թամար Բրեգվաձե, CTC- ACETT, 2013թ.:

11. «Հարաբերու թյու ն հասարակու թան հետ. ռազմավարու թյու ն և տակտիկա (մի ջոց)», 
Ուիլկսոն, Դ. Լ. Կամե րոն, Գ. Տ., 2011թ.:

12. «Տեսաափաստագրու մ՝ ակտիվ քաղաքացու  ձեռնարկ», Թեշելաշվիլի Աննա, Թիկո 
Նաճղեբիա, Գիգա Պայճաձե, Սանդո Ասաթիանի, Թբիլիսի, 2013թ.: 

13. «Ճանապարհ դեպի ճորտատիրու թյու ն», Շեշելիձե  Պաատա, Նոր 
տնտեսագիտական դպրոց, թարգմանու թյու ններ վրացերեն, Ֆրիդրիխ Օգյու ստ 
Ֆոն Հայեկ, «Հավասարու թյան և անհավասարու թյան մասին», Լյու դվիգ Ֆոն 
Միզես, «Ամե րիկյան դասական լիբերալիզմ», Լեվելին Ռոքվելի, 2010թ.:

14. «Պայմանագրային իրավու նք», Ձլիերիշվիլի Զու րաբ, Ռոբաքիձե Իրակլի, Սվանիձե 
Գիորգի, Ցերցվաձե Լաշա, Ջանաշիա Լևան, Թբիլիսի, 2014թ.: 

15. «Ազատ մտածողները», Ջանդիերի Գիա, Ազատ գրադարան, 6-րդ հավաքածու , 
«Անտ-Թրու ստ», 2011թ.:

16. Geoff Riley, Monopoly Power and Economic Ef fi ciency and Welfare. 2011.
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