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UDC 578.4                                               PANDEMIC AND  
                                                                                                                            CRISIS MANAGEMENT 

 
Ming-Chin Chan, Li-Ying Chen, Ching-Mei Chang, Sung-Teng Shu, Chun-Jung Chiu,  

Shih-Hung Tsai, Jung-Chung Lin 

 
PROACTIVE INFECTION CONTROL MANAGEMENT TO COMBAT  
COVID-19 IN TAIWAN: AN EXPERIENCE OF A MEDICAL CENTER 

 
 

In December 2019, unexplained viral pneumonia cases named COVID-19 by the WHO caused pandemic 

infectious diseases. Proactive of infection control measures for infection control in the medical center of Tri-Service 

General Hospital were implemented during the warming outbreak of the COVID-19 from Mainland China. 

Proactive prevention and control measures such as prepared meetings, education, traffic control, hospitalization 

control, negative pressure wards, isolation wards for quarantine, environmental cleaning monitoring and supplies 

had been designed. A total of nearly 50 task force meetings were held from January 22 to May 5, 2020. Total of 33 

education and training sessions were conducted with 13,565 participants, more than 300 highly suspected COVID-

19 cases and more than 1,000 community monitoring and screening cases. Twenty-nine confirmed cases had been 

demonstrated. With stringently infection control policy, there is no confirmed case among all of our staff, outsourced 

personnel, visitors, or any other patients in our hospital. The cured  rate is as high as 93% in our hospital. The 

hospital also pays attention to the disease guidelines announced by the CDC closely, and implements nosocomial 

infection control policies intensively. On the top of that, we expect COVID-19 epidemic can be controlled shortly in 

the global and maintain the health of our colleagues and patients in our hospital during the epidemic prevention 

process. 

Keywords: COVID-19, infection control, management, medical center of the Tri-Service hospital in Taiwan. 

 

 

Introduction. In December 2019, some unexplained viral pneumonia cases were discovered in Wuhan, Hubei 

Province, China. It was officially named COVID-19 by the WHO later [1]. The pathogen was named SARS-CoV-2 

as similar to SARS (Severe acute respiratory syndrome) origin by coronavirus in 2003 [2, 3]. Coronavirus is an 

important pathogenic to cause human and animal diseases. It was known able to infect humans include alpha CoV 

HCoV-229E, HCoV-NL63 and beta CoV HCoV-HKU1, HCoV-OC43, MERS-CoV, SARS-CoV, and the latest 

findings SARS-CoV-2 [4]. The transmission route of COVID-19 is mainly through direct contact with virus-

containing secretions or droplets [5]. Taiwan announced on January 15, 2020 that "COVID-19" is the fifth type of 

legal infectious disease. Subsequently, the first confirmed case appeared on January 20. The citizen came back from 

Wuhan, and on May 5, 2020, the total number of confirmed cases in Taiwan was 440 [6]. Proactive of infection 

control measures for infection control in the medical center, such as personal protective equipment, 

surgical masks, N95 respirators, gowns, and negative pressure isolation rooms were implemented during 

the warming outbreak of COVID-19 from Mainland China. 
 

Materials and Methods  

Study Hospital. The Tri-Service General Hospital was established in 1944. It is a teaching hospital 

affiliated to the National Defense Medical Center. It has the responsibility of clinical medical, teaching 

and researches. At present, there are about 3,300 staff members, 1,885 beds, the average daily outpatient 

service is 4,800 patients, the average daily emergency service is 220 patients, and the average daily 

hospitalization is 1,300 patients. 

Disease prevention and action 

Prepared meeting. On January 22nd, 2020, the task force was established to respond  to COVID-19. 

The superintendent was the commander, participants were including hospital ’s various departments and 

the relevant executive units. Task force according to the development of the epidemic situation and the 

national epidemic prevention policy published at any time, to adjust the existing epidemic prevention 

measures in the hospital.  

Education. For COVID-19, education and training of staff (including all kinds of outsourced 

personnel and volunteers) of the whole hospital was conducted, including: COVID-19 introduction, 

treatment and diagnosis, infection control policy, personal protective equipment (PPE) putting on and 

taking off. After education and training, in order to understand the employees' cognition level, the self-

examination was provided among hospital staff and outsourced staff to achieve this goal by using the " 
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Self-assessment Form for the Serious Special Infectious Pneumonia Control Policy " prepared by the TW 

CDC, which included where to find the update information, ask Travel, Occupation, Contact and Cluster 

(TOCC) for suspected patient, relative infection control policy, and had completed preventive exercise 

(Table 1). The suggestions of protection contacted with suspected and confirmed COVID-19 in staff  are 

shown in Table 2. 
Table 1  

HCW self-assessment of check list for COVID-19 Preparation 

 

 

Check Item  

The Preparation 

Situation 

 
Yes No 

Not 

applicable 

I know how to check the latest information of COVID -19 epidemic, risk factors, 

differential diagnosis and clinical symptoms. Pay attention to updates of 

information at any time. (Related website: CDC Global Information Network) 

   

I know that patients with fever or suspected symptoms of COVID -19 infection 

should be asked about travel history, occupation, exposure history, and whether 

people around have recently experienced similar symptoms (TOCC). 

   

I know that patients who had fever or suspected infection and travelled to 

endemic areas within 14 days before the onset of the disease should be alert.  

   

I understand the infection control strategies for the care of COVID-19 patients in 

my severed medical institutions, including： 

□ COVID-19 notification conditions and methods 

□ Patient assessment and inspection procedures 

□ Patient placement 

□ Visitor management 

□ Personal protective equipment(PPE) and equipment placement 

□ Other 

   

About how to care for COVID-19 patients our hospital's infection control strategy 

conforms the "Guidelines for Medical Institutions to Respond to COVID-19 

Infection Control Measures" published by the CDC. 

   

I clearly know that when COVID-19 patients arrive at the hospital, they must 

immediately take appropriate standard infection protection measures(including 

droplets, exposure, airborne), and perform the inspection and shunting procedure 

(including patient placement) for  based on the sensory control strategy. 

   

I clearly know what PPE should be worn when caring COVID-19 patients. Also I 

know how to put on and take off properly, and actually practice the process. 

   

I have received COVID-19 related education and training  

in the last 1-2 months. 

   

When I find a suspected COVID-19 patient, I know how to notify the infection 

control staff of our hospital. 

   

If I have been exposed to COVID-19 patients without proper protection, I know 

how to notify our infection control staff in the hospital 

   

I know that if I have a fever and other symptoms after contacting or caring for a 

COVID-19 patient, I should immediately notify the supervisor and understand the 

subsequent relevant regulations. 

   

My service unit has a clear backup plan. If my colleagues or I cannot get to work 

due to infections, we know each other well how to coordinate the work schedule. 

   

I know how to seek medical assistance if needed after contacting or caring for 

COVID-19 cases. 

   

I am the supervisor of the unit and can clearly grasp the health status of 

colleagues in the unit every day. Colleagues who have fever or respiratory 

symptoms in the unit will be allowed and encourage rest at home. 

   

My hospital has conducted field or desk exercises of  COVID-19 strain plan in the 

last 1-2 months. 
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Table 2  

The suggestions of protection contacted with suspected and confirmed COVID-19 in staff 

Location Medical Behavior 

Respiratory 

protection 

Gloves 

Gown 
Eye 

protection 

(A) goggle 

(B) Total 

Mask 

Hair 

cap 
Medical/ 

Surgical 

mask 

N95 

mask 

Fluid 

repellent 

Fluid 

resistant 

Public Area 

Entrance service, 

registration, appro-

val, delivery, etc. 

V       

OPD 

Ask Patient chief 

complaints and 

TOCC. 

V       

Emergency 

Examination 

Ask Patient chief 

complaints and 

TOCC. 

V       

Patient 

Transfer 

Transfer patients 

from the ward to 

other units in the 

hospital. 

 V V V    

Diversion 

Area 

or 

Admission 

Ward 

(With 

Negative 

Pressure or 

Independent 

Examination 

room) 

Medical care beha-

viors of general 

contact with pa-

tients (measuring 

body temperature, 

blood pressure,X-

rays) 

 V V V  V(A) V 

High-risk medical 

care in contact with 

patient’s blood, 

body fluids, 

excreta, etc. 

 V V  V V(Ｂ) V 

Respiratory 

specimen collection 

(throat swab) 

 V V  V V(Ｂ) V 

Medical treatment 

that may generate 

aerosol 

 V V  V V(Ｂ) V 

Environmental 

clearance 
 V V  V V(Ｂ) V 

 

 Traffic control 

Emergency department. When the patient enters the emergency department of the hospital, if he has 

a fever (≧ 38 ℃ by ear temperature) or acute respiratory infection syndrome, he will be immediately 

directed to the quarantine area for consultation. After the doctor’s evaluation, he will be screened and 

treated by assigned healthcare personnel. The patient will transfer to the quarantine ward with traffic 

control. During the transfer process, all staff must wear suitable personal protective equipment and the 

environment must be cleaned and disinfected later  (Fig.). 

Hospitalization. If the patient has been suspected as COVID-19, then will be transferred to the 

quarantine ward after being evaluated by the physician. The transfer process to the quarantine ward will 

be also preformed through the pre-planned traffic control. 

Negative pressure wards.  Total 20 negative pressure isolation rooms, the hardware and ventilation 

equipment were tested and maintained regularly. Patients admitted to this ward were confirmed and 

highly suspected cases. When caring  COVID-19 patients, the staff is mainly scheduled to avoid cross-

infection. All wards were equipped with PPEs in the anteroom with appropriate space for putting on and 

taking off. 

Isolation wards for quarantine. In addition to the negative pressure isolation wards, another total 21 

isolation rooms were set up in our hospital. As same as the caregiver refer to the negative pressure 

isolation wards, which are mainly fixed shifts, also, all isolation wards were equipped with PPEs in the 
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anteroom with appropriate space for putting on and taking off.  

 

 
 

Fig. Transfer traffic control for suspected and confirmed COVID-19 patients 

 

Environmental cleaning monitoring. Before COVID-19 pandemic, we routinely executed 

environmental cleaning monitoring with ATP test (Clean-Trace ATP Water, 3M Company, Sao Paul, 

Minnesota, USA) for ICU wards after patient discharged. Because of the extensive environmental 

contamination by COVID-19 patient [7], we also randomly executed the environmental cleaning 

monitoring after COVID-19 patient discharged from negative pressure wards by monthly. 10 high touch 

surfaces of the room were  chosen to confirm whether the cleaning and disinfection was done thoroughly.  

Supplies. In-hospital reserve: During the epidemic situation, through the medical supply room to 

unique dispatch supplies’ in and out. For the first-line work units, such as: emergency department, 

negative pressure wards, and isolation wards, must provide sufficient volume. For the rest work units, the 

supplies for daily usage were managed, as well. Appropriation from Ministry of Health and Welfare 

(MOHW): The specific outpatient department in the hospital will provide surgical mask for each specific 

outpatient in cooperation with the MOHW’s policy. The applicant will need to sign on MOHW’s 

signature form when received the mask as the managing strategy. 

Suspected cases notification and detection 

TOCC checkpoint. The hospital's information system of outpatient department and emergency 

department was added by a new TOCC checklist as the reminder in our electronic medical record, also the 

staff must ask about the travel history of all patients who with fever or suspected infection (especially 

must  ask if patients have travelled to Wuhan within 14 days before the onset). Patient’s occupation, 

contact history and whether having the gathering experiences were exactly implemented. 

Notification and submission of statutory infectious diseases. The infection control office of 

hospital carries out the specimen submission and inspection. The submission rule was according to the 

regularly updated notification’s definition by the Taiwan Centers for Disease Control, and the laboratory 

immediately performed the PCR exam to confirm the result. 

Results. A total of nearly 50 task force meetings were held from January 22 to May 5, 2020. Total of 

33 education and training sessions were conducted with 13,565 participants , including medical staff and 

outsourced personnel, more than 300 highly suspected COVID-19 cases and more than 1,000 community 

monitoring and screening cases. Finally, we cared 29 confirmed cases. 

With stringently infection control policy, there is no confirmed case among all of our staff, 

outsourced personnel, visitors, or any other patients in our hospital, On the other hand, we have the 

highest number of confirmed cases admitted to our hospital in Taiwan. The cured rate is as high as 93%, 

compared with other hospitals in Taiwan and other countries in the world.  



9 

Discussions. In addition to formulating relevant infection control policies and standard of 

procedures, our hospital has held contingency meetings regularly in response to the rolling epidemic 

situation of the Central Epidemic Command Center (CECC). The members include administrative units 

and clinical units in the hospital. The topics of the meetings included the domestic and international 

epidemic reports, the current status of the hospital's notifications, the latest information report from the 

Taiwan Centers for Disease Control, the promotion of infection control policies, the work reports of 

various units, and provisional motion. Regarding the execution and tracking of the content of the 

meetings, to ask each unit to implement the relevant policies, track the status of the execution, and to 

audit and improve it, if there are difficulties in performing the tasks, which will be discussed and solved 

in these meetings.  

 

Conclusions. The hospital also pays attention to the disease guidelines announced by the CDC 

closely, and implements nosocomial infection control policies intensively. On the top of that, we expect 

COVID-19 epidemic can be controlled shortly in the global and maintain the health of our colleagues and 

patients in our hospital during the epidemic prevention process. 
         This table is recommended by Taiwan CDC. In addition to the recommendations, severe cases can 
adjust personal protective equipment depending on the condition and the medical treatment to be 
performed.  HCW：Healthcare Workers 
 

 
 

References 
 

1. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study / A. J. Kucharski, T.W. 

Russell, C. Diamond,  Y. Liu, et al // Lancet Infect Dis. -2020. -  20(5). - P. 553-558. 

2. The COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Review of Taxonomy, Genetics, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, 

and Control / Y.A. Helmy, M. Fawzy,  A. Elaswad, A. Sobieh, et al  // Journal of Clinical Medicine. – 2020. - 9(4). 

- P. 1225. 

3. Ahmed, S.F., Quadeer, A.A., & McKay, M.R. Preliminary identification of potential vaccine targets for the 

COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) based on SARS-CoV immunological studies // Viruses. - 2020. -12(3). - 254 

doi: 10.3390/v12030254. 

4. Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute 

respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2 // Nature 

microbiology. – 2020. - 5(4). - P. 536–544.  

5. COVID‐19 diagnosis and management: a comprehensive review / G. Pascarella, A. Strumia, C. Piliego,  F. Bruno, 

et al   // Journal of Internal Medicine doi: 10.1111/joim.- 2020. - 13091. [Epub ahead of print] 

6. Center for Disease Control, Taiwan National Infectious Disease Statistics System at: 

https://nidss.cdc.gov.tw/ch/SingleDisease.aspx?dc=1&dt=5&disease=19CoV. 

7.  Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient / S.W.X. Ong, Y.K. Tan,  P.Y. Chia,  et al  // JAMA. 

Published online March 4. doi:10.1001/jama.- 2020.- P. 3227. 

 

10.03.2020. 
 
 
 

https://nidss.cdc.gov.tw/ch/SingleDisease.aspx?dc=1&dt=5&disease=19CoV


10 

 
2019 թ. դեկտեմբերին վիրուսային թոքաբորբի անբացատրելի դեպքերը՝ COVID-19 անվանումով 

առաջացրին համաճարակային վարակիչ հիվանդություններ: COVID-19-ի բռնկման ժամանակ Չինաստանում՝ 
Tri-Service հիվանդանոցի բժշկական կենտրոնում պրոֆիլակտիկ և ստուգողական միջոցառումներ 
ձեռնարկվեցին: Այդպիսի միջոցառումներից էին խորհրդակցությունները, հոսպիտալացման վերահսկողությունը, 
բացասական ճնշումով հիվանդասենյակները, մեկուսացման վայրերը, շրջակա միջավայրի մաքրման 
մոնիտորինգը և այլն:   2020 թ. հունվարի 22-ից մայիսի 5-ը անցկացվեց նպատակային խմբի մոտ 50 
խորհրդակցություն՝ 13565 մասնակիցներով: Բացահայտվեց ավելի քան 300 դեպք՝ COVID-19 –ի կասկածանքով: 
Վարակային հսկողության խիստ քաղաքականության արդյունքում մեր ամբողջ անձնակազմի, արտաքին 
անձնակազմի, այցելուների կամ ցանկացած այլ պացիենտների շրջանում մեր հիվանդանոցում չհայտնաբերվեց 
որևէ հաստատված դեպք: Մեր հիվանդանոցում  բուժման ցուցանիշը կազմում է 93%: Հիվանդանոցը նաև 
ուշադրություն է դարձնում և սուր պայքարի քաղաքականություն է վարում վարակի դեմ՝ հիվանդանոցից դուրս: 
Բացի դրանից սպասվում է, որ  COVID-19 թագավարակը կարող է վերահսկվել մոտ ժամանակներս՝ գլոբալ 
մասշտաբով և պահպանել մեր գործընկերների և պացիենտների առողջությունը մեր հիվանդանոցում՝ 
համավարակի պրոֆիլակտիկայի գործընթացում: 

  COVID-19,  վարակային վերահսկողություն, կառավարում,  Թայվանի Tri-Service 
հիվանդանոցի  բժշկական կենտրոն: 

 
Минг-Чин Чан, Ли-Ин Чен, Чинг-Мей Чанг, Сунг-Тен Шу, Чун-Чун Чу, Ши-Хун Цай,  

Юнг-Чунг Лин  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОAКТИВНЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ КОНТРОЛЕМ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
COVID-19 В ТАЙВАНЕ: ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

  
В декабре 2019 года необъяснимые случаи вирусной пневмонии, названные ВОЗ  COVID-19, вызвали 

пандемические инфекционные заболевания. Во время вспышки  в Китае вирусного заболевания COVID-19 

были приняты профилактические меры для инфекционного контроля в медицинском центре больницы 

общего профиля Tri-Service. Были разработаны упреждающие профилактические и контрольные меры, 

такие как подготовка собраний, обучение, контроль трафика, контроль госпитализации, палаты с 

отрицательным давлением, изоляторы для карантина, мониторинг очистки окружающей среды и т.д. С 22 

января по 5 мая 2020 года было проведено в общей сложности около 50 совещаний целевой группы. Всего 

было проведено 33 учебных и тренинговых занятия с 13 565 участниками. Более 300 случаев с высоким 

подозрением на COVID-19 и более 1000 случаев общественного мониторинга и скрининга. 

Продемонстрированы 29 подтвержденных случаев. В результате проведения строгой политики 

инфекционного контроля среди всего нашего персонала, внешнего персонала, посетителей или любых других 

пациентов в нашей больнице не существует подтвержденного случая. Показатель излечения в нашей 

больнице достигает 93%. Больница также обращает внимание на инструкции по болезням, объявленные 

CDC, и интенсивно проводит политику борьбы с внутрибольничной инфекцией. Кроме того, ожидается, 

что эпидемию COVID-19 можно будет в ближайшее время контролировать в глобальном масштабе и 

поддерживать здоровье наших коллег и пациентов в нашей больнице в процессе профилактики эпидемии. 

Ключевые слова: COVID-19, инфекционный контроль, управление, медицинский центр больницы 

Tri-Service в Тайване. 
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Taipei, Taiwan, Institute of Epidemiology and Preventive Medicine, College of Public Health, National Taiwan 
University, Taipei, Taiwan 
Li-Ying Chen - Infection Control Office, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, 
Taiwan 
Ching-Mei Chang - Infection Control Office, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, 
Taipei, Taiwan 
Sung-Teng Shu - Infection Control Office, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, 
Taiwan 
Chun-Jung Chiu - Negative Pressure Isolation Ward & Infectious Intensive care Unit, Tri-Service General 
Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan 
Shih-Hung Tsai -  Division of Emergency, Department of Internal Medicine, Tri-Service General Hospital, National 
Defense Medical Center, Taipei, Taiwan 
Jung-Chung Lin - Infection Control Office, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, 

Taiwan, Division of Infections Diseases and Tropical Medicine, Department of Internal Medicine, Tri-Service 
General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan 
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FULMINANT ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME CAUSED BY 2019 NOVEL 

CORONAVIRUS PNEUMONIA WITH SUCCESSFUL  

WEANING IN AN ADULT 

  
Since December 2019, an outbreak of infection with the novel coronavirus (2019-nCoV) from Wuhan, China, 

has become a global health concern, as it has rapidly spread across the globe and become the top issue affecting 

millions of people around the world. The clinical spectrum of novel coronavirus infection appears to be wide, 

encompassing asymptomatic infection, mild upper respiratory tract illness, and severe viral pneumonia with 

respiratory failure and even death. Although most of the patients of COVID-19 show mild symptoms and can recover, 

on their own, about 20% of the patients develop severe symptoms. Common symptoms include fever, cough, 

shortness of breath, as well as other flu-like symptoms (sore throat, chills, fatigue, etc.). Patients with severe illness 

tend to have severe pneumonia, sometimes acute respiratory distress, which could lead to multiple organ failures 

and death. Here, we report a confirmed COVID-19 infection critical case with bronchopneumonia complicated with 

acute respiratory failure, septic shock and acute respiratory distress syndrome status post endotracheal tube 

insertion and successful recover.  

Keywords: severe resperatory distress syndrome, coronavirus, pneumonia, symptoms.    

 

Introduction. Since December 2019, an outbreak of infection with the novel coronavirus (2019-nCoV) from 

Wuhan, China, has become a global health concern, as it has rapidly spread across the globe and become the top 

issue affecting millions of people around the world [1-4]. The clinical spectrum of novel coronavirus infection 

appears to be wide, encompassing asymptomatic infection, mild upper respiratory tract illness, and severe viral 

pneumonia with respiratory failure and even death. Although most of the patients of COVID-19 show mild 

symptoms and can recover, on their own, about 20% of the patients develop severe symptoms. Common symptoms 

include fever, cough, shortness of breath, as well as other flu-like symptoms (sore throat, chills, fatigue, etc.). 

Patients with severe illness tend to have severe pneumonia, sometimes acute respiratory distress, which could lead to 

multiple organ failures and death [5-7]. Here, we report a confirmed COVID-19 infection critical case with 

bronchopneumonia complicated with acute respiratory failure, septic shock and acute respiratory distress syndrome 

status post endotracheal tube insertion and successful recover.  

 Case Report. A 60-year-old female had a history of hypertensive cardiovascular disease with 

regular follow up. She departed from Taiwan on Jan, 2, 2020 and traveling to the Czech Republic and 

then to New York. She had fever and cough one week prior to this admission. She called at local clinic at 

New York and received series examinations. CxR revealed no significant finding but polymerase chain 

reaction of respiratory syncytial virus showed positive results. She returned to Taiwan on March,16 and 

still had cough symptoms. Therefore, she visited our emergency department and was admitted to the 

isolation ward. 

On admission, her blood pressure was 168/87 mmHg, pulse rate 75 beats/min, respiration rate 23/min 

and body temperature 38.2 ºC. Physical examination showed crackles, bilateral. Laboratory studies were 

as follows: white cell count, 4.04 cells/mm3; absolute neutrophil count, 75.8%; absolute lymphocyte 

count, 17.1%; hemoglobin, 13.4 g/dL; platelet, 149 cells/mm3; and C-reactive protein, 5.77 mg/dL. 

Chest radiography showed increased infiltration over bilateral lower lung fields. Sputum virus 

isolation, Pneumocystis jiroveci, and cytomegalovirus polymerase chain reactions, fungus stain and 

culture, acid-fast stain, Gram stain, and sputum culture were performed. Computed tomography of chest 

was done on the next day of admission revealed diffuse air-space and ground-glass opacities, as well as 

thickening of interstitial lines distributed throughout both lungs (Fig.1). Throat swab of SARS-CoV-2 

showed positive results. Empiric antibiotic therapy of ceftriaxone was administrated. Unfortunately, she 

developed hypoxemic respiratory failure on the 3rd day and endotracheal tube insertion was performed. 

She was transferred to intensive care unit for treatment. 

Septic shock was diagnosed after thorough series of studies. Adequate intravenous fluid hydration 

and inotropic agent was used. Poor oxygen status was noted inspite of adjust ventilator setting. Acute 
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respiratory distress syndrome (ARDS) was diagnosed based on image and laboratory findings. ARDS 

lung protective strategy including low tidal volume and high positive end-expiratory pressure was 

performed. However, poor oxygen index was still noted and respiratory therapist performed lung 

recruitment twice. Hydroxycholoroquine plus azithromycin were also prescribed to increase virus 

clearance. Intermittent fever was noted and series of studies were done. Sputum culture grew Klebsiella 

pneumonia and Acinetobacter baumanii and meropenem 1 gm every 8 hours was administered 

intravenously. The lung condition got improved and adjustment ventilator settings according to clinical 

condition. Patient sustained ventilator dependent under respiratory training and did not  pass the weaning 

profiles. Tracheostomy was done on account of difficult weaning from ventilator. Follow-up computed 

tomography of chest showed diffuse patchy or bandlike consolidative lesions, ground- glass opacities, and 

reticular pattern in both upper and lower lungs (Fig. 2). Methylprednisolone 40 mg intravenous everyday 

was prescribed to treat pulmonary fibrosis. Patient became afebrile under intravenous antibiotics and 

steroid treatment.  

The clinical condition improved gradually and the patient had successful weaning from ventilator on 

the 45th day after admission. Tracheostomy was removed on the 48th day after admission. The patient 

recovered well and was discharged and out patient follow up was advised. 

 

 

                    
 
 

Fig. 1. Computed tomography of chest was done on the next day of admission revealed diffuse air-space and 

ground-glass opacities as well as thickening of interstitial lines distributed throughout both lungs 

 

 

 

                    
 

 

Fig. 2. Follow-up computed tomography of chest done on the 39th day after admission showed diffuse patchy or 

bandlike consolidative lesions, ground- glass opacities, and reticular pattern in both upper and lower lungs 



13 

 

 

Discussion. Human coronavirus is one of the main pathogens of respiratory infection. The two 

highly pathogenic viruses, SARSCoV and MERSCoV, cause severe respiratory syndrome in humans 

and four other human corona viruses (HCoVOC43, HCoV229E, HCoVNL63, HCoVHKU1) induce 

mild upper respiratory disease. The major SARSCoV outbreak involving 8422 patients occurred during 

2002–03 and spread to 29 countries globally. MERSCoV emerged in Middle Eastern countries in 2012 

but was imported into China. The sequence of 2019nCoV is relatively different from the six other 

coronavirus subtypes but can be classified as betacoronavirus. SARSCoV and MERSCoV can be 

transmitted directly to humans from civets and dromedary camels, respectively, and both viruses originate 

in bats, but the origin of 2019nCoV needs further investigation. 2019nCoV also has enveloped virions 

that measure approximately 50...200 nm in diameter with a single positivesense RNA genome. 

Clubshaped glycoprotein spikes in the envelope give the virus a crownlike or coronal appearance. 

Transmission rates are unknown for 2019nCoV; however, there is evidence of humantohuman 

transmission.  

Some patients, especially severely ill ones, had coinfections of bacteria and fungi. Common bacterial 

cultures of patients with secondary infections included A baumannii, K pneumoniae, A flavus, C glabrata, 

and C albicans [8]. The high drug resistance rate of A baumannii can cause difficulties with antiinfective 

treatment, leading to higher possibility of developing septic shock. For severe mixed infections, in 

addition to the virulence factors of pathogens, the host’s immune status is also one of the important 

factors. Old age, obesity, and presence of comorbidity might be associated with increased mortality. When 

populations with low immune function, such as older people, diabetics, people with HIV infection, people 

with longterm use of immune-suppressive agents, and pregnant women, are infected with 2019nCoV, 

prompt administration of antibiotics to prevent infection and strengthening of immune support treatment 

might reduce complications and mortality. Our case also had secondary Klebsiella pneumonia and 

Acinetobacter baumanii infections and recovered well under appropriate antibiotics treatment.  

The absolute value of lymphocytes in most patients was reduced. This result suggests that 

2019nCoV might mainly act on lymphocytes, especially T lymphocytes, as does SARSCoV. Virus 

particles spread through the respiratory mucosa and infect other cells, induce a cytokine storm in the body, 

generate a series of immune responses, and cause changes in peripheral white blood cells and immune 

cells such as lymphocytes. Some patients progressed rapidly with ARDS and septic shock, which was 

eventually followed by multiple organ failure. Some studies suggest that a substantial decrease in the total 

number of lymphocytes indicates that coronavirus consumes many immune cells and inhibits the body’s 

cellular immune function. Our case initial also showed leukopenia and lymphopenia compatible with 

previous reports.  

The patient developed septic shock and acute respiratory distress syndrome and received intensive 

care and treatment during ICU stay. Treatment care was performed according to the Surviving Sepsis 

Campaign guidelines: management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [9]: 

early elective endotracheal tube insertion while hypoximia status; endotracheal tube insertion performed 

by the healthcare worker who is the most experienced with airway management; resuscitation with proper 

fluid and inotropic agents; low tidal volume and higher positive end-expiratory pressure stragegy; 

recruitment maneuvers. Finally, the patient had successful weaning from ventilator and recovered well by 

multidisciplinary team care. 
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 2019 թ. դեկտեմբերից առողջապահության համար գլոբալ խնդիր հանդիսացավ նոր թագավարակի 
(COVID-19) բռնկումը Ուհանից /Չինաստան/, որն անդրադարձավ ամբողջ աշխարհի միլիոնավոր մարդկանց վրա; 
Նոր թագավարակի կլինիկական պատկերն, ամենայն հավանականությամբ, լայնամասշտաբ է՝ ներառյալ 
անախտանիշ վարակը, վերին շնչուղիների թեթև հիվանդությունը և բարդ վարակային թոքաբորբը՝ շնչառական 
անբավարարությամբ և նույնիսկ մահով: Չնայած թագավարակով հիվանդների մեծ մասի մոտ լինում են թեթև 
ախտանիշներ և կարող են առողջանալ, 20%-ի մոտ զարգանում են բարդ ախտանիշներ: Ընդհանուր 
ախտանիշները ներառում են տենդը, հազը, շնչարգելությունը, ինչպես նաև գրիպի նման երևույթներ (ցավ 
կոկորդում, դող, հոգնածություն, և  այլն): Ծանր հիվանդությամբ պացիենտները, որպես կանոն, ունենում են 
բարդ թոքաբորբ, երբեմն սուր շնչառական դիստրես, որը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ օրգանների 
վնասվածքների և մահվան: Հոդվածում բերված է թոքաբորբով՝ սուր շնչառական անբավարարությամբ, սեպտիկ 
շոկով և սուր դիստրես-սինդրոմով՝ COVID-19–ով հիվանդի՝՝էնդոտրախեալ խողովակի միջոցով հաջողությամբ 
առողջացման հաստատված կրիտիկական դեպքը: 

  սուր շնչառական դիստրես-սինդրոմ, թագավարակ, թոքաբորբ, ախտանիշներ:    
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Те-Ю Линь, Чунь-Сян Чу, Шэн-Кан Чиу, Нин-Чи Ванг, Куо-Минг Йе 

 

МОЛНИЕНОСНЫЙ ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ, 

ВЫЗВАННЫЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 2019 ГОДА, С 

УСПЕШНЫМ ОТЛУЧЕНИЕМ ОТ ГРУДИ У ВЗРОСЛОГО 

 
  С декабря 2019 г. вспышка инфекции новым коронавирусом (2019-нКоВ) из Ухани (Китай) стала 

глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Клинический 

спектр новой коронавирусной инфекции, по-видимому, широк, включая бессимптомную инфекцию, легкое 

заболевание верхних дыхательных путей и тяжелую вирусную пневмонию с дыхательной 

недостаточностью и даже смерть. Хотя большинство пациентов с COVID-19 проявляют легкие 

симптомы и могут выздоравливать, у почти 20% пациентов развиваются тяжелые симптомы. Общие 

симптомы включают лихорадку, кашель, одышку, а также другие симптомы, похожие на грипп (боль в 

горле, озноб, усталость и т.д.). Пациенты с тяжелыми заболеваниями, как правило, имеют тяжелую 

пневмонию, иногда острый респираторный дистресс, который может привести к множественным 

повреждениям органов и смерти. В этой статье сообщается о подтвержденном критическом случае 

инфекции COVID-19 с бронхопневмонией, осложненной острой дыхательной недостаточностью, 

септическим шоком и острым респираторным дистресс-синдромом, состоянием после введения 

эндотрахеальной трубки и успешного выздоровления. 

 Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, коронавирусная пневмония, симптомы. 
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OPTIMAL LEVEL OF THE INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE RESERVES:  

APPLICATION OF THE OPTION PRICING THEORY 

 
Estimating the optimal level of international foreign exchange reserves is the key to keeping the national 

currency stable and international transactions smooth. Many of the models trying to estimate the optimal level of 

international reserves lack reasonable explanations and justifications. A new approach for estimating the optimal 

level of the foreign exchange reserves is offered,  which has several advantages over traditional metrics. Monte 

Carlo simulation, option pricing technics combined with options strategies are used for the valuation. As the results 

show the foreign exchange reserves of the Central bank of Armenia are within the levels necessary to have an 

insurance against the balance of payments crises. 

Keywords: foreign exchange reserves, currency crisis, sudden stop, protective put strategy, options pricing. 

 
Introduction.  Although all countries have adopted a flexible exchange regime, the vast majority of 

them de facto keep using fixed regime technics to keep their national currency value in some range. 

Besides that, governments consider that backing national currency with so many reserves wouldn’t allow 

it to depreciate and would raise confidence in the economy.  

The main reason for accumulating reserves is to deal with the balance of payments crises, which 

include both sudden stops of capital inflows and local currency depreciation.  

The balance of payments is a kind of balance similar to companies’ balance sheets where assets are 

financed by liabilities and capital. In case of balance of payments, the current account resembles 

companies’ assets and it must be financed by the financial account which includes capital inflows and 

reserves. So when inflows are low, reserves need to be drained to finance the deficit, and when inflows 

are high, lower reserves will be needed. Besides, when inflows are higher than outflows, additional 

reserves will be accumulated [1, 2].  

The main question is how to find the optimal level of reserves. There are many methods for 

computing it, some of which are widely used nowadays. One of them is reserves-import ratio which states 

that reserves need to be equal imports of three months, that’s if financial inflows were zero reserves 

should finance import for three months. Although it’s not clear why it states three not six or nine months. 

The other is Guidotti-Greenspan rule, which requires that reserves be equal short term external debt. This 

one is backed by a precise explanation: short term debts cease to roll over during crisis so reserves should 

replace them. Other model offered by IMF takes into account both export, short term debt and monetary 

aggregates. In that model, all these factors are weighted by specified weights and then the ratio is 

computed as reserves divided by weighted factors that need to be a hundred percent [3]. There are also 

other models that include the utility theory but these are beyond the spoke of this article. 

In this article, a new method is developed to measure the exact level of reserves needed to ensure 

resistance to the balance of payments and currency crises. For that the option pricing theory is used 

combined with Monte Carlo simulation and protective put hedging strategy. 

The first chapter will introduce some studies in this area. The second chapter will show the essence 

of the balance of payments crises. In the third chapter, all variables will be constructed for the model, and 

the final chapter will compute the optimal level of the international foreign exchange reserves via the 

option pricing method. 

1. Literature review. In IMF paper prepared by its some departments, the main framework is 

introduced which considers reserves adequacy ratio as capital adequacy ratio for banks [4]. This model 

lacks the forward and backward-looking aspects and concentrates only on the current situation but in real-

world reserves must be accumulated before it will be needed. IMF prepared supplements to the paper 

introducing a new way of calculating the adequate level of the foreign exchange reserves [5]. The model 

states that the optimal level of reserves needs to be enough to decrease the level of output loss which is 

weighted by the probability of currency crisis, as well as to decrease the opportunity cost of reserves. 

However, the output of the model is sensitive to the output loss variable, which is calculated based on 



17 

several abstract assumptions. Olivier Jeanne and Romain Ranciere in their paper introduce a new way of 

computing the optimal level of reserves based on the consumer utility theory considering the economy as 

a consumer that has its own budget constraint and utility function which needs to be maximized [6]. 

Although the model is well constructed taking into account every aspect, there are many assumptions in 

the model which make it far from the real world. Robert Flood and Nancy Marion offered their way of 

computing the optimal level of reserves. They used Baumol-Tobin money demand model, which takes 

into account the opportunity cost of reserves, as well as replenishment costs. The model is useful but 

difficult to apply in practice [7].  

Jaewoo Lee in one of the IMF working papers describes the usefulness of the option pricing theory 

for calculating the optimal level of international reserves [8]. He states that international reserves give the 

same insurance as a put option, the underlying asset of which is export and the strike price is the import. 

Although this model has many similarities to the model used in this article, considering only the import as 

a liquidity need is a strict assumption and may lead to distortion of the reality. Yavuz Arslan and Carlos 

Cantú in BIS papers represent the main factors that must be taken into account for accumulating reserves. 

They highlight the opportunity cost of reserves as the main expense that needs to be reduced. However, 

the paper lacks mathematical modeling for ensuring the results empirically [9]. 

2. Balance of Payments crises. Inflows in the financial account include foreign direct, portfolio 

investments, financial derivatives and other investments. Net values of these components must be higher 

than the current account deficit otherwise previously accumulated reserves will be drained to finance the 

difference:  

                                                                |𝐶𝐴|  =  |𝑛𝐹𝐼| +  𝑑𝑅,                                                                  (1) 

where 𝐶𝐴 - current account; 𝑛𝐹𝐼 - net financial inflows; 𝑑𝑅- change in international reserves;                      

|𝑑𝐹𝐼| + 𝑑𝑅 = 𝐹𝐴-  financial account. 

Classification of financial inflows and outflows is presented below (Table 1).  

Table 1 

Inflows and Outflows 

Inflows (+) Outflows (-) 

Export (+) (CA) Import (-) (CA) 

Primary income (+) (CA) Primary income (-) (CA) 

Secondary income (+) (CA) Secondary income (-) (CA) 

Foreign direct investments (+) (FA) Foreign Direct investments (-) (FA) 

Foreign portfolio investments (+) (FA) Foreign Portfolio investments (-) (FA) 

Financial derivatives (+) (FA) Financial derivatives (-) (FA) 

Other investments (+) (FA) Other investments (-) (FA) 

Capital account (+) Capital account (-) 

 

To find how much reserves central banks need to keep firstly we need to somehow estimate the 

probability of a sudden stop, which is the situation when the currency depreciates when capital inflows 

abruptly stop [10]. For that, there are many ways. One of the approaches used by the European central 

bank is to construct a currency pressure index which includes drain of reserves, national currency 

depreciation and rise in real interest rates all of which are weighted by 0.2, 0.6 and 0.2 respectively [11]. 

After some customizations the following index is used: 

𝐹𝐸𝑃𝐼𝑡
𝑖 = 0.6 ∗ (

𝐶𝑃𝑆𝐷𝑅𝑡
𝑖−𝐶𝑃𝑆𝐷𝑅𝑡−1

𝑖

𝐶𝑃𝑆𝐷𝑅𝑡−1
𝑖 ) + 0.2 ∗ (𝑅𝐼𝑅𝑡

𝑖 − 𝑅𝐼𝑅𝑡−1
𝑖 ) − 0.2 ∗ (

𝑅𝑡
𝑖−𝑅𝑡−1

𝑖

𝑅𝑡−1
𝑖 ),                         (2) 

where 𝐹𝐸𝑃𝐼𝑡
𝑖-foreign exchange pressure index for country i in year t; 𝐶𝑃𝑆𝐷𝑅𝑡

𝑖- Currency per SDR for 

country i in year t; 𝑅𝐼𝑅𝑡
𝑖-real interest rate for country i in year t; 𝑅𝑡

𝑖-reserves for country i in year t. 

Although in the actual index real effective exchange rate is usually used we replace it with currency 

per SDR due to lack of data.  

Thus the index includes currency depreciation, interest rate change with a plus sign (usually during 

crisis rates are raised to avoid capital outflow) and reserves changes with a minus sign because reserves 

are drained during a crisis.  

The higher the value of the index is, the higher the pressure on local currency will be. To estimate 

the probability of sudden stop we need to convert index into binary values in the following way: 
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                                                𝑆𝑢𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑝 = {
𝐹𝐸𝑃𝐼𝑡

𝑖 > 𝐹𝐸𝑃𝐼𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑆𝐷𝑖, 1,

𝐹𝐸𝑃𝐼𝑡
𝑖 ≤ 𝐹𝐸𝑃𝐼𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑆𝐷𝑖, 0,

                                             (3) 

where  𝐹𝐸𝑃𝐼𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  is mean value of index for country i; 𝑆𝐷𝑖–standard deviation of index for country i 

In this way we compute the probability of a sudden stop (P(Sudden stop=1) by doing logistic 

regression on panel data of 51 countries for 1998-2018. Countries are very different that’s why the fixed- 

effect model was used. We used panel data because cases of sudden stops for individual countries are 

rare. So to make the regression much more precise and to check the appropriateness of independent 

variables panel data is more relevant. 

As independent variables, we used the factors underlying the methodology of M. Bussiere who 

used it to calculate the currency crisis [10]. Although he used only some of the balance of payments 

components mainly in the lagged form, we included almost all components, because for countries like 

Armenia all variables of the liability side of the balance of payments are important in terms of the impact 

on foreign exchange rate. We did not use long lags of variables due to lack of time series data. Long term 

and short term debts, as well as FDI and portfolio investments are used in the model as required by IMF 

and BIS proposals for estimating the probability of currency crisis [1, 11]. So, independent variables 

include:  

1. External short and long term debts.  

External debt is the main factor leading to the crisis. During sudden stops countries cannot roll over 

short term debt so short term debt is a much more flexible instrument and does have more impact on crisis 

than long term debt. The latter can affect only if the time of refinancing and crisis dates coincide. 

2. Import and export of goods and services. 

The main part of the current account deficit is due to import. So reserves need to finance import. 

An increase in import and a decrease in export can lead to currency depreciation and hence to a crisis. 

3. Net primary and secondary income. 

Net incomes to the country can help avoid currency crises due to an increase in the foreign 

currency supply. 

4. Foreign direct, portfolio investments, other investments and financial derivatives. 

Among these factors, portfolio investments are the most powerful in terms of volatility during 

crisis. In contrast, direct investments require long time to be halted. Other investments and financial 

derivatives can also affect sudden stop when they are in a large proportions on the balance of payments. 

5. GDP growth. 

GDP growth can affect currency crisis because, when it’s low, national currency is intentionally 

devaluated to foster export. 

6. Lags of the dependent variable. 

Usually countries that did have sudden stops previously are likely to go through it again. So, one 

year lag is included in the model to highlight this issue. 

Although primary income, secondary income, import, export, short-term debt and long-term debt 

series are not stationary according to Levin-lin-chu unit-root test, all variables have long-term 

relationship. According to the Augmented Angel-Granger test these variables are cointegrated.  

There is a high level of multicollinearity between export and import, but they are individually 

significant including the entire model, so, no need to drop one of them. The same is for long and short-

term debts. There is multicollinearity between other and foreign direct investments, as well as primary 

income and long-term debts. But all these variables need to be in model, otherwise we will have 

specification error. To solve this problem, we need to customize these variables in a way to get rid of the 

multicollinearity. Firstly export and import were combined to get net export (netex), which will give us 

the same results in terms of economic interpretation. Long-term debt was divided by the GDP (longdgdp), 

which will not distort the essence of long-term debt variable. The same is true for other investments, 

which were divided by the reserves (otherres). In that way we are able to get rid of the multicollinearity. 

So the logit results are as follows (Table 2): 
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Table 2 
Logit results 

 

Log likelihood=-233.78       Prob>chi2=0     

suddenstop Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

longdgdp 1.794498 0.5275 3.4 0.001 0.760617 2.828379 

shortd 1.98E-11 9.63E-12 2.06 0.04 9.38E-13 3.87E-11 

netex -8.16E-11 2.33E-11 -3.5 0 -1.27E-10 -3.59E-11 

fdi 7.97E-11 3.24E-11 2.46 0.014 1.62E-11 1.43E-10 

fpi 5.79E-11 2.32E-11 2.49 0.013 1.24E-11 1.03E-10 

nprim -1.82E-11 2.80E-11 -0.65 0.516 -7.30E-11 3.66E-11 

nsec -7.53E-11 4.52E-11 -1.67 0.096 -1.64E-10 1.33E-11 

otherres -0.04716 0.183485 -0.26 0.797 -0.40678 0.312466 

gdpgr -0.05948 0.029225 -2.04 0.042 -0.11676 -0.0022 

lprestop 0.576691 0.252936 2.28 0.023 0.080946 1.072437 

 

As we can see almost all independent variables are statistically significant besides primary income 

and other investments (divided by reserves). In addition, coefficients coincide with theory: the higher 

import, long and short-term debts are, the higher the probability of sudden stop is. Export and secondary 

income have a negative effect on sudden stop because they bring more foreign exchanges to the country.  

Foreign direct, portfolio and other investments have a positive impact on the probability of currency crisis 

(FDI, FPI and other investments are imported to the model with a minus sign. So, minus means 

investment inflows, and plus means outflow. When these variables are increasing in value there exist 

capital outflows and thus currency crisis happens). GDP growth impact is also reasonable: higher GDP 

growth will make the currency crisis less probable. And the sudden stop during the previous year does 

have a positive effect on the currency crisis in the current year.  

Estimated probabilities for some countries including Armenia are presented below (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Probabilities of currency crises 

3. Customization  of variables. After finding the probability of currency crisis we need to estimate 

the random path of components of financial inflows. As mentioned before the option pricing theory is 

used to estimate the insurance value for the balance of payment crisis that’s when capital outflows exceed 

inflows. As a strike price of the option, we take capital outflows and as an underlying asset, we take 

capital inflows. So, we want to be sure that all capital outflows will be financed even if inflows are lower.  

To value this insurance option we have used Monte Carlo simulation to generate random paths for 

export, primary and secondary income inflows, capital account (inflow), foreign direct, portfolio and 

other investments to find expected values for these variables.   
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We have seven underlying variables 𝑈𝑖  , where i=7, each of which follows a path that is usually 

followed by stock prices: 

                                                                   𝑑𝑈 = 𝜇𝑈𝑑𝑡 + 𝜎𝑈𝑑𝑧,                                                                (4) 

where 𝜇 and 𝜎 are expected change of underlying in risk neutral world and standard deviation of it 

respectively; dz is Wiener process. 

However, for option pricing it is more convenient to use Ito’s lemma to generate the path for ln(U): 

                                                                𝑑𝑙𝑛(𝑈𝑖) = (𝜇𝑖 −
𝜎𝑖

2

2
) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑖𝑑𝑧.                                                 (5) 

After dividing the life of derivative to short periods of length ∆𝑡 we can get the value of U at time T [12]: 

                                                                   𝑈(𝑇)𝑖 = 𝑈(0)𝑖𝑒
[(𝜇𝑖−

𝜎𝑖
2

2
)𝑇+𝜎𝑖√𝑇𝜀]

,                                                    (6) 

where  𝑈(𝑇)𝑖 , 𝑈(0)𝑖 are generated values of underlying assets at time  0 and T; 𝜀 is a sample from the 

standard normal distribution. 

Here all components of capital inflows are simulated according to the formula mentioned above for 

every quarter, that’s the value of first quarter was taken as 𝑈(0)𝑖 and other three quarters 𝑈(1)𝑖, 𝑈(2)𝑖, 

𝑈(3)𝑖 are simulated after 10,000 iterations, average of which is taken as the forecasted value.  

One of the ways of computing 𝜇𝑖 is to take the average of historical changes in 𝑈𝑖. Although 𝜇𝑖 

computed in this way will not be equivalent to one in risk-free world, other methods will be irrelevant (for 

example risk-free rate: it’s not a portfolio of shares). For every year we’ve taken the moving average of 

changes in 𝑈𝑖 for the previous five quarters. And 𝜎𝑖 was computed as the standard deviation of it. 

Simulated values of capital inflows are represented in Fig. 2. 

 

Fig. 2. Simulated inflows (in millions $) 

4. Optimal level of FX reserves via option pricing. Simulated values need to be adjusted for 

currency (sudden stop) crisis. For every quarter foreign direct, portfolio and other investments will be 

multiplied by one less unconditional probabilities of sudden stop adjusted for recovery rate. The latter 

shows how much of the value of variable recovers after a sudden stop. These financial inflows are the 

main factors leading to crisis, that’s why we’ve not adjusted export, primary and secondary incomes: they 

are just assets that are available anyway. So, underlying asset for the option is the following: 

         𝑈𝑡 = 𝐸𝑋𝑡 + 𝑃𝐼𝑡 + 𝑆𝐼𝑡 + 𝐶𝑎𝐴𝑡 + ∑ 𝑗 ∗ (1 − 𝑃𝑡 ∗ (1 − 𝑅𝑅𝑗
̅̅ ̅̅ ̅))𝑗=𝐹𝐷𝐼,𝐹𝑃𝐼,𝐹𝑂𝐼 ,                                            (7) 

where 𝑈𝑡- underlying asset for option; 𝐸𝑋𝑡 , 𝑃𝐼𝑡, 𝑆𝐼𝑡, 𝐶𝑎𝐴𝑡-export, primary income, secondary income, 

capital account (inflow) respectively; FDI, FPI, FOI- foreign direct, portfolio and other investments 

respectively, 𝑃𝑡- probability of currency crisis in t quarter: quarterly values are obtained by linear 

interpolation; 𝑅𝑅𝑗
̅̅ ̅̅ ̅- average recovery rate, which was computed as an average of remained percentages of 

variables during crises.  

Average recovery rates for FDI, FPI and FOI are 40%, 20% and 60% respectively. 
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As an exercise price (EP) we consider capital outflows which include import, primary, secondary 

incomes (assets), foreign direct, portfolio, and other investments (liabilities) as well as capital account 

(outflows). These time series do have large variances, and to make them appropriate for exercise price we 

need to somehow smooth the series. That’s why moving averages have been taken to highlight this 

concern. We imagine that every quarter one year American put option is used, for which current year 

moving average of EP value is the exercise price, and 𝑈𝑡 is the underlying asset. For this methodology we 

applied Robert’s Merton main statement that company’s equity is similar to put option that is used to 

estimate the default rate of a company. Although company’s and country’s balance sheets are different in 

nature, the main logic applies [13]. In the next quarter, another one year option is used and so on. Options 

payoffs need to be computed for every quarter as follows: 

                                                           𝑂𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑡 = max(𝐸𝑃𝑡 − 𝑈𝑡+4, 0).                                               (8) 

To find the option price we need to discount option payoffs by a relevant rate (r) which in option 

pricing theory is risk-free [9]. For all variables annual changes are computed, and the average of them is 

taken as a discount rate after adjusting for credit risk as follows: 

                                                                        𝑟 = 𝜃 − (1 − 𝑅𝑅̅̅ ̅̅ ) ∗ �̅�,                                                        (9) 

where 𝜃- average of annual changes in FDI, FPI, FOI; 𝑅𝑅̅̅ ̅̅ - average recovery rate; �̅�-average of currency 

crisis probabilities (for the first quarter of 2019 probability of currency crisis was computed via 

extrapolation). 

Here (1 − 𝑅𝑅̅̅ ̅̅ ) ∗ �̅� is a default spread which is usually used in the price calculation of a risky bond [1]. 

Option prices for every t quarter will be: 

                                                                                      𝑂𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡 =
𝑂𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑡

1+𝑟
.                                                      (10) 

This is the insurance we need to have to protect the economy from vulnerable balance of payments crises. 

We create a strategy like protective put which includes buying the underlying asset and put option 

to sell it. In this case, the underlying asset is the actual inflow, and the put option is an option which is 

priced above. Overall, making an assumption on that inflows stop, we need to combine the current 

inflows and put option on it. 

                                                                                         𝑅𝑡
∗ = 𝐼𝑡 + 𝑂𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡.                                                     (11) 

Here 𝐼𝑡 includes all actual financial inflows whether they are assets or liabilities. 

For Armenia actual and estimated optimal reserves are presented in Fig. 3. We need to keep in 

mind that this calculation is artificial because there is no option on this asset. However, the option pricing 

theory is good at finding an insurance value. 

 

Fig. 3. Actual and estimated optimal levels of FX reserves (in millions $) 

As we can see the optimal level of reserves is higher than the actual for the most part of years. 

Although we can see that there is an apparent direct relationship between them implying that FX reserves 

in Armenia can make the economy resistant to Balance of payments shocks. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9
9

9
Q

1
1

9
9

9
Q

3
2

0
0

0
Q

1
2

0
0

0
Q

3
2

0
0

1
Q

1
2

0
0

1
Q

3
2

0
0

2
Q

1
2

0
0

2
Q

3
2

0
0

3
Q

1
2

0
0

3
Q

3
2

0
0

4
Q

1
2

0
0

4
Q

3
2

0
0

5
Q

1
2

0
0

5
Q

3
2

0
0

6
Q

1
2

0
0

6
Q

3
2

0
0

7
Q

1
2

0
0

7
Q

3
2

0
0

8
Q

1
2

0
0

8
Q

3
2

0
0

9
Q

1
2

0
0

9
Q

3
2

0
1

0
Q

1
2

0
1

0
Q

3
2

0
1

1
Q

1
2

0
1

1
Q

3
2

0
1

2
Q

1
2

0
1

2
Q

3
2

0
1

3
Q

1
2

0
1

3
Q

3
2

0
1

4
Q

1
2

0
1

4
Q

3
2

0
1

5
Q

1
2

0
1

5
Q

3
2

0
1

6
Q

1
2

0
1

6
Q

3
2

0
1

7
Q

1
2

0
1

7
Q

3
2

0
1

8
Q

1

R
es

er
v
es

 (
m

il
li

o
n

s 
$

)

Estimated optimal level Actual level



22 

Conclusion. As we’ve seen foreign exchange reserves of central banks need to be sufficient to 

cover both financial inflows and the amount needed to pay for a hypothetical put option. In Armenia, 

reserves are enough to cover these amounts for some time periods. For other years they were insufficient. 

However, estimated results are sensitive to assumptions and applied mathematical methods. Thus results 

may change the pattern if we apply other models. However, the main implication is that reserves need to 

be estimated in terms of an insurance value.     
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 Միջազգային արտարժութային պահուստների օպտիմալ մակարդակի գնահատումը հանդիսանում է 
հիմնական գործոնը ազգային արժույթը կայուն պահելու և միջազգային գործարքները հարթ դարձնելու համար: 
Կիրառվող մոդելներից շատերում բացակայում են կիրառման պատշաճ բացատրություններ և հիմնավորումներ: 
Ներկայացվում է նոր մոտեցում  արտարժութային պահուստների օպտիմալ մակարդակը որոշելու համար, որն 
ունի շատ առավելություններ մյուս ավանդական մեթոդների նկատմամբ: Այդ նպատակով օգտագործվում են 
Մոնտե Կառլոյի սիմուլյացիան, օպցիոնի գնահատման մեթոդները և օպցիոնի ռազմավարությունները: Ինչպես 
արդյունքները ցույց են տալիս, ՀՀ Կենտրոնական բանկի արտարժութային պահուստները բավարար են վճարային 
հաշվեկշռի ճգնաժամերից ապահովագրվելու համար: 

Առանցքային բառեր. արտարժութային պահուստներ, արժութային ճգնաժամ, հանկարծակի կանգ, 
պաշտպանիչ  փութ ռազմավարություն, օպցիոնների գնահատում:   
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Գազի սակագնի հետ կապված բազմաբնույթ քննարկումները անկախության տարիներին տարատեսակ 

տնտեսական, սոցիալական, իրավական, քաղաքական և այլ բնույթի եզրահանգումների տեղիք են տալիս: Կարևոր 
է վերլուծել գազի սակագնի տատանումների հետ կապված խնդիրը մասնագիտական տեսանկյունից՝ երևույթների 
նկատմամբ հնարավորինս անաչառ և իրատեսական գնահատական ձևավորելու նպատակով: Գազի սակագնի 
շուրջ շարունակական դարձած մտահոգությունները և քննարկումները կարող են ցանկալի արդյունք տալ 
Ռուսաստանի գազային դիվանագիտության առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու, դրանք հաշվի 
առնելով՝ Հայաստանի տնտեսական շահերի իրացմանը միտված համարժեք ռազմավարաություն մշակելու և այն 
կյանքի կոչելու պարագայում: 

 գազային դիվանագիտություն, էներգետիկ անվտանգություն, տնտեսական շահեր, 
գազի սակագին: 

Գազի սակագնի հետ կապված բազմաբնույթ քննարկումները անկախության տարիներին 

տարատեսակ տնտեսական, սոցիալական, իրավական, քաղաքական և այլ բնույթի եզրահանգումների 

տեղիք են տալիս: Դրանց մի մասն անգամ ի վիճակի է ձևավորել հանրային կարծիք և որոշակի 

արտաքին քաղաքական տրամադրություններ: Ընդսմին, կարևոր է վերլուծել գազի սակագնի 

տատանումների հետ կապված խնդիրը մասնագիտական տեսանկյունից՝ երևույթների նկատմամբ 

հնարավորինս անաչառ և իրատեսական գնահատական ձևավորելու նպատակով: 

Նախ՝ նպատակահարմար է գազի սակագինը քննարկել տնտեսական դիվանագիտության, 

մասնավորապես՝ էներգետիկ, կամ ավելի գործնական առումով, գազային դիվանագիտության 

տեսանկյունից: 

Երկրորդ՝ հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ գազը, ինչպես և ոսկին կամ հումքի այլ բացառիկ 

տեսակներ, չի կարելի դիտարկել միայն որպես պարզ ապրանք կամ որպես զուտ տնտեսական 

տարակարգ: Այն ունի նաև հստակ ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական կողմեր, ինչպես նաև 

սոցիալական, ժողովրդագրական, անգամ՝ մշակութային և այլ առանձնահատկություններ: 

Երրորդ՝ գազի սակագնի հաշվարկը չի կարելի նույնացնել  «ապրանքի ինքնարժեք և շահույթ» 

պարզունակ հաշվարկի հետ, այն անգամ չի կարելի որոշել առաջարկի և պահանջարկի հայտնի 

փոխազդեցություններով: Իրականում, գազի սակագինը սակարկելիս նկատի են առնվում 

գործընկերային, տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական, գլոբալ զարգացումներն ու բազմաթիվ 

այլ գործոններ: 

Չորրորդ` մի շարք երկրների համար գազի սակագինը բանակցելիս կարևոր է հաշվի առնել 

տվյալ տարածաշրջանում գազ մատակարարող երկրի մենաշնորհային, կիսամենաշնորհային, 

օլիգոպոլային կամ մրցակցային դիրքերը: 

Հինգերորդ` գազի սակագինը յուրօրինակ գործիք է հավասարակշռելու մատակարարող և 

ներմուծող երկրների ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական շահերը: 

Վեցերորդ` գազի սակագինը կարող է խոչընդոտել կամ նպաստել մատակարարող և ներմուծող 

երկրների էներգետիկ անվտանգությանը: 

Յոթերորդ` գազի սակագինը կարող է կրճատել կամ բարելավել տնտեսության էներգատար 

ճյուղերի ձեռնարկությունների տնտեսական մրցունակությունը: 

Ութերորդ՝ գազի սակագնից է կախված գազ արդյունահանող երկրում  «կայունության», 

«զարգացման» կամ այլ անվանմամբ հիմնադրամների միջոցների համալրումը, որով պայմանավորված 

է նաև տվյալ երկրի բնակչության սոցիալական պայմանների ապահովման մակարդակը: 

Սրանք գազի սակագնին առնչվող միայն մի քանի գործոններ են, որոնք կարևոր է հաշվի առնել 

իրավիճակի իրատեսական գնահատման տեսանկյունից:  Միաժամանակ, անհրաժեշտ է նկատել, որ 

այս ամենը էներգետիկ դիվանագիտության ընդամենը մի բաղադրիչն է: Էներգետիկ կամ 
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նավթագազային դիվանագիտությունը որպես կանոն այդ ռեսուրսներն արդյունահանող պետության 

ներքին տնտեսական և արտաքին տնտեսական զարգացման ռազմավարության առանցքային մասն է:  

Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, ապա նավթի և գազի արդյունահանումը և դրանց 

սակագնով միջնորդված տնտեսական դիվանագիտությունը ներկայացնում է տնտեսության առավել 

կայացած և մրցունակ ճյուղերը, որոնց եկամտաբերությունից է կախված նաև տնտեսության մնացած 

ճյուղերի զարգացումը, որն ինչպես ամբողջ աշխարհում, վերջին տարիներին և առաջիկայի 

կանխատեսումներով, անկման միտում է արձանագրել: 

 

 
Նկ. 1. Գազի համաշխարհային արդյունահանումը 2011-2021թթ.1 

 

Օրինակ,  Թուրքմենստանի գազային դիվանագիտությունն ուղղված է Եվրասիական 

մայրցամաքի և, ընդհանուր առմամբ, աշխարհի կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծմանը 

[1]:  ԱՄՆ-ի գազային դիվանագիտությունը բազմաշերտ է, այնուամենայնիվ, որոշ փորձագետներ այն 

կարծիքի են, որ այն ներկայումս ուղղված է իմաստազրկելու Nord Stream 2-ը` որպես Ռուսաստանի 

աշխարհաքաղաքական ազդեցության գործիք` ավելացնելով ԵՄ հեղուկացված բնական գազի 

ներմուծումը (LNG), ինչպես նաև ԵՄ-ում խողովակաշարերի ցանցի միջոցով գազն ամբողջ աշխարհով 

ավելի արդյունավետ բաշխելու, որի շնորհիվ եվրոպացի սպառողներին ավելի մատչելի կլինեն ծովային 

ճանապարհով գազի առաքումներն աշխարհի տարբեր մատակարարներից [2]: Էներգիան և առևտուրը 

շարունակում են մնալ մեծ քաղաքականության կարևոր մասը: Գազային դիվանագիտությունը, ոմանց 

կարծիքով, վերադառնում է ներկայիս օրակարգ: Ռուսաստանը մեծ ջանքեր է գործադրում 

օգտագործելու էներգետիկ ռեսուրսները որպես քաղաքական մեծ գործիք՝ արտաքին քաղաքական 

ասպարեզում ոմանց խրախուսելու և մյուսներին պատժելու համար: Մոսկվայի և Թուրքիայի միջև 

հաշտությունից հետո «Թուրքական հոսք» նախագիծը նորից գործարկվեց: Պաշտոնական Մոսկվան, 

պետական «Գազպրոմ» կորպորացիայի միջոցով, փորձում է անցնել Nord Stream-2 նախագծի միջոցով, 

ինչն իր ազդեցությունը կթողնի տարածաշրջանային տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի վրա [3]:  

                                                           
1 Глобальная добыча газа достигла рекорда, http://neftianka.ru/globalnaya-dobycha-gaza-dostigla-rekorda/ 

http://neftianka.ru/globalnaya-dobycha-gaza-dostigla-rekorda/
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Նկ. 2. Գազի համաշխարհային շուկան2 
 

Իրականում, այսօրվա գազային դիվանագիտությունը էականորեն տարբերվում է քսաներորդ 

դարի տարբեր արտաքին քաղաքական և տնտեսական շրջափուլերում տվյալ ոլորտում Ռուսաստանի 

վարած քաղաքականությունից:  Չնայած որոշ մնայուն գործոնների և շահերի, որոշակիորեն փոխվել են 

գազային դիվանագիտության մեթոդները, միջոցները, ձևերը և դրանց իրականացման մեխանիզմները: 

Մասնավորապես, դրանց փոփոխությունները պայմանավորված են տարբեր քաղաքական և 

տնտեսական համակարգերով, ինչպես նաև մինչև անկախացումը և անկախության տարիներին 

ձևավորված նոր տնտեսվարման պայմաններով և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով: Նշվածի հետ 

միասին որոշակի տրանսֆորմացիայի են ենթարկվել նաև գազի համաշխարհային շուկան և 

արդյունքում ավելի են  հստակեցվել Ռուսաստանի շահերը, որոնց վրա իրենց ազդեցությունն են թողել 

նավթի շուկայի համաշխարհային միտումները և Ռուսաստանում նավթարդյունաբերության 

ընդլայնումն ու կառուցվածքային խնդիրները, ռուսական նավթի արտահանման աշխարհագրության 

բազմազանեցումը և դրանց հետ կապված նոր ու առաջնահերթ ներդրումային ծրագրերը:  

Ռուսաստանի գազային արդյունաբերության, դրա ներուժի արդյունավետ օգտագործման 

խնդիրը սերտորեն կապված է ռուսական գազի արդյունաբերության համալիրի յուրահատկություն-

ների, մասնավորապես, գազի մենաշնորհի խնդրի հետ:  Հարցի արդիականությունն ընդգծելու համար 

կարևոր է հավելել նաև ռուսական LNG գազի հանդեպ աճող պահանջարկի կարևորությունը վառելիքի 

համաշխարհային շուկայի համար, ինչպես նաև վերլուծել Գազպրոմի դերը ոչ միայն նեղ իմաստով՝ 

Ռուսաստանի Դաշնության գազային դիվանագիտության համատեքստում, այլև դիտարկել այն որպես 

արտաքին քաղաքականության կարգավորման յուրօրինակ գործիք:  Հատկապես մեծ է Գազպրոմի 

կարևորությունը եվրոպական արտաքին քաղաքականության համար, ինչն, իր հերթին, կապված է 

Ռուսաստանի և ԵՄ երկրների էներգետիկ երկխոսության զարգացման հիմնական միտումների, ինչպես 

նաև գազի եվրոպական շուկայի առանձնահատկությունների հետ, որոնք ժամանակի ընթացքում նոր 

նրբերանգներ են ստանում և ենթարկվում են անսպասելի շրջադարձերով պայմանավորված 

քաղաքատնտեսական բնույթի փոփոխությունների: Օրինակ, չնայած այն հանգամանքին, որ 

Արկտիկայում երրորդ հազարամյակի սկզբին շարունակվում է նկատվել Ռուսաստանի նավթի և գազի 

արդյունահանման ծավալների աճ, ինչը մոտենում է ընդհանուր ծավալների մեկ երրորդին՝ 

ավելացնելով երկրի հնարավորությունները Արկտիկական ռեսուրսների համար պայքարում [4], 

տարբեր պետությունների վրա ազդեցության ոլորտները որոշակիորեն փոխվում են:  

                                                           
2 Мировой рынок газа, https://neftegaz.ru/analisis/oil_gas/329281-mirovoy-rynok-gaza/ 

  Հյուսիսային Ամերիկա  (9,16) 

  Եվրասիա (63, 09) 

   Աֆրիկա (14, 76) 

Հարավային  և Կենտր. Ամերիկա  (8,06) 

  Մերձավոր Արևելք  (76,18) 

 Ասիական – Խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջան (16,24) 

https://neftegaz.ru/analisis/oil_gas/329281-mirovoy-rynok-gaza/
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Նկ 3. Ռուսաստանի գազի արդյունահանման ծավալները 2015-2035թթ.3 
 

 
Նկ. 4. Ռուսաստանի գազի արտահանման ծավալները 2015-2035թթ.4 

 

Եվրոպական շուկայում ռուսական գազի մատակարարման հարցում ոչ կոսմետիկ շտկումներ է 

մտցնում Նորվեգիան, որը Ռուսաստանի բնական, ռազմավարական գործընկերն է [5], որոշել է խառնել 

գազային դիվանագիտության խաղաքարտերը:  Լեհական «Gas System» ընկերությունը տեղափոխում է 

պայմանագիր իտալական Saipem-ի հետ՝ Դանիայից Լեհաստան օֆշորային գազատարի կառուցման 

համար ՝ ընդհանուր 280 միլիոն եվրո ընդհանուր արժեքով: Ըստ նախագծի, 275 կմ  երկարությամբ 

գազատարը ձգվելու է Բալթիկ ծովի հատակի երկայնքով ՝ ծովի մակերևույթից 4-ից 57 մ  խորությունների 

վրա: Այս խողովակաշարը կդառնա Բալթյան գազամուղի համակարգի մաս՝ 1,5 միլիարդ եվրո 

ընդհանուր արժեքով, որը կկապի Նորվեգիան, որպես գազի մատակարար, Լեհաստանի հետ, իր 

սպառողի հետ՝  օգտագործելով Դանիայի գազատարի ցանցը: Ծրագրի իրականացումը Լեհաստանին 

թույլ կտա ներկրել մինչև 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ Նորվեգիայից հարևան երկրներում դրա 

վաճառքի հնարավորությամբ՝ Ռուսաստանից բնական գազի մատակարարումներից կախվածությունը 

նվազեցնելու համար: Ավելի վաղ երկիրը դիվերսիֆիկացնում էր վառելիքի ներմուծման իր աղբյուրները 

LNG տերմինալի կառուցման միջոցով, ինչպես նաև ընդլայնում էր գազատարի համակարգը ՝ այլ 

երկրներում դրա իրականացման համար: Գաղտնիք չէ, որ Լեհաստանը Բալթիկ ծովով Գերմանիային 

ռուսական գազի մատակարարման համար Nord Stream-2 նախագծի իրականացման հակառակորդն է, 

                                                           
Доля арктических месторождений достигла 27% в добыче Газпром нефти, 

https://neftegaz.ru/news/dobycha/198016-dolya-arkticheskikh-mestorozhdeniy-dostigla-27-v-dobyche-gazprom-

nefti/, է ջ  26:

  Գազի արդյունահանում, մլրդ մ3 

  Գազի արտահանում, մլրդ մ3 

  պահպանողական 

  պահպանողական 

  լավատեսական 

  լավատեսական 

https://neftegaz.ru/news/dobycha/198016-dolya-arkticheskikh-mestorozhdeniy-dostigla-27-v-dobyche-gazprom-nefti/
https://neftegaz.ru/news/dobycha/198016-dolya-arkticheskikh-mestorozhdeniy-dostigla-27-v-dobyche-gazprom-nefti/
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իսկ ավելի վաղ ԱՄՆ-ը նախագծի համար պատժամիջոցներ էր կիրառել, ինչը կանխում է դրա ավարտը 

[6]: Այս առումով էական նշանակություն է ստանում Ռուսաստանի, Լեհաստանի և այլ եվրոպական 

երկրների հետ նախորդ տարիներին ձեռք բերված համաձայնությունների խնդիրը, այլ խոսքով՝ 

Ռուսաստանի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունների իրավական կողմը էներգետիկ ոլորտում:  

Գազային դիվանագիտության տեսանկյունից ոչ պակաս կարևոր է ռուսական գազի 

արտահանման խնդիրը ոչ միայն երկկողմ ձևաչափով, այլև տարանցիկ երկրներով:  Այս խնդիրը 

մշտապես առնչվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, հատկապես՝ անկախության հռչակումից ի վեր: 

Սա գազային դիվանագիտության ոլորտ է ներգրավում նաև առաջին հայացքից Ռուսաստանի հետ 

հակամարտ հարաբերություններում գտնվող Վրաստանին, որն, իր հերթին, առավելագույնս օգտվում է 

իր աշխարհագրական դիրքից: Պակաս կարևոր չէ «Գազպրոմի» դերը ռուս-ուկրաինական 

հարաբերություններում և Ուկրաինայի դերի դիտարկում ոչ միայն որպես գազ ներկրող, այլև 

տարանցիկ երկիր: Հետևաբար, գազային դիվանագիտության տեսանկյունից էական նշանակություն է 

ձեռք բերում տարանցիկ պետությունների ազդեցությունը խողովակաշարերի նախագծերի 

իրականացման վրա (օրինակ՝ Յամալ-Եվրոպա և Nord Stream-2), ինչը ստիպում է հստակեցնել 

առևտրատնտեսական համագործակցության ռազմավարական ուղիները: Ռուսաստանի գազային 

դիվանագիտության, Գազպրոմի արտաքին քաղաքականության կենտրոնական վեկտորը 

հետխորհրդային երկրների հետ հարաբերությունների համակարգն է, բնական գազ արդյունահանող և 

արտահանող երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների բնույթը: Այս իմաստով կարելի է 

առանձնացնել Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի էներգետիկ ռեսուրսների դերն ու 

տեղը Ռուսաստանի գազային դիվանագիտության մեջ:  

Միաժամանակ, նոր մարտահրավերներ են ուրվագծվում ռուս-ճապոնական 

նախաձեռնություններում, ինչպես նաև Հեռավոր Արևելքի և Խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանների 

էներգետիկ նախագծերում:  Նոր թափ են ստանում Հնդկաստանի և Չինաստանի հետ Ռուսաստանի 

էներգետիկ համագործակցության ծրագրերը, որոնց դերն ավելի է արժևորվելու, մասնավորապես, 

Մոսկվա-Դելի-Պեկին աշխարհաքաղաքական եռանկյունու կառուցման գործում: 

Առանձին ուսումնասիրության առարկա է Ռուսաստանի էներգետիկ անվտանգության համար 

ռեսուրսային ներուժի արժեքը, որն ուղղակիորեն պայմանավորում է Ռուսաստանի դերը G8 երկրների 

էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում, ինչպես նաև հստակեցնում Ռուսաստանի 

քաղաքատնտեսական հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ էներգետիկայի ոլորտում, 

միաժամանակ չբացառելով էներգետիկ ռեսուրսների Հյուսիսային Ամերիկայի շուկաներ արտահանելու 

հեռանկարները: 

Վերջապես, Ռուսաստանի գազային դիվանագիտության կարևոր ուղղություններից են 

բանակցությունները գազ արդյունահանող այլ երկրների հետ՝ տեսանելի ապագայում ռազմավարական 

դաշինքի ձևավորման ուղղությամբ5: 

Առավել կարևորվում է Ռուսաստանի գազային դիվանագիտության դերը հատկապես վերջին 

տարիներին սրվող այսպես կոչված  «գազային պատերազմների» պայմաններում [7]:  Հաշվի առնելով 

ներկայիս իրավիճակը՝ հարկ է հիշել, որ առաջիկա գազային բանակցություններում ամենաակտիվ 

խաղացողներից մեկը Միացյալ Նահանգներն են, չնայած այն չի դասվում բանակցող կողմերի շարքին: 

Ամերիկյան LNG արտադրողները պատրաստվում են խափանել Մոսկվայի և Կիևի միջև 

համաձայնագիրը, որը կուժեղացնի ոչ միայն եվրոպացիների կախվածությունը ավելի թանկ ամերիկյան 

գազից, այլև  լարվածությունը ԵՄ-ի և Ռուսաստանի միջև, ինչը որոշակի հետաքրքրություն կձևավորի 

ԱՄՆ-ի հանդեպ, որը վկայում է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կշարունակեն 

քաղաքական ճնշում գործադրել իրենց գործընկերների վրա ՝ տնտեսական խնդիրները լուծելու համար 

[8]: 
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Նկ. 5. Nord Stream-2 խողովակաշարը 

 

Ռուսաստանի գազային դիվանագիտությունն ավելի լիարժեք ընկալելու համար կարևոր է 

նախ` ծանոթանալ «Էներգետիկ դիվանագիտության» հայեցակարգին և ռազմավարությանը, 

մասնավորապես մինչև 2030թ. ընդունված ռազմավարությանը [9]: Առանց մանրամասներին 

անդրադառնալու, հարկ է նկատել, որ Ռազմավարության իրականացման հիմնական արդյունքը կլինի 

երկրի էներգետիկ ոլորտի անցումը ավելի բարձր, որակապես նոր մակարդակի` առավելագույնս 

նպաստելով Ռուսաստանի Դաշնության դինամիկ սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և 

վառելիքաէներգետիկ համալիրի բնական ռեսուրսների, արտադրության և ֆինանսատնտեսական 

ներուժի արդյունավետ օգտագործմանը: Ակնկալվող հիմնական արդյունքները հետևյալն են. 

1. Էներգիայի և վառելիքի ներքին պահանջարկի կայուն, հուսալի և արդյունավետ բավարարում 

`առավելագույն որակով էներգիայի և վառելիքի ներքին պահանջարկի անընդհատ բարձրացումով, 

առաջնային էներգիայի ներքին սպառման կանխատեսվող 13…16% բարձրացումով:  

2. Տնտեսության էներգետիկ ինտենսիվությունը կրճատել 1.3…1,5 անգամ և ՀՆԱ-ի 

էլեկտրաէներգիայի ինտենսիվությունը՝ 1,1 … 1,3 անգամ: 

3. Ռուսաստանի դիրքերի պահպանումն առաջիկա քսան տարում աշխարհի առաջատարների 

եռյակում` էներգետիկ ռեսուրսների արտադրության և իրացման մեջ, էներգետիկ ռեսուրսների 

արտահանման աճ՝ 20%-ով, ներառյալ 2…3 անգամ ասիական-խաղաղօվկիանոսյան երկրներում: 

4. Հում նավթի արտահանման աճը մինչև 2035 թվականը` 3…25%, իսկ արտահանումը դեպի 

Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան երկրներ՝ 1,7…2,3 անգամ: 

5. Նավթի վերամշակման ոլորտում ` առաջատար տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

նավթավերամշակման գործարանների արդյունավետության բարձրացում, ինչը կապահովի նավթի 

վերամշակման 74,1-ից մինչև 90,5…91,5% աճ: 

6. Գազի արդյունաբերության մեջ գազի արդյունահանման մինչև 40% աճը` Օբ-Թազի ծոցում, 

Յամալի թերակղզում, Արևելյան Սիբիրում, Հեռավոր Արևելքում, ինչպես նաև ծովերի ջրերում; գազի 

արտահանման 1,2…1,8 անգամ կրկնակի աճ` միաժամանակ ապահովելով դրա աշխարհագրական 

դիվերսիֆիկացիան: 

7. Վեց նավթաքիմիական կլաստերի ձևավորում `Հյուսիս-Արևմուտք, Վոլգա, Արևմտյան Սիբիր, 

Կասպյան, Արևելյան Սիբիր և Հեռավոր Արևելք: 

8. Ածխի արդյունահանման նոր կենտրոնների ստեղծում Սաքայի Հանրապետությունում 

(Յակուտիա), Տյվայի Հանրապետությունում, Տրանս-Բայկալ տարածք և Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի այլ 

շրջաններում: 

9. Արդյունաբերության հիմնական ակտիվների արդիականացում, ներառյալ տնտեսապես 

անարդյունավետ, ֆիզիկապես և բարոյապես հնացած էներգետիկ սարքավորումների ապամոնտաժում: 

Միջուկային կայանների տեղադրված հզորության ավելացում 1,3 անգամ: 

10. Վերականգնվող էներգիայի հիման վրա գործող էլեկտրակայաններում էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության աճը ավելի քան 13…20 անգամ: 
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11. Մինչև առաջին փուլի ավարտը վառելիքի և էներգետիկ ընկերությունների գնումների մեջ 

ներքին արտադրանքի մասնաբաժնի բարձրացումը մինչև 60% կամ ավելի, իսկ մինչև 2035 թվականը` 

ավելի քան 85%: 

12. Կենցաղային տեխնիկայի, նյութերի և շինարարական աշխատանքների համար վառելիքի և 

էներգետիկ համալիրի միջին տարեկան պատվերների ծավալի ավելացում 75% -ով: 

13. Կարճաժամկետ տնտեսական անկումը հաղթահարելուց հետո էներգետիկ ոլորտում միջին 

տարեկան ներդրումների աճը 1,15…1,25 անգամ [10]: 

Այս պայմաններում առաջնահերթ կարևորություն է ձեռք բերում ոչ միայն Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության, այլև դրա կարևոր 

բաղադրիչների՝ տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության ռազմավարությունների ընդունումը: 

Վերջիններս հստակ կամրագրեն պետության տնտեսական շահերը՝ հիմնված առկա 

մարտահրավերների և տնտեսական սպառնալիքների սթափ գնահատականի վրա, ինչպես նաև 

կմատնանշեն նպատակներին հասնելու մարտավարական ուղղությունները [11]:  Չնայած առկա 

փաստաթղթին, անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել նոր ռազմավարություն, քանի որ 2007 

թվականից ի վեր ինչպես Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում հիմնարար 

փոփոխություններ են տեղի ունեցել:  

Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերություններում զարգացման նոր միտումներ են 

արձանագրվել, տեղի է ունեցել ռուս-վրացական պատերազմը՝ սրելով այդ երկրների միջև 

հարաբերությունները, Իրան-ԱՄՆ լարված հարաբերություններով պայմանավորված՝ մեզ 

սահմանակից Իրանի համար առաջադրվել են պատժամիջոցները հաղթահարելու նորանոր խնդիրներ: 

Մերձավորարևելյան տարածաշրջանին վերաբերող հիմնահարցերը ենթարկվել են էական 

փոփոխությունների: Մեր երկրի  համար լրջագույն խնդիր է բացառել դեռևս հարկ եղած 

գնահատականների չարժանացած՝ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների կրկնությունը: 2018 

թվականին Հայաստանում արձանագրվել են հիմնարար փոփոխություններ՝ թավշյա, ոչ բռնի 

հեղափոխությունից հետո: Մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել Հայաստանի տնտեսական 

ինտեգրման քաղաքականությունը: Հայաստանը դարձել է Եվրասիական տնտեսական միության 

անդամ, ինչպես նաև Եվրամիության հետ ստորագրել է Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 

համաձայնագիրը: Վերը նշված և թվարկումից դուրս մնացած այլ իրողություններ հաշվի առնելով՝ 

անհրաժեշտություն կա մշակել ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն: 

Մեր համոզմամբ, էներգետիկ անվտանգության ապահովումը, որը Հայաստանի տնտեսական 

շահերի իրացման կարևոր հիմքն է, պայմանավորված է երկրի էներգետիկ հաշվեկշռի բարելավմանն 

ուղղված հստակ քայլերով: Իր հերթին, էներգետիկ հաշվեկշռի բարելավումը, առաջին հերթին 

պահանջում է վերջինիս մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, միտված՝ երկրի էներգետիկ անկախության 

մակարդակի, այդ թվում՝ էներգետիկ հաշվեկշռում վերականգնվող աղբյուրներում արտադրված 

էներգիայի մասնաբաժնի գնահատմանը, վառելիքի և էներգիայի արտադրության և սպառման 

կառուցվածքի և առկա պաշարների պահանջարկի ուսումնասիրությանը, երկրի վառելիքաէներգետիկ 

համալիրի գարգացման նպատակով կապիտալ ներդրումների ծավալների հստակեցմանը, ինչպես նաև 

վառելիքաէներգետիկ պաշարների արտահանման և ներմուծման ծավալների որոշմանը, 

էներգախնայողության ներուժի գնահատմանը, ջերմոցային գազերի և այլ արտանետումների 

ծավալների որոշմանը և շրջակա միջավայրի վրա դրանց բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու 

միջոցառումների մշակմանը: 

Ներկայումս ՀՀ ներքին շուկայում բնական գազի մատակարարումն ու իրացումն ապահովում է 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն: Գազի փոխադրման համակարգում սպասարկվող մայրուղային 

գազատարների և խողովակների ճյուղավորումների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1682,2 կմ: 

Գազի փոխադրումն իրականացվում է 14902,0 կմ գազատարի միջոցով: Չօգտագործվող 

խողովակաշարերը գտնվում են օպերատիվ պահուստի ռեժիմում: Գազի պահուստավորման համար 

օգտագործվում է նաև «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի տնօրինության ներքո գտնվող Աբովյանի 

ստորգետնյա գազապահեստ-կայանի պահեստը (ՍԳՊԿ), որում հնարավոր է պահեստավորել մինչև 135 

մլն խմ բնական գազ: ՍԳՊԿ-ն ունի ռազմավարական նշանակություն, քանի որ ապահովում է 

Հանրապետության գազամատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև օգտագործվում է գազի 

սեզոնային և գագաթնակետային պահանջարկի ծածկման նպատակով: 2018թ. ընթացքում 

գազատարերից և ՍԳՊԿ-ից վերցվել է 60.2 մլն խմ գազ (4.3% ավել 2017թ. նկատմամբ) և մղվել ՍԳՊԿ՝ 

39.4 մլն խմ գազ (51.5% պակաս 2017թ. նկատմամբ): Հայաստանի Հանրապետության 



31 

գազամատակարարման բազմազանեցումն ապահովվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իրանի 

Իսլամական Հանրապետությունից ներկրվող գազի շնորհիվ: Իրանի հետ գործող Համաձայնագրով 

նախատեսված է իրականացնել 11 գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց փոխանակում: Իրանից ներկրվող 

գազի պայմանագրային ծավալներն ապահովելու նպատակով կառուցվում է երկշղթա 400 կՎ 

էլեկտրահաղորդման գիծը: 2018թ. ՌԴ-ից ներմուծվել է 1939,6 մլն խմ (2,8% պակաս 2017թ. նկատմամբ), 

իսկ Իրանից՝ 523,8 մլն խմ (36,9% ավել 2017թ. նկատմամբ) բնական գազ: Ներմուծվող գազի տվյալները 

հրապարակվում են ՀՀ ՎԿ-ի տարեկան հաշվետվությունում և ՀՀ ՀԾԿՀ-ի ինտերնետային կայքում: 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գնահատականներով Հայաստանում ավտոմեքենաների պարկի շուրջ 77% 

աշխատում է սեղմված բնական գազով: Հայաստանն այսօր առաջատար դիրքեր է գրավում աշխարհի 

այն երկրների շարքում, որոնք բնական գազն օգտագործում են որպես շարժիչային վառելիք: Այն 

տնտեսապես նպատակահարմար է այլ նավթամթերքների օգտագործման համեմատ և հանգեցնում է 

վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի արտանետումների էականորեն կրճատման: Այսօր 

Հանրապետության տարածքում գործում է շուրջ 400 ԱԳԼՃԿ: Տրանսպորտի ոլորտում 2018թ. սպառվել է 

552,7 մլն խմ բնական գազ, ինչը 15,7% ավել է 2017թ. նկատմամբ: Տրանսպորտի ոլորտում բնական գազի 

սպառման ծավալները (552,7 մլն խմ) համադրելի են բնակչության սպառման ծավալների հետ (554,1 մլն 
խմ) և 2,4 անգամ գերազանցում են արդյունաբերությունում էներգետիկ նպատակով սպառված գազի 

ծավալները (226,4 մլն խմ): Բնական գազի մասով էներգետիկ հաշվեկշռի կազմման համար 

տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսացել ՀՀ ՀԾԿՀ, ՀՀ ՏԿԵՆ և ՀՀ ՎԿ կողմից տրամադրված 

տվյալները: Ներկրված գազի քանակի, գազատարներից և ստորգետնյա գազապահեստ-կայանից 

վերցված և այնտեղ մղված գազի քանակի, փոխանցման և բաշխման համակարգերում գազի 

կորուստների, փոխադրված գազի ծավալների, սեփական կարիքների ծախսի, վերականգնված գազի, 

տրանսպորտի ոլորտում սպառված գազի վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերցվել է ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 

պաշտոնական կայքից:  

Արդյունաբերության ոլորտում էներգետիկ նպատակով բնական գազի սպառման տվյալները, 

ինչպես նաև առանձին էլեկտրակայաններում օգտագործված բնական գազի վերաբերյալ տվյալները 

տրամադրվել են ՀՀ ՎԿ-ի կողմից: Մնացած ոլորտներում սպառված գազի ծավալների մասին 

տեղեկատվությունը տրամադրվել է ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից [12]: 2019 թվականի ամբողջ տարվա ընթացքում 

Հայաստան է ներկրվել 2,545 մլրդ խմ բնական գազ։ Ինչպես տեղեկանում ենք «Գազպրոմ-Արմենիա» 

ընկերությունից, 2018 թվականի համեմատ գազի ներկրումն ավելացել է 3,3%-ով։ Հիշեցնենք, որ 2018-ին 

ներկրվել է 2,463 մլրդ խմ գազ։ 2019 թվականին իրացվել է շուրջ 2,445 մլրդ խմ գազ, որը 3.9 %-ով 

գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ 

Ըստ «Գազպրոմ-Արմենիա»-ի՝ 2019 թվականին գազասպառման կառուցվածքում նախորդ 

տարվա համեմատ 46,9%-ով ավելացել է բնական գազի սպառման ծավալը ջերմոցային 

տնտեսությունների կողմից՝ կազմելով 88,5 մլն խմ: 20,6%-ով ավելացել են բնակչության և 18,4%-ով 

տարբեր սպառողների կողմից բնական գազի սպառման ծավալները՝ համապատասխանաբար 

կազմելով 669,2 և 95 մլն խմ: 4 %-ով էլ ավելացել է ԱԳԼՃԿ-ների կողմից իրացված բնական գազի ծավալը՝ 

կազմելով 577,2 մլն խմ: 2019 թվականին 20,5 %-ով նվազել են էներգետիկայի և 8,4%-ով՝ 

արդյունաբերության ոլորտների կողմից բնական գազի սպառման ծավալները՝ կազմելով 

համապատասխանաբար 500 և 208,6 մլն խմ [13]: 

Մեր համոզմամբ, տեսանելի ապագայում գազի սակագինը կշարունակի որոշակի ազդեցություն 

ունենալ Հայաստանի տնտեսության, տնտեսական շահերի և մրցունակության վրա: Գազի գնի 

հնարավոր թանկացումը կարող է հանգեցնել նաև էլեկտրաէներգիայի գնի թանկացման՝ 

պայմանավորված այն իրողությամբ, որ գազի մեծ սպառում են պահանջում երկրում գործող 

ջերմաէլեկտրակայաններն էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար: Հաշվարկված է, որ 

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշռում ՋԷԿ-երի էլեկտրաէներգիան կազմում է 

էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր արտադրության 40%-ից ավելին: Մի կողմից, հաշվի առնելով հիշյալ 

իրողությունը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը գործնականում չի կարող 

բազմազանեցնել գազի ներկրման աշխարհագրությունը, իսկ մյուս կողմից այն փաստը, որ ՌԴ-ն պետք 

է փորձի իրացնել իր առավելությունները հատկապես գազի պաշարների մասով, որովհետև կա 

որոշակի կախվածություն ՌԴ-ից, դժվար չէ կանխատեսել, որ գազի սակագնի  «կամավոր» իջեցում չի 

կարող լինել։ Բնական է, որ համաշխարհային շուկայում նավթի գնանկման, առանձին օրերին՝ 

գնազրկման վնասները Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է փորձի փոխհատուցել նաև գազի 

վաճառքով։ Սրան պետք է հավելել այն փաստը, որ ի տարբերություն նավթի որոշ առումով մրցակցային 
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շուկայի, կախված բնական գազի տեղափոխման խողովակաշարերի մենաշնորհային դիրքից, որոշ 

երկրներ կձգտեն նյութականացնել տարածաշրջանային գերիշխող դիրքերը: Ի թիվս տասնյակ 

երկրների, Հայաստանը  փորձում է ավելի նպաստավոր գներ ունենալ, բայց գործիքակազմը, որն 

օգտագործվում է, մեղմ ասած, նոր չէ, իսկ ստանդարտ մեթոդները վաղուց իրենց սպառել են։ 
Հետևաբար, հաշվի առնելով գազից երկրի տնտեսության զարգացման նման ակնառու 

կախվածությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մշակի տնտեսական անվտանգության 

կարևոր մասը կազմող էներգետիկ դիվանագիտության հայեցակարգ, ուր անհրաժեշտ է ներառել 

պետության տնտեսական շահերի իրացմանը միտված հստակ քայլեր և միջոցառումներ: 

Մասնավորապես, պետությունը պետք է նոր պայմաններից բխող ռազմավարություն մշակի և 

իրականացնի՝ ապահովելու երկրի էներգետիկ անվտանգությունը: 

Անհրաժեշտ է կառուցել նոր տարածքներ՝ գազի պետական պահեստարաններն ավելացնելու 

նպատակով: 

Վերականգնվող, այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ օգտագործման հաշվին 

դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ հաշվեկշիռը և դրանում հնարավորինս նվազեցնել գազի հանդեպ 

բնակչության և արտադրական ձեռնարկությունների գոյություն ունեցող ներկայիս պահանջարկը: 

Տնտեսության մակրո և միկրո մակարդակներում պետություն – մասնավոր հատված 

համագործակցության արդյունքում հասնել մրցունակության շեշտակի բարձրացման, որը նվազագույն 

պահանջներ կներառի գազի և էլեկտրաէներգիայի սպառման մասով:  

Պետական աջակցությամբ նպաստել հատկապես քիչ էներգատար առանձին գիտատար բարձր 

տեխնոլոգիական արտադրությունների, ինչպես նաև նման ամբողջական ճյուղերի կայացմանն ու 

զարգացմանը: 

Գազի սակագնի իջեցման հարցում խիստ կարևորում ենք ոչ միայն երկրների մակարդակով 

գործընկերային հարաբերությունները, այլև էներգետիկ ծրագրերում Հայաստանի էներգետիկ 

ընկերությունների և մասնագետների սերտ համագործակցությունը ՌԴ-ի, մասնավորապես՝ Գազպրոմի 

հետ: Նման համագործակցությունը կարող է ներառել հայ էներգետիկների մասնակցությամբ ոչ միայն 

Ռուսաստանում, այլև աշխարհի տարբեր մասերում խոշորամասշտաբ ծրագրերը: 

Ի վերջո, Հայաստանն իր մասով պետք է ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկի ԵԱՏՄ շրջանակներում 

ինտեգրացիոն գործընթացները խորացնելու ուղղությամբ: Հիշեցնենք, որ գազի միասնական  սակագին, 

ի վերջո, կկիրառվի 2025 թվականից։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Երևանում կայացած 

ԵԱՏՄ  գագաթաժողովի ժամանակ ՀՀ առաջարկով գազային ընդհանուր շուկա ձևավորելու որոշում 

կայացվեց։ Նման պարտավորություն ստանձնել են բոլոր անդամ երկրները, առաջին հերթին 

Ռուսաստանը, և  գազի սակագինը, ի վերջո, միասնական է լինելու։ 

Գազի իրական սակագինը կարող է ավելի նպաստավոր լինել հայ սպառողի համար, եթե հաշվի 

առնենք գազի դիմաց ռուբլով վճարելու հնարավորությունը: Ակնհայտ է, որ ռուսական ռուբլին, որը 

վերջին տարիներին կտրուկ արժեզրկվել է, ավելի ձեռնտու է գործարքների, ներմուծման դիմաց 

վճարելու համար: 

Այսպիսով, գազի սակագնի շուրջ շարունակական դարձած մտահոգությունները և 

քննարկումները կարող են ցանկալի արդյունք տալ Ռուսաստանի գազային դիվանագիտության 

առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու, դրանք հաշվի առնելով՝ Հայաստանի տնտեսական 

շահերի իրացմանը միտված համարժեք ռազմավարություն մշակելու և այն կյանքի կոչելու 

պարագայում:  Կարևոր է նաև այս ամենը դիտարկել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ և 

տնտեսական անվտանգության ապահովման համատեքստում: 
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ГАЗОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ РОССИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНТЕРЕСЫ АРМЕНИИ 
 

Многочисленные обсуждения по тарифу на газ привели к различным экономическим, социальным, 

правовым, политическим и другим дискуссиям за годы независимости. Для того чтобы создать максимально 

объективную и реалистичную оценку ситуации, необходимо проанализировать проблему колебаний цен на 

газ с профессиональной точки зрения. Обеспокоенность по поводу продолжающихся тарифов на газ и 

обсуждения позволят потенциально изучить особенности российской газовой дипломатии с учетом 

разработки адекватной стратегии по обеспечению  экономических интересов Армении и ее реализации. 

Ключевые слова: газовая дипломатия, энергетическая безопасность, экономические интересы, 

тарифы на газ 
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GAS DIPLOMACY OF RUSSIA AND ECONOMIC INTERESTS OF ARMENIA 
 

Multifaceted discussions on gas tariffs have led to various economic, social, legal, political and other 

discussions over the years of independence. You can analyze the problem of gas price fluctuations from the 

professional point of view in order to create the most objective and realistic assessment of the situation. Concerns 

about ongoing gas tariffs and discussions could potentially explore the features of Russian gas diplomacy, given the 

development of an adequate strategy to realize Armenia’s economic interests and its implementation. 

Keywords: gas diplomacy, energy security, economic interests, gas tariffs. 
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բացահայտվել այդ ազդեցության տարբերակվածությունն ըստ մարզերի: Ռեգրեսիոն մոդելների կիրառմամբ 
գնահատվել է հիփոթեքային տոկոսադրույքի ազդեցությունը ՀՀ տների գների վրա:  

 տների շուկա, գներ, հիփոթեքային տոկոսադրույք, կորելացիոն մատրից, մոդել:  

 

Ներածություն: Հիփոթեքային վարկավորումը  բնակչության բնակարանային պայմանների 

բարելավմանը նպաստող կարևոր գործոններից է: Հայաստանում հիփոթեքային վարկով բնակարան 

ձեռք բերողների թիվը վերջին տարիներին նկատելի աճել է: Հիփոթեքային վարկի տոկոսները 

նվազեցնելու և եկամտային հարկի հետ վերադարձման միջոցով վճարումներ կատարելու 

հնարավորության արդյունքում բնակչությունը սկսեց կառուցապատողից ավելի շատ բնակարաններ 

գնել: Այս հանգամանքը, մեծացնելով բնակարանների պահանջարկը, նպաստեց տների գների 

չափավոր աճին: 2018 թ.-ի թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո ի հայտ եկած 

լավատեսական սպասումները հանգեցրին տների գների կտրուկ աճի, որը  ՀՀ բնակչության համար 

մեծացնում է հիփոթեքային ֆինանսավորման դերը: Այս համատեքստում կարևորվում է տների գների 

վրա հիփոթեքային տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը: 

Հիփոթեքային ֆինանսավորումը և ՀՀ բնակարանային շուկան:  Հիփոթեքային 

տոկոսադրույքները վարկի մյուս տեսակների համեմատ սովորաբար ցածր են:  ԱՄՆ-ում միջինում 30 

տարի 4% ֆիքսված տոկոսադրույքով հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները սկսեցին աճել միայն 

վերջին տարիներին, հասնելով 4,5...5 %-ի: Ռուսաստանի Դաշնության բանկերում 2018 թ.-ին 

հիփոթեքային վարկավորման տոկոսադրույքները միջինում սահմանվել են 11-ից 15%, նվազագույնը 

կառուցապատվող  բնակարանի համար՝ 7,1-ից 7,5%, պատրաստի բնակարանի համար՝ 8,6-ից 9,58 %: 

2018 թ.-ին ռուսաստանյան բանկերի մեծ մասում շարունակվում էր գրանցվել հիփոթեքային 

վարկավորման ծավալների անկում՝ կապված երկրի  տնտեսության վատացման և սանկցիաների հետ 

[1]: Վրաստանում առևտրային բանկերը առաջարկում են հիփոթեքային վարկատեսակներ հետևյալ 

տոկոսադրույքներով. Բանկ Վրաստան՝ 10…14%, ԷՅՉ-էս–Բի-Սի՝ 14...17 %, ՏԲՍ բանկ՝ 18...24 %,  

Հանրապետություն բանկ՝16% [2]: 

Հայաստանում կառավարության աջակցությամբ իրականացվում են մի շարք հիփոթեքային 

ֆինանսավորման նախագծեր, մասնավորապես «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» և 

«Մատչելի բնակարան զինծառայողներին» ծրագրերը, որոնց շրջանակներում հիփոթեքային վարկը 

տրամադրվում է 7,5-ից 9,5%-ով, որից 2-ից 4%-ը սուբսիդավորում է պետությունը: «Մատչելի 

բնակարան զինծառայողներին» ծրագրի շահառուներին պետությունը վճարում է նաև բնակարանի 

արժեքի 10% կանխավճարը [3]: Որպես հիփոթեքային  երկրորդային շուկայի  օպերատոր ՀՀ-ում 

գործում է  Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը, որի կողմից վերաֆինանսավորված վարկերի միջին 

կշռված տոկոսադրույքը 2015-2018 թթ. 13%-ից նվազել է մինչև  11% (նկ. 1): 
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Նկ 1. ԱՀԸ կողմից վերաֆինանսավորված վարկերի դինամիկան [4] 

 

Հայաստանի բնակարանային շուկան հետաքրքիր զարգացումներ է ունեցել: 2004-2008 թթ.-ին 

գրանցվեց բնակարանային գների պայթյուն, որը դրսևորվեց շուրջ 3 անգամ գների աճով, այնուհետև՝ 

գների 15% անկում 2009 թ.-ին՝ կապված համաշխարհային ճգնաժամի հետ: 2010 թ.-ի 1-ին 

կիսամյակում կառավարության կողմից ներդրած խթանող փաթեթի արդյունքում տների գները 

գրանցեցին մեղմ վերականգնում: Փաթեթն իր մեջ ներառում էր հիփոթեքային ֆոնդի ստեղծումը և 

կառավարության կողմից շինարարական կազմակերպություններին երաշխիքների տրամադրումը [5]: 

2002-2008 թթ. Հայաստանում անշարժ գույքի գների կտրուկ աճը զուգորդվել է ՀՆԱ-ի աճով, վարկերի 

տոկոսադրույքների նվազմամբ և շինարարության գների աճով: 2010 թ.-ից հետո կապերը կարծես թե 

խզվել են. անշարժ գույքի գները չեն արձագանքել տնտեսական աճի տեմպի փոփոխություններին, 

հիփոթեքի հասանելիության և ծավալների բազմապատիկ աճին (նկ. 2): 2011-2017 թթ.-ին տների գները 

գրեթե կայուն են մնացել: 2018 թ.-ի քաղաքական իրադարձություններից հետո լավատեսական 

սպասումների արդյունքում գրանցվեց բնակարանային գների կտրուկ աճ: Մեկ տարվա ընթացքում 

տները 5...20%-ով թանկացան: Գների ամենամեծ աճը գրանցվեց Երևանում, հատկապես՝ Կենտրոն 

վարչական շրջանում: 
 

 
Նկ. 2. Անշարժ գույքի և շինարարության գների ինդեքսներ, ՀՆԱ և վարկերի տոկոսադրույքներ [6] 
 

ՀՀ տների գների հետազոտությունը: Հիփոթեքային տոկոսադրույքի և տների գների 

փոխազդեցությունը հետազոտվել է մի շարք տնտեսագետների կողմից: Ս.Ֆ. Ֆիլիպեն հետազոտել է 

տների գների և հիփոթեքային վարկերի փոխազդեցությունը Լյուքսեմբուրգում՝ օգտագործելով Vector 

Error Correction մոդելը [7]: Մ. Կոհլերը և Մ. Մերվեն հետազոտել են այն գործոնները, որոնք որոշել են 

Ավստրալիայի տների գների աճի երկարաժամկետ միտումները վերջին երեք տասնամյակում [8]: Ջ. 

Քլոյնեն և համահեղինակները իրենց աշխատանքում ցույց են տալիս, որ գործարար շրջաններում 

տների գները ուժեղ փոխկապակցված են տնային տնտեսությունների վարկավորման և սպառման հետ 

[9]: Գ. Գարիգան և Ա. Հեդլունգը հետազոտել են հիփոթեքային շուկայի կարգավորումների 
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ազդեցությունը տների գների և տնտեսության վրա` օգտագործելով անկատար շուկաների և էնդոգեն 

կարգավորման ծախսերի կառուցվածքային հավասարակշռության մոդելը [10]: 2017 թ.-ից սկսած ՀՀ 

Կենտրոնական բանկն ուսումնասիրում է շուկայում գործող ամենամեծ անշարժ գույքի 

գործակալություններից մեկի ինտերնետային էջը, որը ներառում է ավելի   քան 8000 

հայտարարություն: Հավաքագրված տվյալների հիման վրա կառուցվել է հեդոնիկ գների ինդեքսը՝ 

օգտագործելով կոշտ փոփոխական հեդոնիկ մոդելը [11]:  

Մեր կողմից 2018 թ.-ին անշարժ գույքի estate.am, myreality.am, vivareality.am, akcern.am, 

bnakaran.com, yerkir-real.com կայքերից հավաքագրվել է տների 544 հայտարարություն, նպատակ 

ունենալով հետազոտել  Հայաստանում տների գների կախվածությունը մի շարք գործոններից՝ բնակ. 

մակերես, սենյակների թիվ, հարկ և այլն: ՀՀ տների գների մարզային կտրվածքով ոչ համասեռության 

պատճառով (նկ. 3) հետազոտությունը կատարել ենք Panel Data-ով: Նշենք, որ տների գները նկատելի 

տարբերակված են նաև Երևանի կենտրոնի ու ծայրամասերի միջև. Կենտրոն վարչական շրջանում 

1ք.մ-ի արժեքը 2018 թ.-ին 1046 ԱՄՆ դոլար էր, Արաբկիրում՝ 749, Ավանում՝ 528, Շենգավիթում՝ 521, 

Նոր Նորքում՝ 497, իսկ Նուբարաշենում՝ 335 ԱՄՆ դոլար [8]: 
 

 
 

Նկ 3. ՀՀ մարզերում տների գները 1 ք.մ-ի հաշվով 2018 թ. [8] 
 

ՀՀ տների գների վրա բնակարանի հարկի (Floor), սենյակների թվի (Rooms) և բնակմակերեսի 

(Res_area) ազդեցությունը մարզային կտրվածքով հետազոտելիս անբավարար տվյալների պատճառով 

Սյունիքի մարզը վերլուծության մեջ չենք դիտարկել: Փոփոխականների կորելացիոն մատրիցը 

(աղյուսակ 1) վկայում է, որ Price և Res_Area փոփոխականների միջև առկա է հարաբերականորեն 

ուժեղ դրական  կապ, մյուս  փոփոխականների կապը  Price-ի հետ թույլ է: 

 
                                                                                                                         Աղյուսակ  1 

Փոփոխականների կորելացիոն մատրիցը 

 PRICE FLOOR RES_AREA ROOMS 

PRICE  1.000000  0.110352  0.602636  0.351494 

FLOOR  0.110352  1.000000  0.019469 -0.169964 

RES_AREA  0.602636  0.019469  1.000000  0.777188 

ROOMS  0.351494 -0.169964  0.777188  1.000000 

 

Ինչպես Pooled Regression Model-ի, այնպես էլ Fixes Effect և Random Effect մոդելների արդյունքում 

ստացել ենք, որ Floor և Rooms բացատրող փոփոխականները վիճակագրորեն ոչ նշանակալի են, ուստի 

դիտարկել ենք միայն բնակմակերեսի ազդեցությունը տան գնի վրա: Այդ ազդեցությունը գնահատելու 

նպատակով կառուցել ենք  էքսպոնենցիալ և աստիճանային մոդելները և AIC չափանիշը հիմք 

ընդունելով՝ ընտրել  էքսպոնենցիալը (մոդել 1):  
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Մոդել 1. 

 

Մոդել 2. 
Fixes effect model 

 

Մոդել 1-ի համաձայն՝ բնակմակերեսի մեկ քառ. մետր ավելանալը մյուս գործոնների անփոփոխ 

մնալու պարագայում բնակարանի գինը բարձրացնում է 1,4%-ով: Բնակմակերեսի մեծությամբ է  

բացատրվում տան գնի փոփոխության 36,2%-ը, մնացածը բացատրվում է այլ գործոններով, որտեղ մեծ 

դեր է խաղում մարզը: Մարզային տարբերությունները ներկայացնող գործակիցները կարող են փոխվել 

ֆիքսված չափով (fixed)  կամ պատահական չափով (random): Հաուսմանի թեստի կիրառման 

արդյունքում ստացել ենք, որ Հայաստանում տների գների մարզային կտրվածքով տարբերությունները 

ոչ թե պատահական ազդեցությունների արդյունքում են ձևավորվում, այլ որոշակի գործոնների և Fixes 

Effect ու Random Effect մոդելներից նախապատվությունը տրվում է Fixes Effect Model-ին (մոդել 2):  

Մոդել 2-ի բանաձևն է. 

       𝑙𝑛(𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒) = 8,954 + 0,011 ∗ (𝑅𝑒𝑠𝐴𝑟𝑒𝑎) + 0.436 ∗ 𝐷2 + 0,236 ∗ 𝐷3 + 0,168 ∗ 𝐷4 + 0,574 ∗ 𝐷5 +
+1,471 ∗ 𝐷6 + 0,689 ∗ 𝐷7 − 0,003 ∗ 𝐷8 + 0,004 ∗ 𝐷9 + 0,484 ∗ 𝐷10 + 𝑒: 

Dependent Variable: LOG(PRICE)

Method: Panel Least Squares

Date: 04/16/19   Time: 13:27

Sample: 1 9

Periods included: 9

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 90

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.076004 0.172518 52.60906 0.0000

RES_AREA 0.014898 0.002108 7.066118 0.0000

R-squared 0.361995     Mean dependent var 10.20469

Adjusted R-squared 0.354745     S.D. dependent var 0.769755

S.E. of regression 0.618327     Akaike info criterion 1.898372

Sum squared resid 33.64485     Schwarz criterion 1.953923

Log likelihood -83.42674     Hannan-Quinn criter. 1.920773

F-statistic 49.93002     Durbin-Watson stat 1.167486

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LOG(PRICE)

Method: Panel Least Squares

Date: 04/03/19   Time: 01:15

Sample: 1 9

Periods included: 9

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 90

LOG(PRICE)=C(1)+C(2)*(RES_AREA)+C(3)*D2+C(4)*D3+C(5)*D4+C(6)

        *D5+C(7)*D6+C(8)*D7+C(9)*D8+C(10)*D9+C(11)*D10

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 8.954603 0.222374 40.26816 0.0000

C(2) 0.011138 0.001799 6.190225 0.0000

C(3) 0.436291 0.228748 1.907303 0.0601

C(4) 0.236853 0.231448 1.023354 0.3093

C(5) 0.168657 0.231979 0.727034 0.4694

C(6) 0.574528 0.229336 2.505178 0.0143

C(7) 1.471345 0.229544 6.409865 0.0000

C(8) 0.689384 0.227525 3.029922 0.0033

C(9) -0.003610 0.227824 -0.015845 0.9874

C(10) 0.004962 0.230516 0.021525 0.9829

C(11) 0.484436 0.228072 2.124045 0.0368

R-squared 0.651104     Mean dependent var 10.20469

Adjusted R-squared 0.606940     S.D. dependent var 0.769755

S.E. of regression 0.482594     Akaike info criterion 1.494800

Sum squared resid 18.39884     Schwarz criterion 1.800332

Log likelihood -56.26599     Hannan-Quinn criter. 1.618008

F-statistic 14.74286     Durbin-Watson stat 1.991168

Prob(F-statistic) 0.000000
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Մոդել 2-ը գնահատելու նպատակով օգտագործել ենք dummy փոփոխականներ, որտեղ d2-ը 

ներկայացնում է  Արագածոտնի մարզը, d3-ը՝ Արարատի, d4-ը՝ Արմավիրի, d5-ը՝ Գեղարքունիքի, d6-ը՝ 

Երևանի, d7-ը՝ Կոտայքի, d8-ը՝ Շիրակի, d9-ը՝ Վայոց ձորի, d10-ը՝ Տավուշի: Լոռու մարզը համարել ենք 

էտալոնային: Մոդել 2-ի արդյունքների համաձայն՝ մոդելի ազատ անդամը Լոռու մարզի համար 8,954 

է, Արագածոտնի համար՝ 9,391, Գեղարքունիքի համար՝ 9,529, Կոտայքի համար՝ 9,644, Տավուշի 

համար՝ 9,439, Երևանի համար՝ 10,425 և այլն: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մարզում տան գինը 

նույն բնակմակերեսի պայմաններում տարբերվում է մյուս մարզերի նմանատիպ տների գներից և 

ամենաբարձր գինը Երևանում է: Ելակետային տարբեր գների պայմաններում Հայաստանում բոլոր 

մարզերի համար բնակմակերեսի 1 ք.մ աճը հանգեցնում է տան գնի 1,1% աճի:   

Ընտրություն ենք կատարել նաև Fixes Effect Model-ի և Pooled Regression Model-ի միջև: Pooled 

Regression Model-ի կիրառման դեպքում համարվում է, որ Հայաստանի բոլոր մարզերի համար տան 

գնի վրա ազդող փոփոխականների գործակիցները նույնն են: Wald-ի թեստի արդյունքներով ստացել 

ենք, որ նախընտրելի է Fixes Effect Model-ը: 

ՀՀ տների գների վրա հիփոթեքային տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը: Տների գները 

ձևավորվում են տների շուկայում առաջարկի ու պահանջարկի գործոնների ազդեցությամբ, որոնք 

սխեմատիկ ներկայացված են նկ. 4-ում: Հիփոթեքային ցածր տոկոսադրույքները խրախուսում են 

տների պահանջարկը, որը այլ գործոնների անփոփոխ մնալու պարագայում հանգեցնում է տների 

գների աճին: Երկարաժամկետում ազդեցությունների այս շղթան հանգեցնում է տների պահանջարկի 

անկմանը և գների  նվազմանը: Տների բարձր գների նվազմանը կարող է նպաստել նաև տների 

առաջարկի աճը և արդյունքում շուկան կարող է տեղաշարժել  դեպի իր նախկին՝  երկարաժակետ 

հավասարակշռության վիճակը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 4. ՀՀ հիփոթեքային ֆինանսավորման և տների գների փոխազդեցություն 
 

Հայաստանում տների գների վրա հիփոթեքային տոկոսադրույքի ազդեցությունը գնահատելու 

նպատակով դիտարկել ենք 2009-2019 թթ.-ի հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքները ՀՀ դրամով (R_L) 

ու ԱՄՆ դոլարով (R_L1) և Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների միջին 

շուկայական գները 1 ք.մ-ի հաշվով, դրամ (PRICE):  
 

      
  

Տնային 

տնտ. 

եկամուտ 

Զուտ 

միգրացիա 

փոխարժեք Բնակչութ. 

թիվ 

Անհատական 

հարկեր 

1 շնչի 

հաշվով ՀՆԱ 

Տների պահանջարկ 

ՏՆԵՐԻ ԳՆԵՐ 

Հիփոթեքային 

տոկոսադրույքներ 

Տների   առաջարկ 

 
որակի 

բարելավմանն  

ուղղված 

ծախսեր 

Կառուցապատ

ման  արժեք 

Հողի 

հասանելությու

ն և արժեք 
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                                                                                   Աղյուսակ  2 
Փոփոխականների կորելացիոն մատրիցը 

 PRICE R_L R_L1 

PRICE  1.000000 -0.734952 -0.451031 

R_L -0.734952  1.000000  0.861482 

R_L1 -0.451031  0.861482  1.000000 

 

          Կորելացիոն մատրիցը (աղյուսակ 2) վկայում է, որ Price և R_L փոփոխականների միջև առկա է 

ուժեղ բացասական կապ (R=-0,735), price և R_L1 փոփոխականների միջև՝ թույլ բացասական կապ (R =-

0,451):  

            Մոդել 3-ում գնահատվել է ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքի ազդեցությունը 

բնակարանների գների վրա, համաձայն որի՝ դրամով հիփոթեքային տոկոսադրույքների  1 % աճը 

(նվազումը) հանգեցնում է Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 ք.մ-ի 

հաշվարկով շուկայական միջին գների 4,7% նվազման (աճի): Գների փոփոխության 53,3 %-ը 

բացատրվում է հիփոթեքային տոկոսադրույքով: Մոդելի մնացորդները հոմոսկեդաստիկ են, 

ավտոկորելացված չեն, ունեն նորմալ բաշխում:  

 

Մոդել 3. 
Dependent Variable: LOG(PRICE)  

Method: Least quares   

Date: 04/14/19   Time: 17:40   

Sample (adjusted): 2009 2019   

Included observations: 11 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 13.09827 0.182933 71.60133 0.0000 

R_L -0.047395 0.014784 -3.205873 0.0107 

     
     R-squared 0.533137     Mean dependent var 12.51273 

Adjusted R-squared 0.481264     S.D. dependent var 0.047252 

S.E. of regression 0.034033     Akaike info criterion -3.760017 

Sum squared resid 0.010424     Schwarz criterion -3.687672 

Log likelihood 22.68009     Hannan-Quinn criter. -3.805620 

F-statistic 10.27762     Durbin-Watson stat 1.365129 

Prob(F-statistic) 0.010730    

     
     

 

Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում ստացել ենք նաև, որ ԱՄՆ դոլարով հիփոթեքային 

տոկոսադրույքը Երևանի բազմաբնակարան շենքերի շուկայական գների վրա վիճակագրորեն 

նշանակալի ազդեցություն չունի: 

Եզրակացություն: Հիփոթեքային տոկոսադրույքը տների պահանջարկը ձևավորող և տների 

գների վրա ազդող կարևոր գործոններից է: Այդ ազդեցությունը գնահատել ենք ռեգրեսիոն մոդելների 

կիրառմամբ, որոնց արդյունքների համաձայն՝ դրամով հիփոթեքային տոկոսադրույքի նվազումը 

հանգեցնում է Երևան քաղաքի բնակարանների 1 ք.մ-ի հաշվով շուկայական գների 4,7% աճի, իսկ 

դոլարով հիփոթեքային տոկոսադրույքի փոփոխությունը այդ գների վրա վիճակագրորեն նշանակալի 

ազդեցություն չի թողնում:  

Panel Data-ով հետազոտել ենք բնակմակերեսի ազդեցությունը ՀՀ տների գների վրա: Fixes Effect 

Model-ի կիրառմամբ ստացել ենք, որ յուրաքանչյուր մարզում տան գինը նույն բնակմակերեսի 

պայմաններում տարբերվում է մյուս մարզերի նմանատիպ տների գներից և բոլոր մարզերի համար 

բնակմակերեսի 1 ք.մ աճը հանգեցնում է տների գների 1,1 % աճի: 
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А.А. Харатян, С.Г. Саркисян, В.К. Копаранян 

 

ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В РА 
 

Проведен анализ развития  рынка жилья Армении за последние 20 лет. С помощью формальной 

модели исследована взаимосвязь между ценами на жилье и ипотечным финансированием. Основываясь на 

информации, собранной с веб-страниц агентств недвижимости, и с применением Panel Data исследовано  и 

оценено влияние ряда факторов на цены на жилье в РА, a также выявлены различия этих воздействий по 

регионам. Используя регрессионные модели,  оценено влияние процентных ставок по ипотечным кредитам 

на цены на жилье в Армении. 

Ключевые слова: рынок жилья, цены, ипотечная ставка, корреляционная матрица, модель.  

 

 

A.A. Kharatyan, S.G.  Sargsyan, V.K. Koparanyan 

 

RA MORTGAGE FINANCING AND HOUSING PRICES 

The analysis of the development of the housing market in Armenia over the past twenty years is given. The 

formal model investigated the relationship between housing prices and mortgage financing. Based on the 

information collected from the real estate agencies web pages, using Panel Data  it was investigated and assessed 

the impact of a number of factors on the prices of RA houses, and revealed the differences of these impacts by 

regions. Using regression models  the impact of mortgage interest rates on house prices in Armenia was estimated.  

Keywords: housing market, prices, mortgage rate, correlation matrix, model.  

 

Խառատյան Ալվարդ Ալբերտի - տնտես. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ 

Սարգսյան Սիրանուշ Գեղամի - ֆիզ.մաթ.գիտ.  թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ 

Կոպարանյան Վիոլետա Կարենի - մագիստրոս, ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման 

ֆակուլտետ 

 

 

https://www.vestifinance.ru/articles/108912
http://www.hfyouth.am/am/Affordable_housing_for_young_families.html
http://www.nmc.am/


41 

ISSN 1829-0045 PROCEEDINGS OF ENGINEERING ACADEMY OF ARMENIA (PEAA). 2020. V.17, N 1 

 

UDC 338                                                                                        ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

S.Q. Grigoryan,  N.G. Gevorgyan 

 

PANEL DATA ANALYSIS OF ROA 
 

Panel data analysis including descriptive statistics and regression analysis is applied. The model uses 

quarterly data of 17 Armenian banks. Determinants of  profits are analysed and presented. 

Keywords: ROA, bank, panel data, descriptive and  regression analysis. 

 

It is a well known fact that the term of profitability is considered to be the measure of company’s 

performance and success. Profitability is regarded to be an indicator of company’s ability and capacity of 

generating earnings. For any economy of every country profitability companies are highly beneficial 

because such companies create value, are more innovative, they hire employees, they are socially 

responsible. For this reason profitability topic is very popular. 

The aim of this article is to discover Armenian banks’ profitability determinants impact on 

profitability. For this purpose descriptive statistics is analyzed, as well as profitability determinants 

impact assessment model is constructed by common effect regression analysis.  

There are many factors that influence banks’ profitability. Among them are bank size, capital 

structure, the quality of the credit portfolio, liquidity, inflation rate  and others. 

 

Dependent variable and Independent Determinants. Based on above mentioned literature review 

and best practice in this research profitability is regarded to be as dependent variable, while bank’s size, 

capital adequacy ratio, loan loss provision ratio, liquidity ratio, capital structure ratios and inflation are 

used as independent variables.   

ROA is calculated as a ratio of net income to total assets. As a proxy of  bank size the research 

uses logarithm of bank total assets. CAR is calculated as a ratio of capital to risk-weighted assets. 

Liquidity ratio is regarded to be  a ratio of  high liquid assets to total assets. Debt to equity and debt to 

total assets ratios are used as capital structure determinants. Loan Loss Provision is calculated as a  ratio 

of loss provision to total loans.  

There are many researches about the analyze methods of  profitability determinants. Among them 

the most popular econometric model is a linear regression model. As state some researchers like Goddard 

et al [1], Athanasoglou et al [2], Garcia–Herrero et al [3], a regression analysis is the best one for 

assessing the impact of some significant factors on the banks’ profitability. A linear model analyses some 

data of time series  and some linear equation. 

As stated by the above mentioned researchers, a linear regression analysis is one of the most 

popular analysis of predicting the relationship between dependent and independent variables. The linear 

regression shows the importance of selected variables and how strong is their impact significance , which 

of them is more significant. The main idea is to find a line which best describes the relationship between 

dependent and independent variables. The best line is characterized by minimal errors. The linear 

regression analysis introduction is a linear equation.  

Among the analyzed literature there are some other  researchers who use other econometric 

models such as Generalized Method of Moments (GMM), Granger Causality Analysis (GCA), Data 

Envelopment Analysis (DAE), Vector Error Correction Model (VECM), Structural Equation Modeling 

(SEM). Bellow Table 1 includes the researchers and the model they have used: 
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Table 1 

              List of the Models of Different Researchers 

 

Authors Econometric Model 

 Regression 

Analysis 

GMM GCA DAE VECM SEM 

Abreu and 

Mendes (2001) 

       

Kiganda (2014)        

Dawood (2014)        

Saeed (2014)        

Goddard et al 

(2004) 

       

Lipunga (2014)        

Chowdhury 

(2015) 

       

Gyamerah and 

Amoah (2015) 

       

Noman et al 

(2015) 

       

Alshatti (2015)        

Alhassan et al 

(2016) 

       

Ariyadasa et al 

(2016) 

       

Tan et al (2016)        

Terinte et al 

(2016) 

       

Hu and Xie 

(2016) 

       

Boitan (2015)        

Anarfi et al 

(2016) 

       

Deng (2016)        

Hanna (2016)        

Laryea et al 

(2016) 

       

Pradhan (2016        

Wali Ullah et al 

(2016) 

       

Ahmad et al 

(2016) 

       

Khatun and 

Siddiqui (2016) 

       

 

It is evident that from the analyzed literature the most common and popular model is the 

regression analysis. Therefore, based on the literature review for the purpose of identifying the 

relationship between bank profitability and the observed determinants this study uses a linear regression 

model.  

As it is already mentioned above,  ROA is used as a proxy of profit. The econometric model is as follows: 

ROAt= µ ROAt-1+∑ αkXkt17
𝑘=1  + εt. 

 

Data Analysis. The study is based on secondary data. The data is collected from the analyzed 

banks’ annual reports of balance sheets and income statements. The research uses panel data analysis, 

when a particular dependent is periodically observed during defined time periods. The panel data sample 

consists of 17 banks of Armenia for the period of 2011-2018.  Total observations’ number is               
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17*8*4=544 (17 banks, quarterly observed 8 years). Macroeconomic determinant of inflation  is collected 

from the website of the Central Bank of  Armenia (www.cba.am). 

In order to investigate banks’ profitability determinants, this article uses descriptive and 

econometric analysis. Descriptive analysis consists of descriptive analysis output, correlation and 

covariation matrixes, Granger causality tests. Econometric analysis is based on a panel data regression 

analysis with applying a common effect. Econometric model coincides with the assumptions of Gauss-

Markov which are applicable for  panel data (Linearity, Random, Non-Collinearity, Exogeneity, 

Homoscedasticity). 

Descriptive statistics. Bellow are presented descriptive statistics of dependent and independent 

variables which are included in the regression model. Descriptive statistics represent variables mean 

differences for the observed period of 2011-2018 (Table 2). 

          Table 2 

Descriptive Statistics 

 
 

As it is represented in the table, a mean value of ROA is 0.012 with the standard deviation of 

0.02. Capital adequacy has a mean value of 26.5 with standard deviation of 30.4. This means that 

commercial banks in Armenia hold capital adequacy at the average value of 26.5. This value is more than 

Central Bank requires. There are three banks, which were holding high capitals and didn’t distribute the 

capital through loans. The result of 26.5 is influenced by the mentioned banks’ CAR values. The mean 

value of LLP is 2.28 with standard deviation of 2.24. The results show that commercial banks have a 

good asset quality. From all independent variables liquidity ratio has the second highest standard 

deviation. It means that the ratio has a significant variance compared to other independent variables. 

Liquidity ratio also has the highest mean value (30.8) meaning that Armenian banks are quite liquid. 

A linear relationship between two variables is represented by correlation coefficients. Correlation 

coefficients are calculated for each couple of variables. They show the reliability of the correlation. The 

table which consists of above mentioned coefficients is called correlation matrix. In order to analyze the 

possible relationship between dependent and independent variables, correlation analysis is done in Table 

3 below. 

Table 3  

Correlation Matrix 

 
 

CAR DEBT_ASSE... DEBT_EQUIT... INFLATION_... LIQUIDITY_R... LLP LNSIZE ROA

 Mean  26.58529  0.793438  4.867868  0.031000  30.84252  2.284338  18.72746  0.012000

 Median  16.64500  0.820000  4.710000  0.027700  28.36500  1.700000  18.80000  0.011800

 Maximum  267.3800  0.930000  14.15000  0.076500  80.73000  15.00000  20.47000  0.089900

 Minimum  0.000000  0.180000  0.220000 -0.014000  0.000000  0.010000  16.53000 -0.189700

 Std. Dev.  30.43433  0.121192  2.202902  0.025948  12.50237  2.243804  0.776436  0.020308

 Skewness  3.921925 -2.630928  0.591395  0.091610  1.434273  2.915352 -0.270582 -2.411278

 Kurtosis  20.91049  10.49660  4.664073  2.523876  5.581009  14.95291  2.784337  23.93195

 Jarque-Bera  8665.734  1901.421  94.47766  5.899301  337.5104  4009.036  7.692382  10458.48

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.052358  0.000000  0.000000  0.021361  0.000000

 Sum  14462.40  431.6300  2648.120  16.86400  16778.33  1242.680  10187.74  6.527800

 Sum Sq. Dev.  502952.8  7.975272  2635.058  0.365601  84875.96  2733.817  327.3495  0.223939

 Observations  544  544  544  544  544  544  544  544

CAR DEBT_ASSE... DEBT_EQUIT... INFLATION_... LIQUIDITY_R... LLP LNSIZE ROA ROA_T_1

CAR  1.000000 -0.863912 -0.574344 -0.090003  0.638838  0.043624 -0.505044  0.193299  0.102949

DEBT_ASSE... -0.863912  1.000000  0.798393  0.021262 -0.563741 -0.013860  0.642335 -0.201772 -0.177367

DEBT_EQUIT... -0.574344  0.798393  1.000000 -0.050983 -0.458038 -0.036903  0.666066 -0.231745 -0.172935

INFLATION_... -0.090003  0.021262 -0.050983  1.000000 -0.105963 -0.208217 -0.275216  0.105462  0.148366

LIQUIDITY_R...  0.638838 -0.563741 -0.458038 -0.105963  1.000000  0.057829 -0.356846  0.253482  0.177539

LLP  0.043624 -0.013860 -0.036903 -0.208217  0.057829  1.000000  0.006936 -0.322692 -0.183946

LNSIZE -0.505044  0.642335  0.666066 -0.275216 -0.356846  0.006936  1.000000  0.022757  0.011722

ROA  0.193299 -0.201772 -0.231745  0.105462  0.253482 -0.322692  0.022757  1.000000  0.456316

ROA_T_1  0.102949 -0.177367 -0.172935  0.148366  0.177539 -0.183946  0.011722  0.456316  1.000000

  

http://www.cba.am/
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According to the Table, Debt/Assets, Debt/Equity and LLP ratios have negative correlation 

relationships with ROA, while the other variables have positive impacts. The highest effect on ROA has 

ROAT-1.  According to the table, LLP has the biggest negative effect on ROA. According to the results, 

banks’ size has the weakest relationship with ROA. These results are not final, and nothing could be said 

about the significance of impact, but these correlation relationships give some clues on the final 

estimation results. 

Covariance Analysis of the variables is represented below. Covariance coefficients, as correlation 

ones, show the relationship between variables. The difference is that covariance shows only the direction 

of linear relationship, while correlation indicates both the direction and the strength (Table 4). 

Table 4  

Covariance Analysis 

 
 

Granger Causality Test. It is said that variable Xt Granger causes variable Yt if past information 

of Xt has a unique contribution on future information in Yt. It means that lagged values of X are predictive 

for Y. Dumitrescu and Hurlin (2012) suggested Granger Causality Test for panel data. The equation is 

represented bellow: 

 

yi,t=ci+γi,1yi,t−1+γi,2yi,t−2+⋯+γi,pyi,t−p+βi,1xi,t−1+βi,2xi,t−2+⋯+βi,pxi,t−p+ϵi,t. 
 

It is assumed that ϵi,t  have normal distribution and are independent. The possibility of cross-

sectional dependence and serial correlation is excluded. 

The hypothesis of DH test are as follows: 

 

H0:βi,k=0; xi,t does Granger cause y i,t , 

H1: βi,k ≠0 ;  xi,t does  not Granger cause y i,t . 

  Table 5 below represents E-views output of  Granger Causality Test.  

  

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 01/28/20   Time: 01:23

Sample: 2011Q1 2018Q4

Included observations: 544

Correlation

Probability CAR DEBT_ASSE...DEBT_EQUIT... INFLATION_... LIQUIDITY_R... LLP LNSIZE ROA ROA_T_1 

CAR 1.000000

----- 

DEBT_ASSETS -0.863912 1.000000

0.0000 ----- 

DEBT_EQUITY -0.574344 0.798393 1.000000

0.0000 0.0000 ----- 

INFLATION_RATIO -0.090003 0.021262 -0.050983 1.000000

0.0358 0.6207 0.2352 ----- 

LIQUIDITY_RATIO 0.638838 -0.563741 -0.458038 -0.105963 1.000000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0134 ----- 

LLP 0.043624 -0.013860 -0.036903 -0.208217 0.057829 1.000000

0.3098 0.7470 0.3903 0.0000 0.1780 ----- 

LNSIZE -0.505044 0.642335 0.666066 -0.275216 -0.356846 0.006936 1.000000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8718 ----- 

ROA 0.193299 -0.201772 -0.231745 0.105462 0.253482 -0.322692 0.022757 1.000000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0139 0.0000 0.0000 0.5964 ----- 

ROA_T_1 0.102949 -0.177367 -0.172935 0.148366 0.177539 -0.183946 0.011722 0.456316 1.000000

0.0163 0.0000 0.0001 0.0005 0.0000 0.0000 0.7850 0.0000 ----- 
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Table 5  

Pairwise Granger Causality Test 

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 2011Q1 2018Q4  

Lags: 2   

        
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

        
 DEBT_ASSETS does not Granger Cause CAR  510  5.02859 0.0069 

 CAR does not Granger Cause DEBT_ASSETS  26.4413 1.E-11 

    
    
 DEBT_EQUITY does not Granger Cause CAR  510  1.16145 0.3139 

 CAR does not Granger Cause DEBT_EQUITY  3.18211 0.0423 

    
    
 INFLATION_RATIO does not Granger Cause CAR  510  1.24201 0.2897 

 CAR does not Granger Cause INFLATION_RATIO  0.22012 0.8025 

        
 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause CAR  510  0.49594 0.6093 

 CAR does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  5.24060 0.0056 

        
 LLP does not Granger Cause CAR  510  0.15460 0.8568 

 CAR does not Granger Cause LLP  2.07605 0.1265 

    
    
 LNSIZE does not Granger Cause CAR  510  3.33141 0.0365 

 CAR does not Granger Cause LNSIZE  1.11581 0.3285 

    
    
 ROA does not Granger Cause CAR  510  1.33793 0.2633 

 CAR does not Granger Cause ROA  2.02033 0.1337 

    
    
        
 DEBT_EQUITY does not Granger Cause DEBT_ASSETS  510  0.20555 0.8143 

 DEBT_ASSETS does not Granger Cause DEBT_EQUITY  0.57022 0.5658 

        
 INFLATION_RATIO does not Granger Cause DEBT_ASSETS  510  1.15419 0.3161 

 DEBT_ASSETS does not Granger Cause INFLATION_RATIO  0.25417 0.7757 

    
    
 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause DEBT_ASSETS  510  13.6622 2.E-06 

 DEBT_ASSETS does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  5.08497 0.0065 

    
    
 LLP does not Granger Cause DEBT_ASSETS  510  1.10840 0.3309 

 DEBT_ASSETS does not Granger Cause LLP  0.93372 0.3938 

        
 LNSIZE does not Granger Cause DEBT_ASSETS  510  2.76622 0.0639 

 DEBT_ASSETS does not Granger Cause LNSIZE  0.51834 0.5958 

        
 ROA does not Granger Cause DEBT_ASSETS  510  0.92023 0.3991 

 DEBT_ASSETS does not Granger Cause ROA  1.65891 0.1914 

    
    
        
 INFLATION_RATIO does not Granger Cause DEBT_EQUITY  510  0.37309 0.6888 

 DEBT_EQUITY does not Granger Cause INFLATION_RATIO  2.02359 0.1333 

        
 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause DEBT_EQUITY  510  6.79612 0.0012 

 DEBT_EQUITY does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  4.30801 0.0140 

    
    
 LLP does not Granger Cause DEBT_EQUITY  510  1.57162 0.2087 

 DEBT_EQUITY does not Granger Cause LLP  0.97666 0.3773 
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                                             Table 5 (continuation) 

 LNSIZE does not Granger Cause DEBT_EQUITY  510  2.36750 0.0948 

 DEBT_EQUITY does not Granger Cause LNSIZE  0.71488 0.4897 

        
 ROA does not Granger Cause DEBT_EQUITY  510  0.35785 0.6994 

 DEBT_EQUITY does not Granger Cause ROA  1.40021 0.2475 

        
    
    
 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause INFLATION_RATIO  510  3.55544 0.0293 

 INFLATION_RATIO does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  3.42907 0.0332 

    
    
 LLP does not Granger Cause INFLATION_RATIO  510  2.27889 0.1034 

 INFLATION_RATIO does not Granger Cause LLP  0.16639 0.8468 

        
 LNSIZE does not Granger Cause INFLATION_RATIO  510  0.74288 0.4763 

 INFLATION_RATIO does not Granger Cause LNSIZE  2.17897 0.1142 

    
    
 ROA does not Granger Cause INFLATION_RATIO  510  0.75363 0.4712 

 INFLATION_RATIO does not Granger Cause ROA  0.07614 0.9267 

    
    
        
 LLP does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  510  0.24485 0.7829 

 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause LLP  2.26102 0.1053 

        
 LNSIZE does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  510  3.37385 0.0350 

 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause LNSIZE  3.62720 0.0273 

    
    
 ROA does not Granger Cause LIQUIDITY_RATIO  510  0.61482 0.5411 

 LIQUIDITY_RATIO does not Granger Cause ROA  4.25432 0.0147 

    
    
        
 LNSIZE does not Granger Cause LLP  510  1.38686 0.2508 

 LLP does not Granger Cause LNSIZE  8.24435 0.0003 

        
 ROA does not Granger Cause LLP  510  2.67461 0.0699 

 LLP does not Granger Cause ROA  2.73823 0.0656 

    
    
    
    
 ROA does not Granger Cause LNSIZE  510  1.42439 0.2416 

 LNSIZE does not Granger Cause ROA  0.23391 0.7915 

 

As depicted in the table above, there is some Granger causality between the variables. Due to p 

values, H0-s are rejected for some couple of variables. The Granger Causality test shows that the 

following variables have Granger causality on each other. They are: 

Debt/Assets  CAR, CARDebt/Assets, CAR Debt/Equity, CARLiquidity, 

LiquidityDebt/Assets, Debt/AssetsLiquidity, LiquidityDebt/Equity, Debt/EquityLiquidity, 

LiquidityInflation, InflationLiquidity, LnSizeLiquidity, LiquidityLnSize, LiquidityROA, 

LLPLnSize, LnSizeCAR. 

 

Common Effect Regression Analysis  Model. Common Effect Model which is also called as 

Pooled Least Square does not consider both time and cross section data. The model assumes that 

corporate data don’t change during the time. This model uses Ordinary Least Square Method for panel 

data estimation. 

The regression form is the following: 

ROAkt= µ +∑ 𝛂 ∗ Xkt17
𝑘=1  + εkt, 

where k=1,2,…17; t=1,2,…,32, 
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Common Effect Model representation in E-Views is bellow (Table 6): 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/21/20   Time: 22:51   

Sample: 2011Q1 2018Q4   

Periods included: 32   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 544  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.171687 0.026213 -6.549632 0.0000 

ROA_T_1 0.315512 0.038461 8.203507 0.0000 

LIQUIDITY_RATIO 0.000243 7.48E-05 3.245777 0.0012 

LNSIZE 0.008630 0.001383 6.240671 0.0000 

INFLATION_RATIO 0.082183 0.030576 2.687834 0.0074 

DEBT_EQUITY -0.003437 0.000609 -5.647041 0.0000 

DEBT_ASSETS 0.034019 0.017305 1.965806 0.0498 

CAR 0.000144 5.41E-05 2.654095 0.0082 

LLP -0.002491 0.000323 -7.722742 0.0000 

     
     R-squared 0.373391     Mean dependent var 0.012000 

Adjusted R-squared 0.364021     S.D. dependent var 0.020308 

S.E. of regression 0.016195     Akaike info criterion -5.391797 

Sum squared resid 0.140322     Schwarz criterion -5.320674 

Log likelihood 1475.569     Hannan-Quinn criter. -5.363990 

F-statistic 39.85018     Durbin-Watson stat 0.933538 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Discussion of the results 

- In this model R squared is 0.37, which means that the independent variables explain the behavior 

of the dependent one by 37 percent. 

- Adjusted R-squared is 0.36 (almost equal to R-squared), which means the model doesn’t include 

insignificant variables.  

- F statistics is 39.8 and it is higher than Prob. of F Statistics, which is zero. It means that the group 

of independent variables are jointly significant.  

- All coefficients of independent variables are positive besides the coefficients of LLP and 

Debt/Equity ratios. This means that LLP and Debt/Equity ratios have negative impact on ROA. 
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Բանկերի շահութաբերության վերլուծության համար կիրառված է բազմաշերտ տվյալների 

վերլուծություն՝ ներառյալ նկարագրական վիճակագրություն և ռեգրեսիոն վերլուծություն: Մոդելում 

օգտագործված են հայկական 17 բանկերի եռամսյակային տվյալներ: 

 ROA,  բանկ, բազմաշերտ տվյալներ, նկարագրական և ռեգրեսիոն վերլուծություն: 
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Դիտարկվում են հարցեր՝ կապված համաշխարհային և միջպետական տնտեսական քաղաքականության 
ու ռազմավարության հետ՝ որպես գիտական, հոգևոր և բարոյական արժեհամակարգի միասնական գործոն: 
Կատարվել է հընթացս ծագած խնդիրների քննական վերլուծություն և առաջարկվել են դրանց լուծման իրական 
ուղիներ: 

տնտեսական համակարգ, օրենքներ, կառուցվածքային փոփոխություններ, 
բնական ռեսուրսներ: 

 

Արարչագործության իրադարձությունների, իրադրությունների ընթացակարգը՝ իրարահաջորդ 

նկարագրությամբ, պահանջում է տևական, նպատակադիր առաքելություն այս կյանքում:  

Քանզի՝ տեսնում ենք,  

<<1Ի սկզբանէ Աստուած ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ 2Երկիրն անձեւ ու անկազմ էր, խաւար էր 
տիրում անհունի վրայ, եւ Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրայ>> [1]   

թե ինչպես` խավարային անձևությանն ըստ օրերի հաջորդական զարգացումների՝ տրվեց ՄԻՏՔ, 

ՆՊԱՏԱԿ, ԾՐԱԳԻՐ:  
Եվ Աստված ասաց. 

1. Օր-<< Թող լույս լինի: Եվ լույս եղավ…>>: 

2. Օր-<< Թող տարածություն առաջանա ջրերի միջև, և ջրերը թող բաժանվեն ջրերից: Աստված 

ստեղծեց տարածությունը: Աստված տարածությունը կոչեց երկինք: Եվ եղավ երեկո և եղավ 

առավոտ՝ օր երկրորդ>>: 

3. Օր-<<Աստված ցամաքը կոչեց երկիր, իսկ հավաքված ջրերը ծով>>: 

4. Օր-<<Աստված ստեղծեց երկու մեծ լուսատու. Մեծ լուսատուն ցերեկն իշխելու, իսկ փոքր 

լուսատուն՝ գիշերն իշխելու համար>>: 

5. Օր-<<Ջրային կենդանիներ, թռչուններ>>: 

6. Օր-<<Եվ Աստված ասաց. Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով և նմանությամբ: Աստված 

մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց 

նրանց: Աստված օրհնեց նրանց ու ասաց. Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը, տիրեցեք դրան, 

իշխեցեք ծովի ձկների,     երկնքի թռչունների ողջ երկրի բոլոր անասունների ու երկրի վրա 

սողացող բոլոր սողունների վրա>>: 

7.  Օր- <<Աստված օրհնեց յոթերորդ օրը և սուրբ դարձրեց այն, որովհետև այդ օրը Աստված սկսեց 

հանգստանալ իր ողջ աշխատանքից>>: Ծննդ. գլ.Ա-Բ, 5  (ընդգծումները մերն են) 7 թվային օրերի, 

էվոլիուցիոն հաջորդականությամբ:    

  <<Ըստ Վիկայի (Wicca) ավանդույթների կա նաև 5-րդ տարրը-ոգին կամ սեփական անձը: Սա 
կարելի է համարել օրֆիկների Քաոսը: Ըստ այլ տվյալների հինգերորդ տարրը Եթերն է՝ 
տարածությունը: Այն համարվում է մնացած տարրերի ծնողը: Եթերը ծնել է Օդը/սկիզբ, միտք, 
ոգեշնչում/, Օդը ծնել է Կրակը/գործողություն, ստեղծագործություն/, Կրակը ստեղծել է 
Ջուրը/միասնություն, միաբանություն/, իսկ Ջուրը ստեղծել է Հողը/մատերիա, պտուղ, 
կայունություն/…>> [2] (ընդգծումները մերն են)բնության 4 տարերքների ուժականությամբ՝ օդը, 

կրակը, ջուրը, հողը, իսկ Աստվածաշնչյան հերթակարգով՝  << լույսը (կրակը կամ էներգիան), ջուրը, 

երկինքը(օդը), երկիրը(հողը), Մարդը>>, աշխարհում արարվել և հաստատվել է գոյություն ունեցող 

ամեն ինչի սկիզբն ու աղբյուրը: 

 ԵՐԿԻՐ մոլորակում Հավերժի անբեկանելի սահմանումը.  
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<<Երկիր մոլորակը մարդկության և միլիոնավոր այլ կենդանատեսակների և բուսատեսակների 
հայրենիքն է։ Մինչև հիմա մարդկությանը հայտնի միակ տիեզերական մարմինն է, որի վրա բնակվում 
են կենդանի օրգանիզմներ։ Երկիր մոլորակը երբեմն կոչում են նաև կապույտ մոլորակ>> [3]:  

 ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ, մեր գալակտիկայի կամ Ծիր կաթինի համակարգի՝ լուսնային ու 

արեգակնային համաստեղություններով ապահովված և բանաձևված. 

<<Մութ գիշերներին պարզ ու աստղալից երկնքում երևում է լայն, թույլ առկայծող մի շերտ՝ աստղերի 
բազմություն, որն ասես գոտևորում է ողջ երկնակամարը: Այդ շերտը հիշեցնում է թափված կաթի կամ 
հարդի հետք,  այդ պատճառով դեռ հնում այն անվանել են Ծիր Կաթին (Կաթնածիր) կամ Հարդագողի 
ճանապարհ>> [4]: 

 Եվ որպես օրինակ ու պահանջ՝ մարդկային բանական, զգացմունքային կյանքի, 

տրամաբանական հիմունքների ինքնադրսևորման Մոդել, գուցե՝ թելադրանք: 

Փաստագրական տվյալներն ու զարգացող մտքի վերլուծությունն առանձնացնում են՝ 

Մարդուն,  ով՝ երկրագնդի անբեկանելի ու անշահարկելի կապիտալն է, նրա բուսական, կենդանական, 

բնական ռեսուրսների սեփականատերը, ինչպես նաև՝ սպառողն ու վերարտադրողը:  

Իսկ որպես նյութական, մտավոր, բանական ու հոգևոր, բարոյական  արժեքների իրավատեր, 

անգնահատելի կապիտալ ուժ՝ Նա ի՞նչ որակի ինքնադրսևորումներ է ունենում, ըստ՝ 

նախասահմանված օրենքների կամ ընթացակարգի մոդելավորման: Որպես նպատակ՝ ինչպե՞ս է 

կառավարում ու տնօրինում այդ ամենը` Արարչի հրամանի համաձայն. << որպեսզի սա մշակի  ու 
պահպանի  այն>>: Սա նաև Տնտեսագիտության անընդհատ պարզաբանումների ու  

վերլուժությունների Առաքելությունն է:  
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍԵՐ: Տնտեսական գործակցության և տնտեսական հարաբերությունների 

ակունքն  Աշխատանքն է: Հետևաբար, տնտեսագիտությունն առաջին, նաև՝ իրավական, կանոնական, 

ստեղծագործական ու բարոյագիտական հարցերի և խնդիրների, դրանց արդյունքների 

շարունակական պարզաբանման անհրաժեշտությունն ունեցող ու հետապնդող մասնագիտություն 

պետք է դիտարկել, որի տեսության արդի կառուցվածքը, նախ՝ պարզագույնից մինչև բարդ խառը 

տիպի տնտեսական համակարգերի ձևավորման ու էվոլյուցիոն զարգացման արդյունքն է: Ուստի և 

կոչված է արտացոլելու դրանցում տեղի ունեցող բազմապրոֆիլ գործընթացներն ու 

հարաբերությունները:                                                                                         

Աստվածաշնչյան պատումի համաձայն՝ Ադամն ու Եվան հակառակվեցին   << բարին ու չարը 
գիտենալու>> արգելված ծառի պտղից ուտելու սահմանափակմանը.     

 <<Տէր Աստուած իր ստեղծած մարդուն տեղաւորեց բերկրութեան դրախտում, որպէսզի սա 
մշակի ու պահպանի այն: Տէր Աստուած պատուիրեց Ադամին ու ասաց. «Դրախտում ամէն ծառի 
պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտութեան ծառից մի՛ կերէք, որովհետեւ այն օրը, 
երբ ուտէք դրանից, մահկանացու կը դառնաք>>: Ծննդ., գլ. Բ, 15-18   (ընդգծումները մերն են):     

            Ապա՝ տեսնում ենք կամ՝ ծանոթանում, թե ինչպես, նրանք չպահեցին պատվիրանն ու կերան 

<<բարու եւ չարի գիտութեան ծառից>>: Հետո թզենու տերևներն իրար կարելով՝ զգեստ պատրաստեցին 

և ծածկեցին իրենց մերկությունը. <<Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, որ 
փափագելի է աչքերին ու ցանկալի է նայելու համար, վերցրեց նրա պտղից և սկսեց ուտել։ Իսկ հետո, 
երբ ամուսինն իր հետ էր, նրան էլ տվեց պտղից, և նա կերավ։ Այդ ժամանակ նրանց երկուսի աչքերը 
բացվեցին, ու նրանք հասկացան, որ մերկ են։ Ուստի թզենու տերևներն իրար կարեցին և ծածկեցին 
իրենց մերկությունը>> [5]:  

Հետևաբար՝ արժանացան Աստծու կողմից սահմանված անքակտելի նոր բանաձևմանը.  << 19Քո 
երեսի քրտինքով ուտես հացդ մինչեւ հող դառնալդ, որից ստեղծուեցիր, որովհետեւ հող էիր եւ հող էլ 
կը դառնաս »:20Եւ Ադամն իր կնոջ անունը դրեց Կեանք, որովհետեւ նա է բոլոր մարդկանց 
նախամայրը։ 21Տէր Աստուած Ադամի ու նրա կնոջ համար կաշուից զգեստներ պատրաստեց եւ 
հագցրեց նրանց… >>: Նույնը, 20-24  (ընդգծումը մերն է): 

              Նոր Կտակարանում կարդում ենք, թե ինչպես՝ Քրիստոս ժողովրդի բազմությունից 

առանձնացավ և միայն իր աշակերտներին, ովքեր հետագայում կոչվեցին ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐ, սկսեց 

անգնահատելի արժեքային իրողություններ ուսուցանել: Եվ մասնավորաբար, համեմատական 

անցկացնելով ՃՇՄԱՐԻՏ ԳԱՆՁԻ ու Նյութական, Կենդանական, Բուսական, Սպառողական միջոցների 

միջև՝ կարծես խոսում է բնության Արարչագործական կանոնի մասին ու մանրամասնում՝ երջանիկ 

ապրելու հիմունքների էությունն ու նրանց բուն առաքելությունը, ինչպես որ գրված է ԾՆՆԴՈՑ գրքում. 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%AB%D5%A5%D5%A6%D5%A5%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D6%85%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A6%D5%B4&action=edit&redlink=1
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<<Եվ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, Աստծու պատկերով ստեղծեց նրան. տղամարդ և կին 
ստեղծեց նրանց։Ապա Աստված օրհնեց նրանց և ասաց. «Բազմացեք, շատացեք, լցրեք երկիրը և տիրեք 

նրան ու իշխեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների և երկրի բոլոր կենդանի արարածների վրա>>: Նույնը, 

Գլ. Ա, 27-29 : 
Ինչն էլ հիմնավորում է, որ Քրիստոս ևս մեկ անգամ ընդգծում և հիշեցնում է՝Մարդու անգնահատելի 

արժեքն ու ներուժը:  

            Նույնիսկ բուսական, կենդանական աշխարհի անխախտ օրենքների հետ համեմատական 

անցկացնելով, որը լուսաբանում է ի սկզբանէ բանաձեված՝ լցնելու, նրանց տիրելու և իշխելու 

իրավասության ի վերուստ շնորհված լինելու հանգամանքը՝ Քրիստոս, Նոր Ուխտի կնքման 

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՄԲ, փրկագործման շնորհընկալ հավատքի ուղենշման ճանապարհով, պատգամում ու  

մասնավորաբար իր աշակերտների համար ևս մեկ անգամ վկայում է՝ ՇՆՈՐՀՎԱԾ ՄԱՐԴՈՒ երջանիկ 

ապրելու էականությունը: Ու թելադրում է, որպես Աստուծո Նախախնամ Ուժին հավատացող 

ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐ՝ գործել համարժեք:  

            Ինչն այդուհանդերձ՝ մարդկության համար մինչ օրս սահմանափակված է, փնտրելի, և մի շարք 

աշխատանքային, ծառայական, գիտական ու տրամաբանական, հաշվարկային, արդյունավետ, 

գիտակցված դրսևորումների հարափոփոխ առաջարկություներով՝ հարուստ և պաշարված: Քանզի՝ 

Մարդն իր ազատ կամքի իրացման իրավատերն է: Բարին և չարը գիտենալու մղմամբ, հաճախակի 

նաև թերահավատորեն հակառակվող՝ Բացարձակ Ճշմարտությանն ու Նախախնամությանը: Ինչպես 

նաև՝ օրենսդրական, կանոնական աշխատանքային, իրավապաշտպան փոխգործակցային 

կացութաձևի հիմունքներին:  

             Հետևաբար՝ Քրիստոս պահանջում է. <<Նախ խնդրեցէ՛ք Աստծու արքայութիւնը եւ նրա 
արդարութիւնը, եւ այդ բոլորը Աստուած ձեզ աւելիով կը տայ>>:  Որն էլ հենց՝ Քրիստոնեական 

հավատքի անփոփոխ առաքելությունն է: 

  Ուստի և՝ նյութական, սպառողական միջոցներից տարանջատում ու այս կյանքում 

առաջնային է համարում՝ անգնահատելի արժեքները. 

ԼԵՐԱՆ ՔԱՐՈԶԸ 

<< 1 Եւ տեսնելով ժողովրդի բազմութիւնը՝ բարձրացաւ լերան վրայ: Եւ երբ այնտեղ նստեց, նրա մօտ 
եկան իր աշակերտները. 2 եւ նա սկսեց նրանց ուսուցանել ու ասել. ԵՐԱՆԻՆԵՐ, ԵՐԿՐԻ ԱՂԸ ԵՒ 
ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՅՍԸ, ՕՐԷՆՔԻ ՃՇՄԱՐԻՏ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ, ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ՝ ԳԱՂՏՆԱԲԱՐ, 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԱՂՕԹՔԻ ՄԱՍԻՆ, ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ>>  [6]: 

Քրիստոս իր աշակերտների հետ խոսում է մարդկանց որոշ խմբերի, նրանց 

ինքնադրսևորումների թեմաներով: Լուսաբանում է կանոնական  ձևաչափերն ու ուղիները, ինչպիսիք 

են՝ <<Երանիներ>>-ն և այլն: 

Պահանջում է լինել՝  շնորհընկալ ու բարեգործ, օրինապահ, արդար ու արդարադատ:  

Որպեսզի, նրանց խօսքը լինի՝ այոն՝ այո, եւ ոչը՝ ոչ, ներողամիտ, մարդասեր,  իրավախոհ 
կանխավ, արդարամիտ:   

Իսկ այսօրինակ կեցվածքն ու նկարագրային դրսևորումները` որպես միջոց և երկնքում 
գանձեր դիզելու ճանապարհ: 

Դատապարտում է` ցուցամոլությունն ու ինքնահավանությունը, եսապաշտությունը.                                                                                                     

ՃՇՄԱՐԻՏ ԳԱՆՁԸ, ԱՍՏՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՄՈՆԱՅ, ԱՊԱՒԻՆՈՒՄ ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹԵԱՆԸ: Նույնը, գլ. Զ, 

19-34:  

Այս ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ մարդու, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատքի ու վստահության, 

բարին ու չարը գիտենալու (լավն ու վատը, ճիշտն ու սխալը), որոնողական բնույթի նկարագրություն 

ու ձգտման անհրաժեշտություն կարելի է  նաև դիտարկել:  

Որոնց մղումներն անվերջ են, անսահման.  

 Աշխատանքային, նորարար, գյուտարար զարգացումներով ու ձեռքբերումներով՝ 

հարուստ:  

 Կորուստներով և վնասարար ռիսկերով՝ անկանխատեսելի:  

 Տևական, փոփոխական իրադրություններով, իրադարձություններով և 

իրողություններով՝ առատ: 
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Ավելին ունենալու մրցակցային մղումը շատերին թելադրում է անվերջ որոնումները, 

անսահմանափակ մտքերի ու  մտածումների կամ նոր <<կար ու ձևերի>> առաջ քաշման:  

Գիտահետազոտական ու նորարարական ձեռքբերումներին զուգահեռ՝ առաջացնում է նաև 

նոր խնդիրներ, խոչընդոտներ, որոնք էլ պահանջում են նորարար լուծումններ: 

 Սա կյանքի հավերժական շարժման ուժն է: Իսկ նրա ընթացքում որոշումներ կայացնելու 

իրավատերն անգնահատելի կապիտալ Մարդն է: Բնությամբ իրեն օժտված՝ լցնելու, տիրելու և իշխելու 

հնարավորությամբ, մղումներով էլ պայմանավորված: 

Քրիստոնեական արժեհամակարգի առաջնային պահանջն է.  

<<Սիրէք միմեանց>>: Նոր կտակարան, Հովհ. գլ. ԺԵ,12  

Որն ա՜մենա, ա՜մենադժվարն է, բայց ՄԻԱԿ՝ Անհաղթահարելի, Անբեկանելի, Անիմանալի, 

Անհամեմատական ու Արարչագործական ՈւԺՆ այս աշխհարում:  

Ինչպես նաև՝ մշտարթուն հավատալ Աստուծո սիրուն, նախախնամությանն ու 

հոգատարությանը. 

<<21Տէր Աստուած Ադամի ու նրա կնոջ համար կաշուից զգեստներ պատրաստեց եւ հագցրեց նրանց>>, 

ի տարբերություն իրենց՝  

<<թզենու տերևներն իրար կարեցին և ծածկեցին իրենց մերկությունը>> օրինախախտ ու պարզունակ 

նախաձեռնության: Այդ աներկբա սիրուն, խորհրդապաշտական ձևակերպումներով, անդրադառնում է 

նաև Պողոս Առաքյալը.      ՕՐՀՆԵՐԳ ՍԻՐՈՅ                                                                                                                                                                                             

<<1 Եթէ խօսեմ մարդկանց լեզուները եւ հրեշտակներինը, բայց սէր չունենամ, կը նմանուեմ մի պղնձի, 
որ հնչում է, կամ՝ ծնծղաների, որ ղօղանջում են 2 …>> [7]: 

Իսկ հիշյալ ընթացակարգերի ու կենսադրսևորումների ձևակերպումներով, ձևաչափերով և 

պահանջմունքի համաձայն՝ ինչպե՞ս է այսօր հանդես գալիս ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՈՒԺԻ կողմից 

կազմավորված մշտարթուն  կյանքը, զարգացող աշխարհն ու մերօրյա մարդ արարածը, որպես՝ երկիր 

մոլորակի շնորհընկալ սեփականատեր և  նրա անգնահատելի կապիտալ:  

Աստվածահայտնությունն ու մարգարեությունները պահանջում են պահպանել Աստվածային և 

երկնային սահմանումներն ու համապատասխան կանոնական ընթացակարգերը: Որոնք մի շարք 

կրոնների, Աստվածաբանական գիտությունների դերը և խորհրդապաշտական առաքելությունն են՝ 

համամարդկային բանական ու բարոյական կյանքի և աշխատանքային ինքնադրսևորմանն ուղղված, 

վերլուծական, քարոզչական, մեկնողական թելադրությամբ.  <<Մինչ շարունակելը, հարց պիտի տրվի. 
Ո՞րն է այս ամենի արարման նպատակը: Արդյո՞ք այն արարվել է ապարդյուն…>> [8]:   

Հատկապես, հետաքրքիր է կրոնի առնչութամբ՝  Ադամ Սմիթի տեսակետը ‘Natural Principles of 

Religion’ <<Կրոնի բնական սկզբունքները>> և նրա հետևորդների վերլուծական միտքն ու ընդգծուն 

ձևակերպումը.  <<Smith scholars have become interested of late in his thoughts on religion, and particularly 

the question of the degree to which Smith's understanding of religion was indebted to the influence of his close 

friend Hume. Until now this debate has largely focused on three elements of Smith's religious thought: his 

personal beliefs, his conception of natural religion, and his treatment of revealed religion…>> [9]:                

<<Սմիթի հետևորդները ավելի ուշ հետաքրքրվել են կրոնի վերաբերյալ նրա մտքերով, և 
մասնավորապես այն հարցը,  թե որքանով էր կրոնի վերաբերյալ Սմիթի հասկացողությունը  կապված 
նրա մերձավոր Հյումի ազդեցության հետ: Մինչ այժմ այս քննարկումը հիմնականում կենտրոնացած էր 
կրոնի վերաբերյալ Սմիթի մտքի երեք տարրի վրա `նրա անձնական հավատալիքները, նրա 
հայեցակարգը  natural religion -(կրոնը հիմնված է բացառապես բանականությունից և բնության 
ուսումնասիրությունից բխող սկզբունքների վրա) ու բացահայտված կրոնի հանդեպ նրա 
վերաբերմունքը…>> (ընդգծումները մերն են):  

            Աշխարհաքաղաքական, միջպետական  ու տնտեսական հարաբերությունները՝ գլոբալացման 

համաչափ, երբեմն նաև՝ անհամաչափ զարգացման բազմավեկտոր ռազմավարություն է որդեգրել:  

            Պատմագրության վկայաբանությամբ՝ Հելլենիստական  մշակույթի քարոզչությունն ու 

արժեքային համակարգի պահանջները դառնում էին տարածական, որոնց վերջնարդյունքի 

կանխատեսումները դեռ շարունակում են մնալ մի շարք իրարահաջորդ,  նաև՝ հակասական 

վերլուծությունների առարկա:  

           Սա կյանքի հավերժական ընթացքի հարափոփոխ միտումներից կարելի է համարել: Առավել ևս՝ 

21-րդ դարաշրջանը պահանջում է Համաշխարհային Հաշտության ու Համերաշխության 

մարտավարություն, երբ՝ գիտատեխնիկական, նանոտեխնոլոգիական, թվային, տեղեկատվական 
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զարգացման միտումներն ընձեռում են աննախադեպ հնարավորություններ, բայց և բազմաբնույթ  

անկանխատեսելի նոր ռիսկեր:  

Իսկ ժամանակի արդյունավետ տնօրինման և աշխատանքային, գործառնական դրսևորումների 

կարևորությունը, որպես հիմնարար ու կյանքի առաջնակարգ բանաձև, չափորոշիչ՝ կայուն և 

համաչափ զարգացման գործընթաց է պահանջում: Որոնց ապահովման երաշխավոր, սկզբունքի 

խթանող մարդուն, նախ՝ առաջադրում, հետո՝ հարցադրում, ապա՝ պարզաբանում , թելադրում ու  

վստահեցնում է նաև Սողոմոն Իմաստունն իր Ժողովող գրքում. <<Ամեն բանի ժամանակը կա, և 

աշխարհում ամեն գործ ունի իր ժամանակը…>> [10]:    

Իմաստնությունն ու արարչագործման օրերի թվային, հաջորդական և կենսաբանական 

զարգացող բանալի տրամաբանությունը՝ կարող է նաև հավերժական աշխատանքի ու արդյունքի 

Մաթ.մոդելաորման սահմանումով բանաձևվել: Ստանալ՝ Հավերժական դիսցիպլինար Շարժման 

Ուժական Անկախ Մոդել (ինչպիսինն է օրինակ՝ երկրագնդի հավերժական պտույտը): Այնուհետև՝ 

մոդելավորման սկզբունքով հարցը նաև հնարավոր է ներկայացնել ու առաջադրել գրաֆիկական 

տեսքով: Ստանալ, մասնավորաբար, արդյունաբերական ոլորտի տնտեսավարման նման օրինակի 

մոդել և կազմել ուղիղ համեմատականի գրաֆիկական մոդել: 

Մոդելավորման հիմնարար եզրահանգումը նույնպես պահանջում է, Մեխանիկայի հիմնական 
օրենքների համաձայն, մարմինների շարժման և հավասարակշռության  ճշգրիտ, փաստացի 

իրականություն [11]: 

Այս դեպքում. օրգանական աշխարհի կենսական ու կենսաբանական նշանակության՝ 

շոշափելի, տեսանելի, անտեսանելի՝ միկրոսկոպիկ մարմինների շարժման (մոլեկուլ, ատոմ, էլեկտրոն, 

պրոտոն և այլն),  փաստերի և իրականության ճանաչողականություն: Նյութական աշխարհի 

կիրառական, հաշվարկային իրողությունների, դրսևորումների  նկարագրություն:  

 Պյութագորասը (Ք. ա. 586 և ոչ ուշ քան 569 –495) գտնում էր. <<Սկզբնական շրջանում 
փիլիսոփայության ոլորտն ընդգրկում էր ուսմունքներ տիեզերքի առաջացման և կառուցվածքի մասին 
(կոսմոգոնիա, տիեզերագիտություն), աստվածների մասին (թեոգոնիա)…։  

Փիլիսոփայության պատմության ընթացքում նրա խնդիրների թվում են եղել երկրի և 
հասարակության զարգացումը, ճանաչողության և մտածողության  գործընթացների, նաև բարոյական 
արժեքների ուսումնասիրությունը։ Փիլիսոփայական հարցերի   թվին են դասվում՝ «Կճանաչե՞նք 
աշխարհը»,   «Գոյություն ունի՞ Աստված», «Ի՞նչ է բարին», «Ո՞վ է մարդը»,«Ի՞նչն է առաջնային. 
մատերիա՞ն, թե՞ գիտակցությունը» և այլ հարցեր>>  [12]:  

Այսուհանդերձ, առաջնայնության տեսանկյունից անհրաժեշտ է ընդգծել.  

 Աստծո կողմից  մարդուն շնորհված ԱԶԱՏ ԿԱՄՔԻ անսահմանափակ ՇՆՈՐՀԻ իրողությունը: 

Տե՛ս նաև ՄԱԿ-ի՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը [13]: 

 Որի իրացումը մարդիկ հաճախ շահարկում են կեղծիքների, սահմանված նորմերի 

շրջանցմամբ, ինչպես նաև օրինախախտումների, կոռուպցիոն ռիսկերի ու խաբեության  

առանձնահատուկ նկարագրի, համոզումների  տարատեսակ դրսևորումներով:  

 Հակառակվում են արդյունավետ զարգացմանը, շնորհված բարիքների ավելացման 

հրամանին՝ <<Աշխարհում և իր ամբողջ բերկրության դրախտում տեղավորեց մարդուն, 

որպեսզի սա մշակի  ու պահպանի  այն>>: 

Այս բոլոր փաստավավերական ու միջոցների արդյունավետ կառավարման և տնօրինման 

ընկալմամբ, նյութական ու բարոյական արժեքների, նրանց սահմանային մեծության տիրապետման 

դեպքում հնարավոր է նաև նորովի ծրագրել, մոդելավորել ու խթանել, հատկապես՝ Արարատի 

ստորոտում, ուր Նոյը հանգրվանեց և առաջին որթատունկը տնկեց ու նրա բարիքը վայելեց, առկա՝ 

Հայաստանի Հանրապետության, համախառն ներքին արդյունքի /ՀՆԱ/ և շահութաբերության 

տևական, կայուն տնտեսական ու բարոյական համաչափ զարգացման գործընթացների 

շարունակական, երկարաժամկետ ապահովագրումը և անվտանգության առաքելությունը, որն էլ 

պահանջված է ու արդիական  բոլոր ժամանակներում:  
            Այսօր էլ դեռևս անփոփոխ է   <<արգելված ծառի պտղից ուտելու>> հրամայականը: Քանզի 

մարդկությունն իր բնությամբ, արդեն իսկ ապացուցված մի շարք արգելված քայլերի կատարման 

արդյունքում՝ նորանոր պատիժներ է նաև ստեղծում, ոչ միայն հասարակական կյանքում, այլև՝ 

երկրագնդի անվտանգության խնդիրներ է առաջ քաշում:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84._%D5%A9._%D5%A1._586
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84._%D5%A9._%D5%A1._569
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%AB%D5%A5%D5%A6%D5%A5%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%B4%D5%B8%D5%A3%D5%B8%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%AB%D5%A5%D5%A6%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B9%D5%A5%D5%B8%D5%A3%D5%B8%D5%B6%D5%AB%D5%A1&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%BF%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6


54 

        Երկիր մոլորակը համարվում է արարչագործության հրաշքներից մեկը: Մոլորակ, որտեղ կա 
թթվածին և որտեղ ապրում է կենդանական աշխարհը: Այս հրաշք մոլորակի համար այսօր սակայն 
ահազանգ է հնչում: Արդյունաբերական ու ժամանակակից աշխարհի գյուտերն ու նորությունները 
սպառնում են այս մոլորակին  [14]:  

 Թեև նորատեսակ կամ նորաոճ կամ նորակազմ կամ  գույների ու դիզայներական կամ ոճային 

նորաձևություններն և կառուցարկումները  շատ արդիական են՝ <<հագուստների կամ թզենու 
տերևների տարատեսակ, խնդրահարույց կար ու ձևերով՝ մերկությունը ծածկելու նպատա-

կադրմամբ>>, այդուհանդերձ՝ մարդկությունը, գրեթե նույն <<գայթակղիչ>> որոնումների մեջ է, և 

շեղումներով՝ անկանխատեսելի, որոնց հետևում են պատիժներ՝ բնական աղետների տեսքով, կլիմայի 

փոփոխման վտանգներով: Մարդկային կյանքի ու առողջապահական, բնապահպանական ու նրա 

բազմազանության պահպանման, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական, սոցիալական, 

հասարակական, ընտանեկան հարաբերությունների, հոգեբանական և հոգևոր, բարոյական 

շեղումների, ծուլության ու գործազրկության՝ ահագնացող խնդիրներով:  

Նույնիսկ՝ մարդաբանական անծանոթ ծննդաբերումների հարցեր են առաջ քաշվում, որոնք 

կարող են նաև մարդկությանն անհայտ զարգացումների ու ֆորս մաժորային խնդիրների առջև 

կանգնեցնել: Ինչպիսինն է օրինակ՝ Մարդու կլոնավորման և տրանսհումանիստական, դեռևս 

խորությամբ ու համակողմանիորեն չուսումնասիրված՝ հիմնախնդիրը:  

Իսկ քննարկվող ժամանակակից մարդաբանական ճգնաժամի գնահատականներն ու 

բնութագրումները, կատաստրոֆիզմը՝  21-րդ դարում աստիճանաբար դառնում են գերիշխող 

մտակեցվածք.        

<<Անորոշ ու անկանխատեսելի 21-րդ դարում կատաստրոֆիզմն աստիճանաբար դառնում է գերիշխող 
մտակեցվածք…>> [15]: 

Նոր մոդելի կյանք և իրականություն ստեղծելու կամ ձևավորելու մղումները, եթե էվոլիուցիոն 

ճանապարհով, բնականոն զարգացման առաքելությամբ չեն պաշարված, այլ՝ նենգամիտ, չարախինդ, 

անկուշտ ու անբարո շեղումների նկրտումներով են պաշարված, վստահաբար՝  ներդաշնակ բնության 

հետադարձ ազդեցության ուժի միջամտություն կբերեն աշխարհում: Ինչպես՝ Ջրհեղեղի(Ծննդոց Է,17), 

Բաբելոնի աշտարակաշինության (Նույնը, ԺԱ,1-9), Սոդոմի և Գոմորի (Նույնը, ԺԹ, 23-26) դեպքերով 

արդեն իսկ վկայաբանված ունենք: Որոնք, մարդկությանն Աստվածաբանական,  պատմագիտական և 

երկրաբանական փաստարկներով, շարունակական բացահայտումներով ու մի շարք 

պարզաբանումներով, ընդամենը ապացուցման հիմնավոր օրինակներ են ներկայանում:  

Տիեզերական կարգի և ներդաշնակության կանոնի հրամայականի շրջանցմամբ՝ որոշ 

գիտնականներ այսօր խորամուխ են լինում ու հաղորդ դառնում, նույնիսկ՝ Գենետիկական 

Ինֆորմացիայի ուժականությանը:  

Իսկ ոմանք, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հնարամտության ուժով 

գայթակղված, բնության ուժերի կառավարման, ինչպիսինն է`Նիկոլա Տեսլաի TESLA/1856-1943թթ. /  

մագնիսական ուժերի կառավարում հայտնագործումների աննախադեպ օրինակը  [16] նոր 

տեխնոլոգիաներ են այսօր փորձում մշակել, որպեսզի առավել վերահսկելի և կառավարելի դարձնեն 

աշխարհը:  

Չպետք է մոռանալ, որ այս պարագայում նույնպես՝ Ջրհեղեղի, Բաբելոնի աշտարակաշի-

նության, Սոդոմի և Գոմորի օրինակներով, չարախինդ ու անբարո դրսևորումների արդյունքում՝ 

Բնության Հետադարձ Ուժի միջամտությունը կարող է դառնալ անխուսափելի:  

Չպետք է մոռանալ, որ բնությունը, ինքնապաշտպանական, վերարտադրման, ինքնակարգա-

վորման օրենքով՝ միշտ ունենում է հետադարձ ուժի ազդեցիկ գործոն:  

Բնության ուժերն այդուհանդերձ՝ մարդու կողմից լիարժեք անկառավարելի, անկանխատեսելի 

են: Ու չգիտես թե՝ ե՞րբ, ինչպե՞ս, որտեղի՞ց և ինչի՞ համար կծագեն նոր ռիսկեր: 

Եթե նյութական, գիտական, տեխնոլոգիական, արդյունաբերական,  նաև հոգևոր ու 

բարոյական արժեքները, կառավարում և տնօրինում են անգետ կամ տգետ, անբան ու անկուշտ, 

հոգևոր և բարոյական արժեքներին անծանոթ, կեղծ բովանդակությամբ պաշարված ու 

<<փաթեթավորված>> գործիչներ, առավել ևս՝ չարախինդ զգացմունքային գայթակղությունների 

պաշարումներով <<գիտնականներ>>, քաղաքական գործիչներ, մեծամասշտաբ կապիտալի կրող 

սեփականատերեր, ուրեմն՝ անխուսափելի են աղետները, կորուստներն ու վնասները: Ոչ միայն 
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աշխատանքային, գործառնական կյանքում, հասարակական, ընկերային հարաբերություններում, 

այլև՝ համաշխարհային տնտեսական ու միջպետական անվտանգության հարցերում:  

Աստուծո ստեղծած բնության բարիքները՝ եսակենտրոն, նրա  ռեսուրսները՝ անկուշտ, 

անհամաչափ և անօրեն, անձնակենտրոն. << լավ է ուտելու համար, որ փափագելի է աչքերին ու 
ցանկալի է նայելու համար>> շահարկելու ճանապարհներով, և զուտ՝ սեփական <<մերկությունը>> 

ծածկելու, միջոցների՝ կուտակային, այս պարագային՝ բեռը շարունակական մեծացնելու, առանց՝ 

<<մշակելու ու պահպանելու>>, անգործունյա, անաշխատ եկամուտներ կորզելու արարքներով և 

կոռուպցիոն դրսևորումներով քայլերը, ինչպես պատմության թողած օրինակներն են վկայում՝ բերում 

ու բերելու են բախումների, անհամաձայնության ռիսկերի մեծացման, որին էլ հետևել և հետևելու են 

պատիժներ, աղետներ: Ուստի և պետք է, նախ՝ ռիսկերը ճանաչվեն, գիտահետազոտական լրջագույնս 

վերլուծություններով՝ գնահատվեն ու օրինական հիմնավորումներով վերահսկելի դառնան: Որպեսզի 

Երկրի և Հասարակության համար նրանց կիրառման միջոցառումների վերջնարդյունք կազմն ու 

բովանդակությունը՝ զուտ բարի և ազնիվ, <<մշակելու  ու պահպանելու, լցնելու, նրանց տիրելու և 

իշխելու>>, իրավունքի կանոնական սահմանումներին հավատարիմ  ու ներդաշնակ, զուտ 

ազնվաբարո աշխատանքային նպատակների զարգացման խնդիրներ շարունակեն հետապնդել:  
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НАУЧНЫЕ, ДУХОВНЫЕ И  НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ЕДИНЫЙ 

ФАКТОР ВСЕМИРНОЙ И  МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 

 

Рассматриваются научныe, духовныe и нравственныe ценности в качестве единого фактора 

всемирной и межгосударственной экономической политики и стратегии. Проведен критический анализ 

возникаемых при изучении материала вопросов и предложены реальные пути их решения. 
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The questions of scientific, spiritual and moral values are considered as a single factor in the world and 
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Ներկայացված են ՀՀ տնտեսությունում առկա չլուծված խնդիրները և թագավարակի հետևանքով դրանց 
սրացումը մակրո և միկրո մակարդակներում՝ 2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում իրականացված հետազոտության 
արդյունքների հիման վրա: Ներկայացված են բացասական հետևանքների մեղմացման ուղիները: 

տնտեսություն, թագավարակ, բացասական հետևանքներ,  նպատակային քայլեր: 

 

 

 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վերջին 

շրջանում աստիճանաբար բարելավվել է՝ սկսած դեռևս 2017թ.-ից: Այն իր լավագույն ցուցանիշներին 

հասավ 2019թ.-ին, մասնավորապես՝ տնտեսական աճի ցուցանիշը կազմել է 7,6% [1], գերազանցելով 

վերջին 10 տարվա ընթացքում գրանցված թվերին: Ստվերից դուրս բերվեց շուրջ 87000 աշխատատեղ՝ 

խթանելով ձեռնարկությունների ֆորմալացումը: Իրականացվեցին մի շարք բարեփոխումներ՝ ուղղված 

մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, օրենքի գերակայությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին: 

Նվազագույն աշխատավարձը 55000 դրամից դարձավ 68000 դրամ: Այս ամենը համահունչ է նաև ՄԱԿ-

ի «Կայուն զարգացման 17 նպատակներին» և հստակորեն արտահայտում է Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից համամարդկային արժեքների1 [2], մարդու իրավունքների 

պաշտպանության և ժողովրդավարության հաստատման սկզբունքները, որպես պետական 

գաղափարախոսության անբաժանելի մաս: Այս բոլորն ուղղված են 5P (People - մարդիկ, Planet - 

մոլորակ, Prospering - բարգավաճում, Peace -խաղաղություն, Partnership - գործընկերություն) [3]  

բաղադրիչները պահպանելուն:  

Չնայած գրանցված հաջողություններին, առկա են մի շարք բացթողումներ և պետական 

կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալիզացիայի անհրաժեշտություն, նպատակները հստակ 

սահմանելու անհրաժեշտություն, ինչպես նաև մասնավոր-պետական հատվածների միջև 

արդյունավետ երկխոսություն՝ ի նպաստ առկա թյուրըմբռնումների պարզաբանման և սոցիալ-

տնտեսական բարեփոխումների ճիշտ մարտավարության մշակման:  

Սակայն այս հարցը դեռ չկարգավորված, սկսվեց Թագավարակով պայմանավորված ճգնաժամը, 

որը կարճ ժամանակահատվածում առաջացրեց կարճաժամկետ և միջնաժամկետ խնդիրներ, որոնք 

ընդգծեցին տնտեսությունում առկա խոցելի ոլորտները, թույլ ենթակառուցվածքները և թույլ 

երկխոսությունը, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակներում ուժեղ համախմբման 

անհրաժեշտությունը: 

Թագավարակի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսվարողների վրա. Ճգնաժամը իրականում կարող է 

ստեղծել տնտեսական վնասներ և փոփոխության ենթարկել ձեռնարկատիրության վարելաձևը ՀՀ-ում: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը, ս.թ. ապրիլ ամսվա վերջին, նպատակ է ունեցել 

բացահայտելու Թագավարակի բացասական ազդեցությունը տնտեսության տարբեր ճյուղերի և տարբեր 

մեծության ձեռնարկությունների (միկրո, փոքր և միջին) վրա: Դրա համար վերլուծության ընտրանքը 

ձևավորվել է տնտեսական շուրջ  17 ճյուղերից, Երևանից և ՀՀ մարզերից վերցրած: Հետազոտությանը 

ընդհանուր թվով մասնակցել են 213 ձեռնարկություններ:  

Թագավարակի հետևանքով ձեռնարկությունների ներկայիս իրավիճակն այսպիսին է: 

                                                           

 
1 Կայուն զարգացման նպատակներ, կամավոր ազգային վերանայում, Հունիս 2020թ. 
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 32%-ը ժամանակավոր դադարեցրել է  գործունեությունը,  

 48%-ը մասամբ է գործում,  

 10%-ը գործում է հեռակա կարգով,   

 10%-ը  գործում է ամբողջությամբ:  

Չգործող ձեռնարկությունները հիմնականում ներառում են հետևյալ ոլորտները. 

 64,2%՝ տրանսպորտային և տրանսպորտային սարքավորումներ, տեքստիլ, մանրածախ և 

մեծածախ առևտուր: 

Ձեռնարկությունների 89%-ը պահպանել է աշխատատեղերը և չի կրճատել դրանք, իսկ շուրջ 11%-

ը հեռացրել է կամ նախատեսում է աշխատանքից ազատել իր աշխատուժի ավելի քան 10%-ին։  

Այս ցուցանիշով ձեռնարկությունների զգալի մասը բաժին է ընկել՝  

1) միջին ընկերություններին, 

2) շինարարությանը,  

3) էլեկտրոնիկայի էլեկտրոնային սարքավորումների ոլորտին, 

4) սննդի և խմիչքների արտադրություններին,  

5) հյուրանոցային տնտեսության և տուրիզմի ոլորտին: 

 

Արդյունքները ըստ տարբեր հավանական խնդիրների, որոնց այժմ բախվում են 

ձեռնարկությունները, ներկայացված են ստորև՝ աղյուսակներ 1 և  2: 

 

 
Աղյուսակ 1  

Հիմնական խնդիրները, որոնց այժմ բախվում են ձեռնարկությունները 

 

 Խնդիրները % 

1 Աշխատակազմի և ձեռնարկատիրական գործառույթների պահպանման համար առկա 

դրամական միջոցների հոսքն անբավարար է 

86 

2 Սպառողները/հաճախորդները ենթարկվել են վարակի ազդեցության և պահանջարկը 

նորմայից ցածր է 

68  

3 Իրենց բիզնես գործընկերները զգալիորեն տուժել են թագավարակի պատճառով: 35 

4 Աշխատողները բացակայում են աշխատանքից՝ հիվանդության կամ կառավարության 

կարգադրությունների պատճառով 

22 

5 Մատակարարներն ի վիճակի չեն ապահովել անհրաժեշտ ապրանքներով 14  

 
 

Աղյուսակ 2 
Ձեռնարկությունների եկամտի/վաճառքի վրա  

ֆինանսական ազդեցության մասով 

 
Բարձր ազդեցություն 52% 

Միջին ազդեցություն 40% 

Ընդամենը՝ 92% 

 

Ֆինանսական ազդեցությունը հատկապես բարձր էր 

 

1) գյուղատնտեսության,  

2) քիմիական նյութերի և պլաստիկի արտադրության,  

3) հյուրանոցների / զբոսաշրջության,  

4) անշարժ գույքի գործունեության, 

5) ռեստորանների,  

6) այլ ոլորտներում գործող համեմատաբար մեծ ձեռնարկությունների շրջանում: 
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Ընդ որում` 

 ձեռնարկությունների 44% տոկոսը չունի ֆինանսավորում կամ այլընտրանքային 

աղբյուրներից ֆինանսավորման հնարավորություն` բիզնեսի գործառնությունները և 

աշխատակազմի մակարդակը պահպանելու համար, 

 ձեռնարկությունների միայն 7%-ն է ունեցել ապահովագրություն,  

 ձեռնարկությունների 78%-ը չունի գրավոր կամ մտապահված բիզնես պլան՝ 

ձեռնարկատիրական գործունեության շարունակականության վերաբերյալ:  

Սա մտահոգիչ է և կարող է զգալիորեն հետաձգել շատ ձեռնարկությունների վերականգնումը կամ 

նույնիսկ կենսունակությունը, քանի որ չունեն պլանավորում հետագա քայլերի վերաբերյալ:  

 

Հետազոտության արդյունքում պարզվել է նաև, որ  

 բիզնեսի սեփականատերերի 45%-ը գնահատել է, որ ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը ամբողջությամբ վերականգնելու համար կպահանջվի 31-ից 90 օր (ապրիլ 

ամսվա դրությամբ), 

 իսկ բիզնես սեփականատերերի 2%-ը մտածում է ձեռնարկությունը ժամանակավորապես 

կամ ընդմիշտ փակելու մասին:  

Ընդհանուր տնտեսության վրա թագավարակի ազդեցությունը կարող է նշանակալի լինել, եթե 

ժամանակին միջոցներ չձեռնարկվեն ձեռնարկատիրական գործունեության շարունակականության 

համար:  

 

          Առաջացած մարտահրավերները:  Ինչպես արդեն ներկայացվել է, հետազոտությունը բացահայտել 

է մի քանի մարտահրավերներ, որոնք արդեն առկա են և կարող են սոցիալական և տնտեսական 

բնագավառում էլ ավելի խորանալ գալիք ժամանակաշրջանում: Հատկապես կարևորվում են այն 

մարտահրավերները, որոնք առնչվում են՝ 

1. Տնտեսվարողների մոտ ֆինանսական կանխիկ միջոցների բացակայությանը կամ 

առկայությանը, որ կարող է պատճառ դառնալ աշխատավարձերի մասնակի վճարման կամ 

էական ուշացման, գործազրկության և հարկային պարտավորությունների թերի կամ 

ամբողջական չկատարման: 

2. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը ամբողջությամբ վերականգնելու էական 

տևողությունը՝ մինչև 90 օր, մատակարարման շղթաների որոշակի խաթարումը, ինչպես 

նաև բիզնեսի շարունակականության պլանի բացակայությունը շուրջ 78%-ի մոտ: Բացի այդ, 

շուրջ 92%-ի մոտ առկա է գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցնելու կամ մասամբ 

գործելու վտանգավոր բարձր ցուցանիշը: 

Այս ամենի հետևանքով հնարավոր է տնտեսական որոշ ճյուղերի էական անկում, տնտեսական 

աճի տարեկան կտրվածքով բացասական ցուցանիշների գրանցում, աղքատության և ծայրահեղ 

աղքատության մեծացում, ինչպես նաև պարենային անվտանգության խնդրի սրացում և պարենի ու այլ 

անհրաժեշտ ապրանքների հասանելիության մեծացող վտանգ՝ հազարավոր աղքատ ընտանիքների 

համար: 

 

Առաջարկություններ խնդիրների հաղթահարման և զարգացման հնարավորություններ 
ապահովելու նպատակով. Թագավարակի բացասական ազդեցությունը մեղմացնելու 

տրամաբանությունը պետք է կառուցված լինի տնտեսական ճյուղերի և զբաղվածության պահպանման, 

Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ձևավորող ոլորտների գործարկման, ինչպես նաև տնտեսական 

վերադասավորումների շրջանակում՝ ՀՀ նոր դիրքադրման տեսանկյունից: 

Զբաղվածության և տնտեսության որոշակի  ճյուղերի պահպանման համար, մեր կարծիքով, խիստ 

զգալի կլինի պետական գնումների դերը, հատկապես, եթե հնարավոր լինի գնումների գործընթացները 

խտացնել և իրականացնել գալիք 2...3 ամիսների ընթացքում, և այլ ոչ թե ամբողջ տարվա ընթացքում՝ 

2020թ.-ի համար: Նույնիսկ կարելի է նախատեսել 2021թ.-ի որոշ պետական գնումների ժամանակի 

առումով առաջ բերելը և դրանք կազմակերպելը 2020թ.  ընթացքում: 

Հաջորդը, որպես ՀՆԱ-ի ապահովման կարևոր նախապայման կարող է հանդիսանալ 

շինարարության խթանումը, որն իր հերթին արագ կհանգեցնի շինարարական նյութերի 
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արտադրության զարգացմանը: ՀՀ-ն, քանի որ ինքնաբավ է շինարարական նյութերով (ցեմենտ, ավազ, 

քարեր, կղմինդրներ, ներկեր, մետաղական կառուցվածքներ, կցամասեր և այլն), ապա շինարարության 

խթանումը կտրուկ կմեծացնի շինարարական նյութերի նկատմամբ պահանջարկը, որն էլ իր հերթին 

կբերի այդ արտադրությունների ծավալների աճին: Կառաջանան նոր աշխատատեղեր, կգոյանան 

հարկեր, կբարելավվի պետական բյուջեի վիճակը, կաճի ՀՆԱ-ն:  

Ցածր կամ զրոյական տոկոսադրույքով վարկերը պետք է դարձնել հասանելի, հատկապես 

տնտեսական կարևոր ճյուղերի և այդ ճյուղերում գործող ձեռնարկությունների պահպանման համար: 

 

Եզրակացություն 

 

1. Անհրաժեշտ է բարելավել պետական աջակցության միջոցառումնրի հասանելիությունը` 

դրանք դարձնելով ավելի հասցեական: 

2. Տնտեսության ամենաշատ տուժած ոլորտներում, թեկուզ որոշակի ուշացումով, բայց 

նախատեսել հարկերի վճարման ժամկետների հետաձգում: 

3. Առողջապահության ոլորտում առկա ռազմավարություններն ունեն էական վերանայման 

անհրաժեշտություն: 

 

Իրավիճակի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ 
1. Տնտեսական զարգացման նպատակով խթանել երկխոսությունը պետական-մասնավոր 

հատվածների միջև, ձևավորելով ժամանակավոր շտաբ կամ հանձնաժողով, ընդգրկելով 

բիզնեսի շահերը ներկայացնող կազմակերպություններ, ճանաչված տնտեսագետներ, 

մասնագետներ և դոնոր կազմակերպություններ: 

2. Ձևավորել ավելի համագործակցային տնտեսություն: 

3. Հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում բարելավել գործարար միջավայրը՝ 

կատարելով անհրաժեշտ օրենսդրական բարեփոխումներ, թեթևացնելով գործատուների՝ 

Թագավարակից առաջացած, վերքերի բուժումը: 

4. Խթանել ներքին շուկայի պահանջարկին ուղղված տեղական արտադրությունները և դրա 

արդյունքում զբաղվածությունը: 

5. Ձեռնարկություններում զարգացնել տեխնոլոգիաների խելամիտ օգտագործումը, 

արտադրանքների և գործընթացների ինովացիա: 

6. Բիզնեսը չվերածել տնտեսական շիրիմների: 

 
 

 
1. Զեկույց՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 65-Ա որոշմամբ 

հավանության արժանացած՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2019 թվականի 

կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին (Հավելված ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 27-ի 

N 199-Ա որոշման) 

2. Կայուն զարգացման նպատակներ, կամավոր ազգային վերանայում, Հունիս 2020թ. 
 3. «Աշխատիր, Հայաստան» նախաձեռնություն, ՀՀ Կառավարություն, 2019թ. 

 
17.06.2020. 
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Г.А. Макарян 
  

 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ АРМЕНИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ ВЫЗОВЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ШАГОВ 

 

 На основе результатов исследований, проведенных в апреле 2020 г., представлены проблемы, 

имеющиеся в экономике РА, показано их обострение по причине коронавируса на макро– и микроуровнях. 

Показаны пути смягчения отрицательных последствий. 

Ключевые слова: экономика, коронавирус, отрицательные последствия, целевые шаги. 

 

 

 

G.A. Makaryan 
  

 

THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON SOCIAL-ECONOMIC SITUATION OF ARMENIA, 

CURRENT CHALLENGES AND THE NEED OF TARGET STEPS 
 

 

The  unresolved issues in the Armenian economy and their aggravation due to the COVID-19 on macro 
and micro levels are presented,  based on the surveys implemented in April 2020. Recommendations for 
suppressing the negative consequences are presented. 

Keywords:  economy, coronovirus, negative consequences, target  steps. 
 

 - տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, սոցիալ-տնտեսական 

բնագավառներում տնտեսագետ վերլուծաբան,  Հայաստանի գործատուների հանրապետական 

միության նախագահ 
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S.Q. Grigoryan 

 

INVESTIGATING BANKS’ PROFITABILITY  DETERMINANTS:  

CASE OF ARMENIA 

 
 

A dynamic economic-mathematical model directed at analysing banks’ profitability determinants is 

proposed. The model applied  quarterly data of 17 Armenian banks. Determinants of  profits are analysed and 

presented. 

Keywords: ROA, bank, determinant, regression analysis. 
 

Beginning from 1991 Armenia has started to transform its economy. The country has been the 

part of the Soviet Union for 70 years. It is almost 30 years Armenia has been establishing market-based 

economy. The World Bank and International Monetary Fund have the main influence on this process 

which is focused on stabilization, privatization and liberalization. During the Soviet Union times the 

banking system was mono-leveled, interest rates were state controlled and state defined. Armenia started 

reforming the banking system by establishing two-tiered banking system with Central Bank and 

commercial banks. Large industrial banks were divided into small private banks. The competition was 

created among the banks. The banks have started to be admitted as financial intermediations for savings 

and investments. 

Armenia’s banking system is regarded to be the most successful and competitive part of the 

country’s financial sector. As of 31 December 2018 there were 17 commercial banks with 528 branches. 

The total number of employees was 11.175 (www.cba.am). The system consists of mostly local banks 

with some international players as well (HSBC, VTB,CREDIT AGRICOLE, etc.). The Armenian banks 

are all private, there are no state-owned  banks and the overall banking system is strictly regulated by 

Central bank of Armenia.  

As the Armenian banks are considered to be the most important components of the financial 

sector their profitability is crucial for the country’s economy. Present paper considers the problem of the 

assessment of Armenian banks’ profitability determinants. The aim of this paper is to identify and 

investigate the determinants of banks’ profitability for the  future development of the country’s economy. 

Literature review.  According to Sufian and Habibullah [1] the banks’ profitability plays a 

significant role in financial resources’ allocation. Moreover, other researchers, such as Athanasoglou, et al 

[2] consider that with profitable banking sector the country’s economy is more stable and can better 

sustain negative shocks and crises.   

Many researchers have paid a great  attention to the bank’s profitability and factors that affect the 

probability. The literature divides the determinants into dependent and independent, and independent 

determinants in their turn are divided into external and internal. The first researcher who divided the 

factors into internal and external was  Berger [3].  The internal factors are called microeconomic factors, 

they concern to the banks’ asset and liability management, risk management, bank’s structure and 

strategy, while the macroeconomic factors are country’s economic environment, fiscal policy, industry 

structure, supervision, level of competition.  

Profitability is a dependent variable and  there are several measures for its measurement, such as 

Return on Assets( ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin over Total Assets (NIM) .  

The first measure of the banks’ profitability is ROA. It is a percentage of net profits to total 

assets. It indicates the profit that each asset earns. According to Jahan [4] ROA also measures the 

effectiveness the banks’ assets are used. The next measure of the banks’ profitability is Return on Equity 

(ROE), which is a percentage of net profits to equity capital. The third alternative measure of the 

profitability is NIM, which is the difference between earned and expended interest. An important issue 

concerning ROE is that many banks usually report lower ROE because of lower financial leverage ratio 

(when the equity is high), it neglects financial leverage, while ROA indicates operating performance  of 

the banks and  is not influenced by the high equity. For this reason in this research ROA is taken as a 

proxy for profitability. 
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Inflation is an external, macroeconomic factor for profitability. According to researchers, 

inflation has important effect on banks. Some of them state the link is positive, while others believe there 

is a negative relationship between inflation and banks profitability. Abreu and Mendes [5] observed 

European banks and concluded that the relationship between inflation and profit is negative. Boyd and 

Champ [6] also claim that banks landing and profitability suffer from high rates of inflation. Examining 

Ghana’s banking system profitability, Boadi, et al [7] analyzed more than 100 banks. As already stated 

above ROA was taken as a proxy of profitability. Investments and inflation rate were taken as 

independent factors. They concluded that inflation rate has negative and significant impact on 

profitability. Messai, et al [8] examined macroeconomic determinants of Western European Countries 

during the period of 2007-2011. They applied Generalized Method of Moments. The conclusion was that 

inflation negatively impacts  the profitability as unexpected rise of prices brings to liquidity problems for 

borrowers, which in its turn reduces banks’ lending volumes. 

 However, some other authors state there is a positive link between them (Athanasoglou et al, 

2008, Trujillo-Ponce, 2013). The authors concluded that high inflation rates are associated with high rates 

of loans and banks profitability. Guru et al (2002) analyzed profitability determinants of Malaysian 

banking system for the period of 1986-1995. They also concluded that inflation positively  impacts banks’ 

profits. Andreas and Gabrielle (2009) stated that inflation positively influences profitability but the 

relationship is weak and insignificant. Investigating sub- Saharan Africa’s banks profitability,  Buyneza 

(2010) analyzed the sample of 23 banks. Using panel data and regression analysis he concluded that 

among other determinants inflation has positive influence on profitability.  

Size is regarded to be an internal, microeconomic factor of profitability. In financial literature size 

serves as a proxy of banks’ assets. There are many studies which investigated the effect of banks’ assets 

size on their profitability. For the first view the larger the bank’s assets are, the higher is its profit. In 

practice, there is a viewpoint that the above mentioned statement  is not uniform. Researchers argued that 

the assets size has significant and positive  impact on the profitability. In practice, there is a viewpoint 

that the above mentioned statement  is not true. The outcomes of the studies  can be classified into two  

groups. One group of researchers claim that there is a positive correlation between size and profit, while 

the other one states that the correlation is negative.  

Studies conducted in various countries, such as EU, UK, USA, China and other Asian countries 

reached different, controversial results. Smirlock (1985) believed  that the link is positive, stating that 

large sizes of banks allow them to diversify the products which reduce the risks and bring high 

operational efficiency with high profitability. Short (1979) states that  large banks have easy access to  

cheap financing. It also allows to define big gaps and earn more money. Halkos  and Salamouris (2004) 

analyzed Greek banking system and concluded that banks with large assets are more effective and 

profitable than small banks. Researchers, Athanasoglou et al (2006), Flamini, et al [9], also proved  the 

positive relationship between profitability and assets size. Concluding  his research, Davidenko (2010) 

stated that there is a positive link between above mentioned variables and profit increases as the assets 

size increases but up to some point. He found out that after that point assets size brings scale 

diseconomies related to large structure operating difficulties and bureaucracy. Other researchers, such as 

Darrat and Yousif (2002) observing banks in Kuwait, found controversial results. They concluded that 

there is a negative relationship between banks’ size and their performance. Leong and Drollery  (2002), 

investigating Singaporean banking system, came to the opinion, that banks with large sizes are inefficient 

and less profitable than small ones. 

Capital Adequacy Ratio indicates the bank’s capital in comparison with its risk. CAR is defined 

as a  ratio of capital to the risk-weighted sum of bank’s assets (Hyun & Rhee, 2011, p. 325). It measures 

the amount of a bank’s capital relative to the amount of its risk weighted credit exposures (Reserve Bank 

of New Zealand, 2007, p.1). After mortgage crisis in 2007 banking industry regulation started paying a 

great attention to banks’ capital, especially  Basel II defined that CAR should be at least higher than 8%. 

As stated Fatima (2014) CAR indicates financial healthiness of the bank. 

The impact of CAR on the banks’ profitability is not certain. From one hand high amount of 

capital means that the bank doesn’t take a risk and doesn’t lend money as loans, so its profit can not be 

high (Buchory et al, 2015). From the other hand if the capital adequacy of the bank is low, it means it has 

high credit risk and can be defaulted suddenly.  

Some  researchers consider there is a positive relationship between CAR and Profitability (Saeed, 

2014; Djalilov and Piesse, 2016). Mathuva (2009) analyzed banking sector in Kenya and found that there 
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is a positive relationship between banking profitability and CAR. Olalekan (2013) examined Nigerian 

banks and concluded that CAR has a significant influence on banks’ performance. 

M. Gizaw et al (2015), examining the impact of credit risk on Ethiopia commercial banks’ 

profitability, found out that CAR significantly and negatively influences  ROA. The result showed that 

holding all other determinants constant, one unit increase of CAR causes 1.02 unit decrease of  ROA. 

They concluded that holding extra capital beyond optimal level decreases bank’s efficiency and 

profitability. 

Loan loss provision (LLP) is some money which banks reserve for protecting themselves from 

facing any loan loss and defaults (Beatly and Lioa (2009)). By provisioning the banks aim to protect their 

positions in terms of capital and profitability. According to Kanagaretnam and Lobo (2010) LLP is a very 

important ratio, because it gives an information about banks’ future capital, earnings, taxes, risk-weighted 

assets and profitability. Due to the high importance of LLP, The International Accounting Standards 

defines IAS37, a standard, which requires the disclosure for all provisions. It defines the standards for 

provision recognition and measurement.  

Many authors have investigated the relationship between LLP and bank profits. Caporale et al 

(2015) analyzed 400 Italian commercial banks for the period of 2001-2012. They found out a negative 

link between the variables. Other authors, such as Fernando and Ekanagake (2015) stated the opposite 

view. They analyzed commercial banks in Sri Lanka for the period of 2003-2012 and found out a positive 

relationship between LLP and profit. 

M. Gizaw et al. (2015), analyzing profitability performance of commercial banks in Ethiopia, 

applied regression analysis and found out that loan loss provisions showed a positive effect on banks’ 

profits  at a 0.05 level of significance. Wasiuzzaman et al (2010) examined  Malaysian Islamic banks 

profitability determinants. By estimating linear regression model, where the dependent variables was 

ROA and among independent ones LLP, the authors stated that LLP has significant negative affect on  

banks’ ROA.  

Liquidity is vital for banking system. It concerns the ability of banks to meet their short term 

liabilities. Due to its importance banks should maintain a reasonable amount of high liquid assets, such as 

a cash. However, banks should find optimal balance for liquidity, as too high liquidity decreases the 

banks’ profitability, because by holding very high liquid assets banks cannot operate with them by 

lending credits. When banks hold too much liquid assets they have an opportunity cost of higher returns. 

There are many studies which reviewed bank profitability determinants, one of which was 

liquidity. Some researchers found positive, while others negative relationship between liquidity and 

banks’ profitability. There are authors which found mixed results and there are also others who 

considered there is no relationship between variables. Lartey V., et al (2013) examined the relationship 

between banks’ liquidity and profitability. They involved seven banks out of nine listed banks of Ghana 

Stock Exchange. For the study  researchers collected secondary data from  seven listed banks’ financial 

reports, used descriptive statistics, longitudinal time dimension (panel method). The authors  analyzed 

liquidity and profitability ratios and determined the trend in liquidity and profitability by using time series 

analysis. The results showed weak positive relationship between variables. 

Another researcher, Uremadu (2012) analyzed liquidity and profitability relationship for Nigerian 

banking system. He used auto-regression model of distributed lag (ADL). The results showed positive 

impact of  liquidity on profitability. Examining Iranian banks liquidity and profitability issues, Shahcher 

M. (2012) applied Generalized Method of Moments (GMM). The researcher used unbalanced panel data 

with   time period from 2002-2009. Estimated relationship of liquidity and profitability was positive, 

significant and non-linear. 

However, there are some other researchers who state there is a negative relationship between 

liquidity and banks profitability. G. Marozva (2015) examined liquidity and bank performance in South 

Africa. He used regression analysis,  OLS as well as ARDL-Bounds testing approach. As liquidity ratio 

he regressed loan to deposit ratio and  non-performing loans ratio for proxy of credit risk. Return on 

Assets  was taken as a proxy of profitability. The reported result estimated that there is a significant 

negative relationship between liquidity and profitability. Moreover, tests indicated that there is no 

significant relationship between above mentioned variables for long run period. Analyzing Russian 

banking sector, Fungacova and Poghosyan (2011), examined the relationship between liquidity and 

profitability for the period of 1999-2007 by applying regression analysis.. The result estimated that liquid 

assets to total assets ratio negatively influences bank profitability ratio ROA. 
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Capital structure is a relationship between company’s debt and own capital. Many researchers 

state that the combination of debt  and equity is crucial for banks. Many authors examined the connection 

between capital structure and bank performance. Some of them found positive connection, while the 

others  stated there is a negative influence between the variables. Analyzing data of 17 banks for the 

period of 2009-2014, Nikoo (2015)  used ROA as proxy of profitability, and short- term debt to total 

assets, long- term debt to total assets, total debt to total assets ratios as capital structure’s variables. As a 

method of research the author used generalized least squares approach. The findings showed there is a 

significant  positive relationship between banks performance and  capital structure. 

Birru (2016) examined the impact of capital structure on Ethiopian commercial banks’ 

performance. As a profitability determinant he used ROA, while the determinants of capital structure 

were debt to assets ratio and debt to equity ratio. Multiple regression models were  chosen as a method of 

analysis. The author examined eight Ethiopian banks data taken from their annual financial statements for 

the period of  2011-2015. The study’s findings showed there is a significant relationship between capital 

structure and banks’ profitability. The author found out that debt-to- assets ratio has positive influence on 

ROA, which means that when the banks’ debt increases, it increases the banks performance. However, the 

results showed that the other ratio, debt-to- equity ratio negatively impacts on ROA. The researcher 

concluded that in order to be more profitable, the banks should focus on their capital  optimal structure 

and find the right proportion of used debt and equity. Bellow Table 1 summarizes literature review about 

banks’ profitability determinants and their impact on ROA.  

Table 1 

Result Table 

Determinant Positive Impact on ROA 
Negative Impact on ROA 

 

No significant 

relationship with ROA 

 

Size 

Smirlock(1985) 

Short(1979) 

Halkos&Salamouris(2004) 

Athanasoglou et al(2004) 

Flamini et al(2009) 

Davidenko(2010) 

Darrat&Yousif(2002) 

Leng&Drollery(2002) 

Stiroh&Rumble(2006) 

Pasiouras&Kosimodo(2006) 

M.Aladwan(2014) 

Redmond et al.(2007) 

Naceur(2003) 

Sufian&Chong(2008) 

Girardone (2004) 

CAR 

Saeed(2014) 

Djalilov&Piesse(2016) 

Mathuva(2009) 

Olalekan(2013) 

Boahene et al(2012) 

Buchory et al (2015) 

M.Gizaw et al (2015) 

Naem &Khan(2017) 

 

LLP 
Fernando&Ekanagake(2015) 

M.Gizaw et al(2015) 

Caporale et al(2015) 

W.Mustafa et al(2012) 

Tahir et al(2014) 

Wasiuzzaman et al(2010) 

 

Liquidity 

Ratio 

Lartey V. et al (2013) 

Uremadu(2012) 

Shahcher M. (2012) 

Adebayo O. et al(2011) 

Bordeleau E. et al(2010) 

A.Alshatti (2014) 

Fungacova&Poghosyan(2011) 

G.Marozva(2015) 

 

Shen et al(2010) 

Abdullah&John(2014) 

Maudos&Solis(2009) 

Debt/Assets 

Nikoo(2015) 

Birru(2016) 

 

Dai(2017) 

Sivalingam et al(2018) 

Mehar(2018) 

 

Debt/Equity Nikoo(2015) 

Birru(2016) 

Dai(2017) 

Sivalingam et al(2018) 

Mehar(2018) 

 

Inflation 

Athanasoglou et al(2008) 

Trujillo-Ponce(2013) 

Guru et al(2002) 

Andreas&Gabrielle(2009) 

Buyneza(2010) 

Hooshyari et al(2015) 

A.Nuhiu et al(2017) 

Abreu&Mendes(2001) 

Boyd&Champ(2006) 

Boadi et al(2016) 

Messai et al(2015) 

Gyamera&Benjamin(2015) 
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Data. The study is based on secondary data collected from the analyzed banks annual reports of 

balance sheets and income statements. The research uses panel data analysis, when a particular dependent 

is periodically observed during defined time periods. The panel data sample consists of 17 banks of 

Armenia for the period of 2011-2018.  Total observations’ number is 17*8*4= 544 (17 banks, quarterly 

observed 8 years). Macroeconomic determinant of inflation  is collected from the website of the Central 

Bank of  Armenia (www.cba.am). 

Bellow Table 2 represents commercial banks of Armenia: 

                                                                                                                    Table 2  

List of the RA Banks 

Number Name Number Name 

1 
ACBA-Credit 

Agricole Bank 
10 Byblos Bank Armenia 

2 America Bank 11 Converse Bank 

3 Ararat Bank 12 EVOCABANK 

4 Ardshinbank 13 HSBC Bank Armenia 

5 Armbusinessbank 14 IDBank 

6 Armeconombank 15 INECOBANK 

7 ArmSwissBank 16 Mellat Bank 

8 Artsakhbank 17 Unibank 

9 Bank VTB (Armenia)   

 

 

The Model. For the purpose of identifying the relationship between bank profitability and the 

observed determinants this paper uses a linear regression model. Naudé  and Saayman (2005) suggested a 

regression model, which is as follows: 

Pt=α0+∑ αtXkt𝐾
𝑘=1  + εt,, 

 

where P is the dependent variable, X is independent variables from X1 to Xk, αt is a coefficient, α0 is a 

constant term, εt is an error, t shows the years. 

Arrelano and Bond (1991) have suggested a model, the Generalized Method of Moments, for 

panel data regression analysis. It considers a previous value of dependent variable to be an independent 

one. The adjustment of the previous equation with GMM brings the model represented below:  
 

Pt= µ Pt-1+∑ αtXkt𝐾
𝑘=1  + εt , 

 

where Pt-1 is a profit for the previous term. 

As already mentioned above,  ROA is used as a proxy of profit. The econometric model is as follows: 

ROAt= µ ROAt-1+∑ αkXkt17
𝑘=1  + εt 

In the below  Table 3 the list of variables and their coefficients are described. 

  

http://www.cba.am/


67 

Table 3  

List of the Variables Used 

 Variables Acronym Coefficient 

Independent 

Determinants 

Capital Adequacy 

Ratio 

X1 α 1 

 Liquidity Ratio X2 α 2 

Size X3 α 3 

Inflation X4 α 4 

Total Debt/ Total 

Assets 

X5 α 5 

Total Debt/Total 

Equity 

X6 α 6 

 Loan Loss Provision X7 α 7 

Constant from the 

previous lag 

ROAt-1 ROAt-1 µ 

Dependent Variable ROA ROA  

 

Results. After applying regression analysis, the model of ROA looks like the following output of E-

Views: 

   

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Sample (adjusted): 2012Q2 2018Q4  

Periods included: 32   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 544  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.047173 0.026975 -1.748772 0.0811 

ROA(-1) 0.713934 0.039176 18.22375 0.0000 

LNSIZE 0.003696 0.001276 2.896281 0.0040 

LIQUIDITY -0.000360 0.000135 -2.661291 0.0081 

LLP -0.001129 0.000259 -4.358869 0.0000 

INFLATION_RATIO   0.086981 0.036921 2.355900 0.0189 

CAR 0.000982 0.000186 5.269286 0.0000 

DEBT_EQUITY -0.000768 0.000632 -1.215564 0.2248 

DEBT_ASSETS -0.020073 0.021282 -0.943199 0.3461 

     
     R-squared 0.676991     Mean dependent var 0.010964 

Adjusted R-squared 0.666946     S.D. dependent var 0.020432 

S.E. of regression 0.011792     Akaike info criterion -6.010974 

Sum squared resid 0.058120     Schwarz criterion -5.879127 

Log likelihood 1312.370     Hannan-Quinn criter. -5.958921 

F-statistic 67.39100     Durbin-Watson stat 2.119594 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

The above represented model summary and interpretation is as follows: 

- Sample: 2011Q1-2018Q4, the number of years is eight with quarterly frequency. 

- Cross section includes: the number of banks included into the analysis is 17. 

- Total Panel (balanced) observations: the hole number of observations which are included is 

17*32=544. 
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- Dependent Variable: ROA. 

- Independent Variables: predictor variables from X1 to X8. C is the residual of the regression 

equation. 

- R- squared: shows the ability of independent variables to describe the dependent variable. The 

ability is regarded to be strong, when R-squared value is more than 0.5 and vice versa, if the 

value is less than 0.5, it means the independent variable cannot explain the dependent one’s ROA. 

In this model R2 is 0.67, which means that the independent variables weakly explain the behavior 

of the dependent ones. 

- Adjusted R-squared: because of the fact, that the model includes several variables, more 

informative and useful is adjusted R-squared. If it is equal to R-squared, it means the model 

doesn’t include non-significant variables. The gap in R2 and Adjusted R2 increases when the 

model involves insignificant variables. As in case of R2, when the value of Adjusted R2 is more 

than 0.5, the variables are regarded to be significant and vice versa. In this case Adjusted R-

squared is 0.66 (almost equal to R-squared), which means the model doesn’t include insignificant 

variables.  

- F-Statistics: it is a test of significance. It shows whether the constructed model fits the data better 

than a model which doesn’t include any independent variable (intercept-only model). It has two 

hypotheses: H0- intercept-only model fits the data, as well as the constructed model which 

includes independent variables; H1- constructed model fits the data better than the model with no 

variables. F-statistic is 67.3. In order to analyze significance of the test, Prob. of F Statistics 

should be analyzed. It is a p value of F-statistics which  should be examined and be compared to 

the significance level. If p is less than significance level, regression model fits better than no 

variable model and it means that involved variables improve the fit, otherwise the intercept  

model is better than the constructed one. In above output of E-views, F statistics is 67.3 and it is 

higher than Prob. of F Statistics, which is zero. It means that null hypothesis should be rejected 

and that the group of independent variables are jointly significant.     

 

Discussion of the results 

ROA- According to the results, lagged ROA(-1)  have positive influence on current ROA. LnSize- the 

results show positive relationship between bank size and profit. The coefficient is 0,004, which means 

that 1 percent increase of bank’s size increases its profit by 0,004 percent. LLP- according to above 

regression analysis loan loss provision has a negative impact on banks’ ROA. The coefficient is equal to -

0,001. The coefficient is significant (p value is 0,00). Liquidity–according to the results liquidity has a 

negative impact on ROA. The coefficient is -0,0003. Inflation rations - the regression results show that 

the coefficient of  inflation is 0.08. The coefficient is positive and significant (p value is 0,01). CAR- 

Lagged variables of  capital adequacy has a positive impact on ROA since the coefficient is  0,0009. 

Capital Structure ratios- According to the results Debt/Assets and Debt/Equity ratios have negative 

influence on ROA. Unless the previous coefficients, capital structure variables’ coefficients are not 

significant as p values of both of them are more than 0,05. 
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գործոնները և գնահատված է դրանց ազդեցության չափը բանկերի շահութաբերության վրա: 
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 С.К. Григорян 

 

АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ ПРИБЫЛЬНОСТИ   

БАНКОВ РА 
 
Предложена динамическая экономико-математическая модель, направленная на анализ факторов, 

определяющих доходность банков. В модели применены квартальные данные 17 банков РА. Анализированы 

и представлены детерминанты прибыли. 

Ключевые слова: ROA, банк, детерминанта, регрессионный анализ. 

 

Grigoryan Sona Kadjik - PHD student, Department of Economics and Management, Yerevan State 

University 

 

 

 

 



70 

ISSN 1829-0043 ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ АРМЕНИИ (ВИАА). 2020. T. 17. N1 

 
УДК 504.05          ЭНЕРГЕТИКА  

 

 

Р.Н. Барсегян, Г.М. Егиазарян, С.А. Минасян 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
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В Армении практически нет ископаемых энергетических ресурсов и собственными источниками 

энергии считаются водные ресурсы. В республике имеется более 200 рек и ручей, каждая длиной 10 км и 

более. Наибольшим энергетическим потенциалом оснащены вытекающая из озера Севан река Раздан, a 

также реки Аракс, Воротан и Дебет. Потенциальные водные энергоресурсы Армении составляют 21,8 млрд 

кВт.ч, в том числе крупные и средние реки – 18,6 млрд кВт.ч, малые реки - 3,2 млрд кВт.ч. 

В настоящее время в республике особенно бурно развивается малая гидроэнергетика, а процесс 

сооружения малых гидроэлектростанций (МГЭС) является приоритетным направлением [1]. По состоянию 

на 01 июля 2019г., электроэнергию вырабатывали 187 МГЭС с суммарной установленной мощностью около 

371 МВт (19...20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии), а количество запланированных новых 

МГЭС на 2020 г. составляет 28 с мощностью 59 МВт. 

В МГЭС сочетаются, с одной стороны, преимущества большой ГЭС, с другой - возможность 

децентрализованной подачи энергии. Использование малой гидроэнергетики ведет к децентрализованному 

использованию электроэнергии, способствует развитию данного региона, главным образом основанному на 

самодостаточности и использовании местных ресурсов. 

Несмотря на то, что малая гидроэнергетика считается экологически чистой технологией производства 

электроэнергии, однако имеется целый ряд специфических проблем, связанных с охраной окружающей 

среды, таких как: затопление земель, изменение гидрологического режима рек, нарушение условий 

обитания водных организмов и пр. [2-6]. Тесная взаимосвязь между условиями функционирования МГЭС и 

их воздействием на окружающую среду определяет необходимость комплексного подхода к решению как 

технических, так и природоохранных вопросов. 

В данной работе проведена оценка возможного воздействия на окружающую среду МГЭС в Армении с 

использованием современных методологических и научно обоснованных критериев. 

Оценка воздействия на окружающую среду - это процедура, предшествующая любой запланированной 

хозяйственной деятельности, в частности - строительству и эксплуатации МГЭС. Она предполагает 

выявление и описание характера, интенсивности воздействия этой деятельности для окружающей среды и 

здоровья населения, а также меры по смягчению воздействия.  

Одним из распространенных методов оценки возможного воздействия на окружающую среду 

различных видов человеческой деятельности является так называемая “матрица Леопольда” [7-9]. Ее можно 

применить для систематизации экологических аспектов коллективного средства размещения, действующего 

в регионе рекреационной специализации.  

Матрица Леопольда – список, который включает качественную информацию о взаимосвязях типа 

“причина – следствие”. На одной стороне матрицы отражаются элементы деятельности предприятия, 

оказывающие воздействие на окружающую среду, или сами воздействия. По второй оси матрицы 

перечисляются “характеристики” и “условия” окружающей среды: физические и химические 

характеристики, включающие землю, воду, атмосферу, процессы (биологические условия с отражением 

характеристики флоры, фауны), антропогенные факторы, рекреацию, аспекты цивилизации, искусственные 

сооружения и другие виды деятельности, на которые может быть оказано воздействие. 

Нами проанализированы и выделены основные параметры матрицы Леопольда относительно оценки 

возможного воздействия на окружающую среду МГЭС в Армении. По горизонтали матрицы, где 

указываются воздействия, предусматриваемые построением и эксплуатацией МГЭС, основные параметры 

следующие: 

А. Модификация режима: 

1) изменение мест обитания, 

2) нарушения почвенного покрова, 
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3) изменение режима грунтовых вод, 

4) изменение поверхностного стока вод, 

5) регулирование стока рек, 

6) строительство каналов. 

Б. Преобразование ландшафта, транспорт: 

1) автомагистрали и автомобили, 

2) линии электропередачи и трубопроводы, 

3) углубление и выпрямление русел, 

4) сооружение плотин и запруд, 

5) вскрышные и земляные работы. 

В. Загрязнения: 

1) механическими объектами, 

2) химическими веществами, 

3) физическими факторами, 

4) биологическими агентами, 

5) визуального пространства, 

6) информационного характера. 

Г. Несчастные случаи: 

1) взрывы, 

2) разлив и утечка, 

3) эксплуатационные ошибки (ошибки персонала). 

По вертикали матрицы, где указываются "объекты” окружающей среды и антропогенные воздействия, 

выделены следующие параметры: 

А. Физические и химические объекты: 

1. Земля: почва (загрязнение), формы рельефа. 

2. Воды: поверхностные, грунтовые, качество, температура. 

3. Атмосфера: качество (газы, частицы), климат (микро), температура. 

4. Процессы: наводнения, эрозия, уплотнение и оседание, степень устойчивости (оползни, обвалы), 

напряжение и растяжение (землетрясения). 

Б. Биологические объекты: 

1. Флора:  деревья, кустарники и травы, водные растения, виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения. 

2. Фауна: птицы, наземные животные, рыбы и моллюски, бентические организмы, насекомые, виды, 

находящиеся под угрозой исчезновения. 

В. Объекты антропогенного воздействия: 

1. Использование земли:  незанятые участки, сельское хозяйство, лесное хозяйство. 

2. Эстетические потребности и склонности человека: пейзажи, ландшафтный дизайн, заповедники. 

3. Некоторые экологические зависимости: засоление вод, засоление почв. 

Оценка по матрице Леопольда показывает, что основное влияние на окружающую среду МГЭС в 

Армении состоит в следующем [6]: 

 строительство МГЭС может создать загрязнение окружающей среды;  

 изменение гидрологического режима рек; 

 сокращение рыбных запасов в случае плохой работы рыбоподъемников;  

 уменьшение самоочищающей способности. 

Для решения возникших экологических проблем, обеспечения сохранности и баланса водных 

экосистем необходимо установить стандарты строительства и эксплуатации МГЭС, которые предотвратят 

или уменьшат их вредное воздействие на окружающую среду. При строительстве ГЭС необходимо выявить 

характер, интенсивность и степень опасности влияния планируемой деятельности на состояние окружающей 

среды и здоровье населения, т.е. провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС, Environmental 

Impact Assessment). В процедуре ОВОС участвуют заказчик, исполнитель работ по оценке воздействия и 

общественность. ОВОС включает [8]: 

 определение ресурсного потенциала территорий и фонового состояния окружающей среды; 

 разработку программы ОВОС; 

 оценку альтернативных вариантов строительства или хозяйственной деятельности; 

 оценку величины и продолжительности потенциального воздействия проекта на окружающую 

среду; 

 мониторинг воздействия реализации проекта на окружающую среду; 

 разработку мер и мероприятий по снижению уровня воздействия на окружающую среду; 

 общественные слушания и экологическую экспертизу; 

 подготовку отчетов по анализу воздействия проекта на окружающую среду. 
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В окончательный вариант материалов по ОВОС должны включаться протоколы общественных 

слушаний. 

Общий порядок проведения ОВОС включает следующие этапы: 

1. Разработка проекта "Заявления о воздействии на окружающую среду" ("проект ЗВОС"). 

2. Представление "проекта ЗВОС" в государственные органы власти, управления и контроля. 

3. Разработка заданий на проектирование, изыскания и исследования в соответствии с требованиями, 

выдвинутыми по результатам рассмотрения "проекта ЗВОС" в государственных органах власти, 

управления и контроля. 

4. Разработка ЗВОС на основе "проекта ЗВОС" по результатам изысканий и исследований. 

5. Организация и проведение общественных слушаний ЗВОС. 

6. Доработка технико-экономического обоснования. 

7. Принятие заказчиком решения о возможности и целесообразности реализации намечаемой 

деятельности на данной площадке на представленных и зафиксированных условиях, исходя из 

сформированного понимания экологических и связанных с ними последствий ее осуществления. 

Правительство Армении на заседании 01.03.2018 г. утвердило критерии оценки воздействия на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации МГЭС. К этим критериям оценки, согласно 

решению, относятся: наличие эндемичных видов водной флоры и фауны, зарегистрированных в Красной 

книге Армении, и/или автохтонных; наличие мест кладки икры автохтонных эндемичных видов рыб; 40%-я 

или более загруженность рек деривационными трубами; сохранение фактического потока воды на уровне, 

не превышающем экологический попуск, определенный разрешением на водопользование; наличие 

санитарно-защитных зон водных экосистем; наличие памятников природы в радиусе 150 м; наличие 

оползней; наличие дорог или необходимости строительства дорог на участке строительства МГЭС; 

расстояние от населенных пунктов, воздействие шума на окружающую среду и здоровье человека. 

Таким образом, влияние МГЭС на окружающую среду должно рассчитываться с учетом соблюдения 

экологических требований как на стадиях проектирования и строительства, так и на этапе эксплуатации. 

Матрица Леопольда удобна при первичном анализе ОВОС для различных проектов, особенно для тех, в 

которых экологическая составляющая является доминирующей. Отличительной чертой такого подхода 

является существенное упрощение оценки значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий. 
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Առանձնացվել են Leopold-ի մատրիցայի հիմնական պարամետրերը` Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների նախագծման, կառուցման և շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի 
վրա հնարավոր ազդեցությունը գնահատելու համար: Մատնանշվել են այդ ազդեցության գնահատման 
հիմնական չափանիշները և բացասական հետևանքները: 

 շրջակա միջավայր, փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ, Leopold-ի մատրիցա, 
ազդեցություն, գնահատում, չափանիշներ:  

 

 
R.N. Barseghyan, G.M. Yeghiazaryan, S.A. Minasyan 

 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF SMALL HYDRO POWER PLANTS ON THE 

ENVIRONMENT  

 

The parameters of the Leopold’s matrix are identified for assessing the possible environmental 

impact during the design, construction and operation of small hydropower plants in Armenia. The main 

evaluation criteria and the negative consequences of this impact are stated. 

Keywords: environment, small hydropower plants, Leopold’s matrix, impact, assessment, criteria. 
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Ստեղծվել է փորձարարական ստենդ, որը հնարավորություն է տալիս արտաքին մեխանիկական 
և ջերմային բեռնավորման պայմանների ֆիզիկական մոդելավորման եղանակով հետազոտել պինդ 
մարմնի դեֆորմացիոն պարամետրերի փոփոխությունները և դրանց հետևանքով առաջացող 
ակուստիկ էմիսիայի ազդանշանների բնութագրիչ պարամետրերի միջև կապը։ Մշակվել և ստեղծվել է 
նաև ստենդի կարևոր մաս կազմող ֆիզիկական մեծությունների առցանց չափման, տվյալների 
հավաքման, ձևափոխման և մշակման բազմականալ ծրագրատեխնիկական մոդուլ, որտեղ 
օգտագործվել են ժամանակակից ձևափոխիչներ, էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տարրեր: 

 ԱԷԿ, ֆիզիկական մոդելավորում, ակուստիկ էմիսիա, մետաղի 

դեֆորմացիա, դիսլոկացիա, փորձարարական ստենդ, ծրագրատեխնիկական մոդուլ: 
 

Ներածություն: Ակուստիկ էմիսիան (ԱԷ) առաջ է գալիս, երբ դեֆորմացնող ուժի ազդեցության 

պայմաններում պինդ մարմնի որևէ տեղային տիրույթում տեղի է ունենում մեխանիկական լարման 

կտրուկ փոփոխություն և դրա արդյունքում՝ առաձգական ալիքների տարածում մարմնում: 

Առաձգական ալիքների տարածման արդյունքում առաջացող մարմնի մակերևույթի տեղաշարժերը 

գրանցվում են համապատասխան ձևափոխիչներով, իսկ դրանց ելքային էլեկտրական ազդանշաններն 

արտահայտում են տեղային տիրույթի դինամիկ փոփոխության պատկերը՝ վերամշակված ԱԷ 

ձևափոխիչի  փոխանցման ֆունկցիայով [1-3]: Բյուրեղային կառուցվածք ունեցող մետաղներում, 

լարման կտրուկ փոփոխության տեղային տիրույթների առաջացումը կապվում է բյուրեղային ցանցի 

կառուցվածքային արատների՝ դիսլոկացիաների ակտիվացման և դրանց դինամիկ տեղաշարժերի 

հետ, որոնք առաջ են գալիս «դեֆորմացիա-լարում» կախման ոչ գծային տիրույթում և ուղեկցվում են 

պլաստիկ դեֆորմացիայով [1-3]:  Ներկայումս հայտնի են ԱԷ-ի հիմնական աղբյուր հանդիսացող 

պլաստիկ դեֆորմացիայի տարրական կրողների՝ դիսլոկացիաների առաջացման որոշակի 

մեխանիզմներ [3-5]:  
ԱԷ ազդանշանները պայմանականորեն բաժանվում են երկու հիմնական տեսակների: 

1. Անընդհատ էմիսիա: Այն համապատասխանում է փոքր ամպլիտուդով և հաճախությունների 

լայն սպեկտրով (մինչև 30 ՄՀց) տատանումներին, որոնք արտահայտում են մեծ խմբերով 

դիսլոկացիաների (միկրոարատների սկզբնաղբյուրների) տեղաշարժերի, կուտակման և ձևավորման 

պրոցեսը։ 

2. Դիսկրետ էմիսիա: Համապատասխանում է կարճատև և զգալի ամպլիտուդով հաջորդական 

իմպուլսային տատանումներին, որոնց էներգիայի զգալի բաժինը ցածր հաճախային տիրույթում է 

(մինչև 100 կՀց): Այս տեսակի էմիսիան պայմանավորված է միկրոարատների (ճաքերի) զարգացմամբ և 

դրանց աստիճանաբար մակրոճաքերի վերածման երևույթով: 

Նշված երկու տեսակի էմիսիաները՝ կախված պինդ մարմնի ֆիզիկական հատկություններից և 

բեռնավորման պայմաններից, կարող են հանդես գալ կամ ժամանակային շեղումով, կամ 

միաժամանակ: 

Ակուստիկ էմիսիան ունի պոտենցիալ կիրառական մեծ հնարավորություններ, մասնավորապես՝ 

- թույլ է տալիս հայտնաբերել ժամանակի ընթացքում զարգացող արատները, 

- զգայուն է աճող և փոքրածավալ արատների նկատմամբ (ըստ տեսական դիտարկումների, 

սահմանային զգայունությունը կազմում է 10-6 մմ2), 

- ունի ինտեգրալություն, այն է՝ հետազոտվող օբյեկտի ամբողջ ծավալից միանգամից 

ինֆորմացիա ստանալու կարողություն, որը ձեռք է բերվում հետազոտվող օբյեկտի մակերևույթին մեկ 

կամ մի քանի (կախված օբյեկտի երկրաչափությունից) ԱԷ ձևափոխիչների տեղակայման միջոցով, 
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- ունի դիստանցիոնություն, այսինքն` հեռավորության վրա նյութի հատկությունների և վիճակի 

փոփոխություններով (եռում, հալում, բյուրեղացում, զոդում և այլն) ընթացող տեխնոլոգիական 

պրոցեսներին հետևելու հնարավորութուն [3, 6], 

- կարող է օգտագործվել կոնստրուկցիայի նյութում առաջացող և զարգացող արատների 

կոորդինատների որոշման համար, 

- գործնականում չունի սահմանափակումներ՝ պայմանավորված նյութի հատկություններով կամ 

կառուցվածքով: 

ԱԷ-ի սկզբունքի վրա հիմնված մետաղի վիճակի չքայքայող հսկման նոր համակարգերի 

ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքները հատկապես կարևոր են ատոմային էլեկտրակայանների  

(ԱԷԿ) ռեակտորային կոնտուրի ԳՇԿ-ի և տեխնոլոգիական մյուս սարքավորումների անվտանգության 

մակարդակի բարձրացման հիմնախնդրի տեսանկյունից: Նշենք, որ ԱԷԿ-ի 1-ին և 2-րդ կոնտուրների 

մետաղական կոնստրուկցիաները, խողովակաշարերը և սարքավորումները մշտապես գտնվում են 

ծայրահեղ ճնշման, ջերմաստիճանային և ճառագայթային պայմաններում, որոնք նպաստում են 

մետաղում միկրոճաքերի և այլ վտանգավոր արատների առաջացմանը, իսկ դրանց հետագա 

զարգացումը կարող է հանգեցնել կոնստրուկցիաների անընդհատության խախտմանը և հետևաբար՝ 

վթարների: Վերը շարադրվածի գաղափարաբանական գործնական իրականացման տեսանկյունից, 

ստենդի մշակումը արդիական գիտատեխնիկական խնդիր է և կարևոր քայլ՝ մետաղի վիճակի հսկման 

ԱԷ մեթոդի մշակման ուղղությամբ: 

Փորձարարական ստենդի մշակումը: Մետաղի վիճակի հետազոտման փորձարարական ստենդի 

մշակման հիմքում դրվել է ֆիզիկական մոդելավորման սկզբունքը, որը ենթադրում է տվյալ երևույթի 

հանդես գալու համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, անհրաժեշտ ֆիզիկական 

մեծությունների գրանցման միջոցների ընտրություն և դրանց կիրառման հարմար եղանակների 

օգտագործում: Այս սկզբունքի գործնական կիրառման առումով, ստենդի մշակման ժամանակ՝ 

արտաքին մեխանիկական բեռնավորման պայմանների մոդելավորման  նպատակով կիրառվել է 

մեխանիկական, պտուտակային առանցքով մամլիչային մեխանիզմ՝ համակցված ջերմային 

ազդեցությունների մոդելավորման հանգույցի հետ: Կիրառվել է նաև նմուշների դեֆորմացնող ուժի,  

դեֆորմացիայի մեծության, ջերմաստիճանների և ԱԷ ձևափոխիչների էլեկտրական ազդանշանների 

համաժամանակեցված չափումների եղանակը:  Ընտրվել և կիրառվել են ֆիզիկական մեծությունների 

չափման  որոշակի միջոցներ, մասնավորապես՝ ԱԷ տատանումների պյեզոէլեկտրական 

ձևափոխիչներ, դրանց էլեկտրական ազդանշանների նախնական ուժեղարարներ, մեխանիկական 

ուժի չափման թենզոմետրական ձևափոխիչ, գծային տեղաշարժերի չափման լաբորատոր ձևափոխիչ 

(ԳՏՁ): 

Ստեղծված փորձարարական ստենդի բլոկ սխեման պատկերված է նկ.1-ում: Այն 

հնարավորություն է տալիս կատարել համակարգված փորձարարական հետազոտություններ, 

մեխանիկական և ջերմային բեռնավորման պայմանների ֆիզիկական մոդելավորման եղանակով 

հետազոտել պինդ մարմնի դեֆորմացիայի դինամիկ փոփոխությունների և դրանց հետևանքով 

առաջացող ԱԷ ազդանշանների բնութագրերիչ պարամետրերի միջև կապը։  Թվային տեխնոլոգիական 

միջոցների և ծրագրային միջոցների կիրառմամբ, իրական ժամանակի ռեժիմում, գրանցել և վերլուծել 

առաջացող ԱԷ ազդանշանների բնութագրերը, չափել նմուշին կիրառված ուժը, մեխանիկական 

դեֆորմացիան և ջերմաստիճանը: Ստենդը բաղկացած է երկու հիմնական բլոկներից` I- 

մեխանիկական և ջերմային դեֆորմացիաների բլոկ, II- էլեկտրական ազդանշանների մշակման բլոկ:  

Մեխանիկական և ջերմային դեֆորմացիաների բլոկում  (ՄՋԴԲ) կիրառվել է ուժի որդնակավոր 

փոխանցման տուփը (փոխանցման թիվը՝46) նմուշի ձգման/սեղմման մեխանիզմի պտուտակային 

առանցքին կիրառվող ուժի պտտման մոմենտի մեծացման նպատակով: Ձգման/սեղմման մեխանիզմը՝ 

նախատեսված ≈ 30 կՆ ձգման և սեղմման ուժեր զարգացնելու համար: Մեխանիզմի շարժական թաթին 

(8) կոշտ ամրացված է թենզոմետրական ուժաչափը (10)՝ նախատեսված մինչև 300 կգ ուժի չափման 

համար, իսկ անշարժ թաթին (9)՝ անուրի (12) միջոցով ամրացված է գծային տեղաշարժերի 

ձևափոխիչը (11), որի չափման դինամիկ տիրույթը կազմում է 20±0,05 մմ:  ՄՋԴԲ-ի մեխանիկական և 

ջերմային դեֆորմացիաների հանգույցը (5) իր մեջ ներառում է շարժական (15) և անշարժ (16) 

նմուշաբռնիչները, նմուշը (17), անշարժ և շարժական ուղղորդող շրջանակները (19,20), հարթ 

մակերևույթով էլեկտրական ջեռուցիչը (21) և ջրաշիթային հովացուցիչը (24): Ջեռուցիչը հովացուցիչի 

հետ միասին (անշարժ ամրացված շարժական սեղանիկին) կարող  են տեղաշարժվել անշարժ 



76 

ուղղանկյունաձև շրջանակի մեջ, արդյունքում կազմակերպելով ջեռուցիչի և հովացուցիչի արագ 

տեղափոխումները և դրանց տեղադրումը նմուշի տակ:  

 

II

I

 
               Նկ.1. Փորձարարական ստենդի սխեման 

 

I. Մեխանիկական և ջերմային դեֆորմացիայի բլոկ։   1-Մետաղական կոշտ հենք, 2-ուժի որդնակավոր 
փոխանցման տուփ, 3- ուժի մոմենտի համառանցք փոխանցման կցորդիչ, 4 - ձգման/սեղմման ուժային մեխանիզմ, 
5-նմուշների մեխանիկական և ջերմային դեֆորմացիաների հանգույց, 7 - անշարժ նմուշաբռնիչի ֆիքսման 
կանգնակ, 8- ուժային մեխանիզմի շարժական թաթ, 9- ուժային մեխանիզմի անշարժ թաթ, 10 - թենզոմետրական 
ձևափոխիչ, 11- գծային տեղաշարժերի ձևափոխիչ (ԳՏՁ), 12 - անուր, 13 - ԳՏՁ-ի շարժակոթ, 14- նմուշաձգման 
առանցքաձողին կոշտ ամրացված տափօղակ, 15,16- շարժական և անշարժ նմուշաբռնիչներ, 17 - նմուշ, 18- 
ակուստիկ ազդանշանների ձևափոխիչ, 19 -  ուղղորդիչ շրջանակ,  20 -  շարժական շրջանակ, 21 - էլեկտրական 
ջեռուցիչ, 22- ավտոտրանսֆորմատոր, 23 - լարում իջեցնող տրանսֆորմատոր, 24- ջրաշիթային հովացուցիչի 
պաշտպանիչ պատյան։  

II. Ազդանշանների մշակման բլոկ։  25-ակուստիկ ձևափոխիչների էլեկտրական ազդանշանների 
նախնական ուժեղարարներ, 26- ԳՏՁ-ի- ելքային էլեկտրական ազդանշանների ձևավորման և ուժեղացման 
տպասալիկ, 27- ԳՏՁ-ի գրգռման բարձրհաճախային սինուսային էլեկտրական ազդանշանների գեներատոր, 28- 
ուժի թենզոմետրական ձևափոխիչի էլեկտրական ազդանշանների ձևավորման և ուժեղացման տպասալիկ, 29- 
էլեկտրական ազդանշանների մշակման բազմականալ ծրագրատեխնիկական մոդուլ, 30- անալոգաթվային 
ձևափոխման տպասխեմաներ, 31- ինտերֆեյսային մոդուլ; 32- համակարգիչ  

 
Ազդանշանների մշակման բլոկը ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը. 

- ակուստիկ ազդանշանների պյեզոէլեկտրական ПAЭ ПK 30-300 տեսակի ձևափոխիչներ (18): ԱԷ 
տատանումների գրանցման հաճախային տիրույթը կազմում է 30...300 կՀց, իսկ տեղաշարժերի 
նկատմամբ զգայունությունը՝ 1,2109 Վ/մ:  

- ԱԷ ազդանշանների նախնական ուժեղարարներ (25) (գործարանային արտադրության), ПАЭФ-
014 տեսակի:  Ոժեղարարի հաճախությունների թողարկման շերտը կազմում է 30...500 կՀՑ, սեփական 
էլեկտրական աղմուկների մակարդակը՝ 33 մկՎ , իսկ ուժեղացման գործակիցը՝  30 Դբ : 

- Մեխանիկական ուժի չափման SS-300 տեսակի թենզոմետրական ձևափոխիչ (10) էլեկտրական 

ազդանշանների ձևավորման և ուժեղացման տպասալիկով (28): Ձևափոխիչի գործողության սկզբունքը 
հիմնված է ձգման մեխանիկական ուժի ազդեցության հետևանքով բարակ մետաղական հաղորդալարի 
էլեկտրական դիմադրության փոփոխության վրա: Թենզոմետրի աշխատանքային դինամիկ տիրույթը 
կազմում է 0± 300 կգ, իսկ զգայունությունը՝ 2,0±0,005 մՎ/Վ:  

- Գծային տեղաշարժերի ձևափոխիչ (ԳՏՁ) (11), սնման (27) և ելքային էլեկտրական 

ազդանշանների ձևավորման և ուժեղացման մոդուլով (26):   Ձևափոխիչն աշխատում է եռակոճ 
դիֆերենցիալ տրանսֆորմատորի սկզբունքի վրա, որի առաջնային փաթույթը սնվում է   1 կՀց 
գրգռման բարձրհաճախային սինուսային էլեկտրական ազդանշանների գեներատորից (27): Հատուկ 
մշակված ազդանշանների ձևավորման և ուժեղացման տպասալիկի ելքում ձևավորվում է 
երկրորդային  փաթույթների լարումների տարբերությանը (U1-U2) համեմատական հաստատուն 
լարում, որը փոխվում է ֆերոմագնիսական միջուկի տեղաշարժին (x) համեմատական: Տպասալիկն 
իրականացնում է նաև ձևափոխիչի «ազդանշան-տեղափոխություն» փոխանցման ֆունկցիայի 
ձևավորում՝ ըստ R(x)=(U1-U2)/(U1+U2) բանաձևի: Ձևափոխիչը հնարավորություն է տալիս չափել 

նմուշի դեֆորմացիան 0...20 մմ տիրույթում`  0,05 ± 10-3 մմ ճշտությամբ: 
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- Ձևափոխիչների ելքային էլեկտրական ազդանշանների մշակման բազմականալ 
ծրագրատեխնիկական մոդուլ (29), որը ներառում է էլեկտրական ազդանշանների անալոգաթվային 

ձևափոխման տպասալիկները (30), էլեկտրական ազդանշանների մշակման բազմականալ 
ծրագրատեխնիկական մոդուլը (31) և համակարգիչը (32)՝ հատուկ ներդրված ծրագրով:   Բազմականալ 
ծրագրատեխնիկական  մոդուլն իրենից ներկայացնում է ԱԷ, թենզոմետրական և ԳՏՁ ձևափոխիչների 
անալոգային ազդանշանների գրանցման, մշակման և չափման ունիվերսալ սարք, որն իրականացնում 
է թվային ազդանշանի մշակում և փոխանցում համակարգչին: Մոդուլի հիմնական պարամետրերը 
ներկայացված են աղյուսակում:       

                                                Աղյուսակ   
Մոդուլի հիմնական պարամետրերը 

 
Պարամետր Արժեք Չափման 

միավոր 
Կանալների թիվը 3 - 

Անալոգային մուտքի դիսկրետացման հաճախությունը 1 Հց 

Անալոգային մուտքի լարումը ±10 Վ 

Անալոգային մուտքի չափայնությունը 16     բիթ 

Անալոգային մուտքի թողարկման շերտը 500    կՀց 

Թենզոկանալի թվայնացման հաճախությունը 10, 80 Հց 

Թենզոկանալի զգայունությունը ±20 մՎ 

             
Համակարգչային ծրագիրը:  Ծրագիրը ստեղծված է LabVIEW միջավայրում և նախատեսված է 

բազմականալ ծրագրատեխնիկական մոդուլից ստացվող թվային ազդանշանների մշակման և 
ցուցադրման համար: Ծրագրի օպերատորական վահանակը պատկերված է նկ. 2-ում: Վահանակի 
վրա առկա են գրանցվող ազդանշանների ժամանակային ֆունկցիաների 4 գրաֆիկական 
պատուհաններ: Առաջին պատուհանում արտապատկերվում է գծային տեղաշարժերի ձևափոխիչի 
գրանցած ազդանշանը՝ կախված ժամանակից: Ընդ որում, ազդանշանի մեծությունը օրդինատային 
առանցքի վրա համապատասխանում է տեղաշարժերին (միլիմետրով), իսկ ժամանակը ափսիսային 
առանցքի վրա՝ վայրկյաններին: Ընդ որում, ազդանշանի ընթացիկ արժեքը (յուրաքանչյուր 
վայրկյանում) արտապատկերվում է առանձին պատուհանում: Երկրորդ պատուհանում 
արտապատկերվում է թենզոմետրական ձևափոխիչի գրանցած ազդանշանը՝ կախված ժամանակից:  

 

   
Ուժի մեծությունը չափվում է կգ միավորով, իսկ ժամանակը` վայրկյանով:  Ծրագիրը 

ապահովում է ԳՏՁ և թենզոմետրի ազդանշանների համաժամանակեցում՝ 1 վրկ քայլով: Երրորդ 
պատուհանում արտապատկերվում է սպասման ռեժիմում մոդուլի ելքում առկա ԱԷ ազդանշանի 
լայնույթի փոփոխությունը` ժամանակի ընթացքում: Նշենք, որ ազդանշանի լայնույթը չափվում է 
Վոլտով, իսկ ժամանակը՝ միկրովայրկյանով:  Սպասման ռեժիմում ազդանշանի արժեքները չեն 
պահվում, ինչը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն արդյունավետ օգտագործել մոդուլի 
հիշողության ծավալը:  

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ընտրել լայնույթի արժեքի շեմ, որը սովորաբար 2...4 
անգամ գերազանցում է ֆոնի մակարդակը: Սահմանված շեմային արժեքը գերազանցող ազդանշանի 
հայտնվելու դեպքում գործարկվում է տրիգերը, և ազդանշանի նմուշառված արժեքները գրանցվում են 
հիշողության սարքում:  Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ընտրել գրանցման տևողությունը: Այս 
դեպքում ազդանշանը արտապատկերվում է 4-րդ պատուհանում:  

Նկ. 2. Համակարգչային 
ծրագրի օպերատորական 
վահանակի պատկերը 
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Փորձարարական հետազոտությունները։  Իրականացվել են հետևյալ ռեժիմներում` հոծ նմուշի 

դեֆորմացիա, հոծ նմուշի տաքացում, զոդված նմուշի դեֆորմացիա, զոդված նմուշի դեֆորմացիա և 

տաքացում: Փորձարկումները կատարվել են տարբեր մետաղներից պատրաստված, տարբեր չափերի 
հոծ և զոդված նմուշների վրա: Նմուշների չափսերը և տեսքը բերված են նկ.3-ում: 
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19 19

               

        ՀՈԾ-2                                           ՀՈԾ-1                          ՀՈԾ-3, ԶՈԴ-1,2,3 
 

                                                                     Նկ. 3. Նմուշների արտաքին տեսքը և չափերը 
 
 

           
  

 
 

 
 

Հոծ նմուշի դեֆորմացիայի ռեժիմ: Այս ռեժիմում օգտագործվել է ՀՈԾ-1 տեսակի, 2 մմ 

հաստությամբ ալյումինե թիթեղյա նմուշ՝ փորձարկման գոտու 4x25 մմ չափերով:  Այն 

նմուշաբռնիչների հետ ամրացման համար նախատեսված անցքերով ֆիքսվել է նմուշների 

դեֆորմացիայի հանգույցի նմուշաբռնիչներին: Այս ռեժիմում ԳՏՁ-ի միջոցով գրանցված նմուշի 

դեֆորմացիայի և թենզոմետրով գրանցված ուժի մեծությունների հիման վրա կառուցված «լարում-

դեֆորմացիա» կորի վրա հստակ երևում է պլաստիկ դեֆորմացիային բնորոշ տիրույթը: Գիտափորձի 

ժամանակ նմուշի ձգման ուժը փոխվել է 0...130 կգ տիրույթում: Նախ նմուշը ենթարկվել է ձգման 130 կգ 

ուժով, ապա ուժը աստիճանբար փոքրացվել է մինչև 0 արժեքը, ինչից հետո կրկին ենթարկվել է ձգման 

և 100 կգ ուժի դեպքում, դիտվել է նմուշի խզում: Նկ.4-ում պատկերված է նմուշի խզմանը նախորդող և 

ուղեկցող ԱԷ ազդանշանը: Գրանցված ազդանշանի տևողությունը կազմել է 20 մկ: Ազդանշանը 

բաղկացած է առանձին կարճատև իմպուլսներից (150 մկվ ÷ 2 մվ միջակայքում): Ազդանշանի 

առավելագույն լայնույթը կազմում է 3 Վ, ինչը շեմային արժեքից բարձր է մոտ 150 անգամ: 

Հոծ նմուշի տաքացման ռեժիմ:  Օգտագործվել է ՀՈԾ-1 տեսակի, 2 մմ հաստությամբ և  

բեռնավորման գոտու 5x25 մմ չափեր ունեցող ալյումինե նմուշ: Նմուշը սառը վիճակում ենթարկվել է 

ձգում-թուլացում 3 ուժային ցիկլերի: Յուրաքանչյուր ցիկլում ուժի առավելագույն արժեքը կազմել է 300 

կգ: Այնուհետև, նմուշի բեռնավորման գոտին տաքացվել է տաք օդի հոսքով, մինչև 400 oC, մոտ 5 րոպե 

տևողությամբ: Նմուշը կրկին ենթարկվել է ուժի 2 ուժային ցիկլերի ազդեցությանը: Այս ռեժիմում 

«լարում-դեֆորմացիա» կորի վրա գործնականում բացակայում է պլաստիկ դեֆորմացիային բնորոշ 

«պլատոյի» տիրույթը: Ցիկլիկ բեռնվածքների և ջերմային ազդեցության արդյունքում դիտվել են նկ.5-

ում պատկերված իմպուլսային ազդանշանները: Առավելագույն լայնույթը կազմել է 30 մՎ, առանձին 

իմպուլսների տևողությունը կազմել է 0,5 մվ: Այս ռեժիմում հետազոտվել է նաև ՀՈԾ-3 տեսակի ձողի 

2.5 տրամագծով և 65 մմ երկարության չժանգոտվող պողպատե նմուշը, որի զոդվածքներից մեկը թերի 

է կատարված: Այս ռեժիմում գրանցվել է «լարում-դեֆորմացիա» կախման գծային տիրույթին 

հաջորդող և պլաստիկ դեֆորմացիայի վիճակին անցմանը բնորոշ ոչ գծային  տիրույթը: Փորձի 

Նկ. 4. Հոծ նմուշի դեֆորմացիայի ռեժիմում ՀՈԾ-
1 նմուշի խզմանը նախորդող և ուղեկցող ԱԷ 
ազդանշանի պատկերը 

 

Նկ.5. Հոծ նմուշի տաքացման ռեժիմում ՀՈԾ-1  
տեսակի նմուշի ԱԷ իմպուլսային ազդանշանները 
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առաջին փուլում, սառը վիճակում նմուշը ենթարկվել է ձգում-թուլացում 3 ցիկլերի՝ 0...300 կգ 

տիրույթում: Երկրորդ փուլի ձգված վիճակում նմուշը տաքացվել է օդով, մինչև 400 oC: Տաքացումից 

անմիջապես հետո թերի զոդվածքի մոտ դիտվել է ձողի զգալի բարակեցում: Երրորդ փուլում, ջեռուցչի 

անջատումից հետո, տեղի է ունեցել ձգման ուժի մեծացում՝ 200...216 կգ: Այնուհետև, ձգման ուժի 

վերացումից հետո, կրկին ձգման արդյունքում 230 կգ ուժի դեպքում գրանցվել է նմուշի խզում: Խզմանը 

նախորդել են մոտ 200 մկվ տևողությամբ ակուստիկ իմպուլսներ:     
Զոդված նմուշի դեֆորմացիա:  Օգտագործվել է 6 մմ  տրամագիծ և 60 մմ  երկարություն 

ունեցող ԶՈԴ-1 տեսակի նմուշ: Ընդ որում, ձողի մեկ ծայրը նմուշաբռնման հարթակի հետ զոդված է 

թերի: Այս ռեժիմում «լարում-դեֆորմացիա» կորի վրա, ինչպես հոծ նմուշի տաքացման ռեժիմում, չի 

նկատվում  պլաստիկ դեֆորմացիային բնորոշ պլատոյի  տիրույթը: Գիտափորձի ընթացքում նմուշը 

ենթարկվել է ցիկլիկ մեխանիկական բեռնվածքների, որի ընթացքում ձգող ուժը փոփոխվել է 0 ... 300 կգ 

տիրույթում: Երրորդ ցիկլի ընթացքում տեղի է ունեցել զոդվածքի խզում՝ 280 կգ ուժի դեպքում: Խզումից 

հետո նմուշաբռնման հարթակի վրա զոդվածքի 2 հստակ արտահայտված հետքերի մակերեսները 

չափումներով համապատասխանաբար կազմել են 1 և 2 մմ2: Գրանցված ԱԷ ազդանշանները 

ներկայացված են նկ.6-ում: Պատկերված երկու 7 և 8 Վ առավելագույն լայնույթով իմպուլսները 

համապատասխանում են զոդվածքի նշված երկու տիրույթներում տեղի ունեցած խզման երևույթին: 

Նշված երկու իմպուլսներին նախորդում է ավելի փոքր լայնույթով իմպուլսների շարք՝  0,5 Վ 

առավելագույն լայնույթով և 50 մվ տևողությամբ:  
  

            
 

 
Այս ռեժիմում հետազոտվել է նաև ԶՈԴ-2 տեսակի նմուշ, որի զոդվածքի մակերեսը 

նմուշաբռնիչ հարթակի հետ կազմում է 9 մմ2, իսկ ձողի հետ` 28 մմ2: Այս դեպքում, «լարում-
դեֆորմացիա» կորի վրա կարելի է նկատել պլաստիկ դեֆորմացիային բնորոշ «պլատոյի» 
համեմատաբար ոչ մեծ տիրույթը: Նմուշի ձգման արդյունքում դիտվել է խզում 260 կգ ուժի դեպքում: 
Նմուշի խզմանը նախորդել է ուշագրավ պատկեր՝ ԱԷ իմպուլսների շարք մոտ 1 վ տևողությամբ ԱԷ 
իմպուլսների լայնույթի աստիճանաբար աճով 0,02...1 Վ տիրույթում (նկ.7): 

  

                               
 

 Զոդված նմուշի ջերմային հարված: Օգտագործվել է 7x38x185 մմ չափերի ԶՈԴ-3 տեսակի 

նմուշ: Նմուշի տաքացումը իրականացվել է նմուշի զոդվածքի կարի լայն մասի կողմից: Նմուշի 

մակերևույթի ջերմաստիճանը չափվել է 3 մմ տրամագծով K-տեսակի գործարանային արտադրության 

թերմոզույգով: Նախ իրականացվել է նմուշի ձգում, մինչև 350 կգ ուժով, այնուհետև նմուշը տաքացվել է 

և ջերմաստիճանը հասցվել է 600 օC: Արդյունքում թենզոմետրի ցուցմունքը նվազել է մինչև 120 կգ: 

Այնուհետև, ջրի հոսքով սառեցվող պղնձե հովացուցչի միջոցով իրականացվել է նմուշի ջերմային 

հարված, որի արդյունքում թենզոմետրի ցուցմունքը աճել է մինչև 300 կգ: Գրանցված իմպուլսային ԱԷ 

ազդանշանների (նկ.8) լայնույթը կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ մեծ, միջին և փոքր:  Մեծ իմպուլսները 2-ն  

են՝ 1 Վ կարգի լայնույթով և 0,01 վ տևողությամբ: Միջին իմպուլսները 4- ն են, որոնց լայնույթը 0,1...0,2 

Վ տիրույթում է, իսկ տևողությունը կազմում է ≈0,008 վ:  Փոքր իմպուլսների թիվը էապես ավելի շատ է 

(≈30 իմպուլս), լայնույթը՝ 20...50 մՎ տիրույթում է, իսկ տևողությունը՝ ≈0,006 վ:                  

Նկ. 6. ԶՈԴ-1 տեսակի նմուշի զոդված նմուշի 
դեֆորմացիայի ռեժիմում դիտված ԱԷ ազդանշանը 

 

Նկ. 7.   ԶՈԴ-2 տեսակի նմուշի զոդված նմուշի 
դեֆորմացիայի ռեժիմում դիտված ԱԷ ազդանշանը 

 

Նկ. 8. ԶՈԴ-3 նմուշի զոդված նմուշի ջերմային 
հարված ռեժիմում դիտված ԱԷ ազդանշանը 
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Պլաստիկ դեֆորմացիա և ճաքագոյացում: ՀՈԾ-2 նմուշն իր կենտրոնական  բացվածքի 

շնորհիվ հարմար է օգտագործել պլաստիկ դեֆորմացիայի և ճաքագոյացման հետազոտության 

համար: Ածխածնի միջին պարունակության պողպատից պատրաստված այս տեսակի նմուշին 

կիրառված մեխանիկական ուժի աճի պայմաններում կատարված գիտափորձում գրանցվել է նմուշի 

բացվածքի վերջնամասին հարող հատվածում հստակ արտահայտված պլաստիկ 

դեֆորմացիայի  տիրույթ և ճաքագոյացում: Այն ուղեկցվել է տարբեր լայնույթով (0,1...0,18 Վ) ԱԷ 

իմպուլսային ազդանշանների առաքմամբ: Նշենք, որ նմուշի դեֆորմացիայի ընթացքում, նախքան 

պլաստիկ տիրույթի առաջանալը, գրանցված ուժի և  դեֆորմացիայի արժեքները աճել են իրար 

համեմատական՝ գծային օրենքով և ԱԷ իմպուլսներ չեն գրանցվել: Նկ. 9-ում պատկերված է նմուշի 

ձգման ուժի փոփոխությունը կախված ժամանակից` նախքան պլաստիկ դեֆորմացիայի վիճակին 

հասնելը: 
  

  

 

 
Եզրակացություններ 

 
1. Ստեղծվել է փորձարարական ստենդ մեխանիկական և ջերմային դինամիկ ազդեցությունների 

պատճառով մետաղում զարգացող արատների և դրանց հետևանքով առաջացող ԱԷ ազդանշանների 
միջև կապի համակարգված հետազոտությունների համար: Այն հնարավորություն է տալիս 

ֆիզիկապես մոդելավորել մետաղական նմուշների դեֆորմացիան, չափել դրա մեծությունը, նմուշին 

կիրառված ուժը, ջերմաստիճանը և ժամանակակից ծրագրատեխնիկական միջոցների կիրառմամբ՝ 
“online” ռեժիմում գրանցել առաջացող ԱԷ ազդանշանները ու վերլուծել դրանց բնութագրերը: 

2. Մշակվել և ստեղծվել է ստենդի կարևոր մաս հանդիսացող փորձարարական տվյալների 
հավաքման, ձևափոխման և մշակման բազմականալ ծրագրատեխնիկական մոդուլ, որում 
օգտագործվել են ժամանակակից միկրոպրոցեսորային տարրեր: Խնդրի յուրահատուկ պահանջներին 
համապատասխան մշակվել, պատրաստվել և կիրառվել է նմուշների փոքր դեֆորմացիաների չափման 
համար անհրաժեշտ գծային տեղաշարժերի ձևափոխիչ: 

3. Իրականացվել են փորձարարական հետազոտություններ չորս տարբեր ռեժիմներում՝ հոծ 
նմուշի դեֆորմացիա, հոծ նմուշի տաքացում, զոդված նմուշի դեֆորմացիա, զոդված նմուշի 
դեֆորմացիա և տաքացում: 

4. Կատարված աշխատանքների արդյունքում, մշակված հետազոտական ստենդը, ստացված 

փորձարարական արդյունքները ցույց են տալիս ֆիզիկական մոդելավորման եղանակի 
արդյունավետությունը, ինչպես նաև դրա հետագա զարգացման միջոցով ԱԷԿ սարքավորումների 
մետաղի վիճակի հսկման չքայքայող հետազոտման միջոցների ուղղությամբ աշխատանքների 
շարունակման անհրաժեշտությունը:  

 
Հետազոտությունն իրականցվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ 
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В.Г. Петросян, Т.О. Овакимян, Э.А. Егоян, А.П. Петросян 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
 

Создан экспериментальный стенд, который позволяет путем физического моделирования внешних 
механических и тепловых нагрузочных условий исследовать связь между изменениями деформационных 
параметров твердого тела и вызванными ими характеристическими параметрами сигналов акустической 
эмиссии. Разработан и создан многоканальный программно-технический модуль для онлайн-измерений 
физических величин, сбора, преобразования и обработки данных с использованием современных 
преобразователей, электронных и микропроцессорных элементов.   

Ключевые слова: атомная электростанция, физическое моделирование, акустическая эмиссия, 
деформация металла, дислокация, экспериментальный стенд, программно-технический модуль. 
 
 

V.G. Petrosyan, T.H. Hovakimyan, E.A. Yeghoyan, A.P. Petrosyan 
 
  

EXPERIMENTAL SETUP FOR RESEARCH OF CONDITION OF METAL OF NPP’s 
EQUIPMENT WITH THE USE OF ACOUSTIC EMISSION METHOD 

  
An experimental bench has been created, which allows, through physical modeling of external mechanical and 

thermal load conditions, to research the relationship between changes in the deformation parameters of a solid and 
the characteristic parameters of acoustic emission signals caused by them. Also, a multi-channel software and 
hardware module has been developed and created for online measurement of physical values, data collection, 
conversion and processing, where modern converters, electronic and microprocessor elements had been used  
which is an important part of the setup. 

Keywords: Nuclear Power Plant, physical modeling, acoustic emission, metal deformation, dislocation, 
experimental setup, software and hardware module. 
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ГАЗИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ 

УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1 
 

Рассмотрены проблемы газификации Республики Арцах сквозь призму развития энергетических 

инфраструктур и повышения уровня энергетической безопасности. Проанализирована законодательная 

база, определяющая основные принципы и направления развития энергетики в Арцахе. Показаны основные 

исторические этапы реализации программы газификации с определением ключевых проблем и вызовов. 

Рассмотрены тарифы на природный газ в Арцахе. Выявлены потенциальные социально-экономические 

риски повышения тарифов на природный газ в Армении для Арцаха. С целью более комплексного понимания 

проблемы раскрыта структура тарифа на газ. 

Ключевые слова: Республика Арцах, энергетика, безопасность, газификация, тарифы, Армения.  

 

Введение. Энергетическая безопасность является системообразующим элементом 

национальной безопасности государства и одновременно одним из важных условий эффективного 

государственного строительства. Стабильно функционирующая энергосистема, бесперебойные 

поставки, качественная инфраструктура, техническая и финансовая доступность энергопродуктов 

для населения и бизнеса и ряд других важных факторов обеспечивают повышение уровня не 

только энергетической, но и экономической безопасности государства [1]. Это непосредственно 

сказывается на уровне социальной безопасности в стране, что не может не отразиться также на 

функционировании политических институтов. Следовательно, исследование проблем 

энергетической безопасности следует рассматривать в контексте рисков и угроз, во избежание или 

для минимизации которых необходимы специальные управленческие механизмы.  

Риски и угрозы одновременно могут формироваться на внутреннем и внешнем уровнях: 

внутренние угрозы имеют преимущественно технический или управленческий характер, тогда как 

внешние угрозы обусловлены в основном политическими и часто геополитическими 

предпосылками. Это приобретает особую актуальность в контексте изучения опыта 

функционирования системы энергетической безопасности непризнанных и частично признанных 

государств и, в частности, Республики Арцах.    

В советский период были заложены основы устойчивого развития энергетики Арцаха, что 

выражается в наличии необходимых инфраструктур, на основе которых была выстроена система 

энергетической безопасности республики в годы независимости. Наличие сформировавшейся 

инфраструктуры, богатые водные ресурсы, необходимые для масштабного развития 

гидроэнергетики, а также коммуникационная ограниченность республики легли в основу 

формирования базового принципа национальной энергетической политики Арцаха, нацеленной на 

достижение энергетической независимости. И хотя энергетические инфраструктуры достались 

независимой республике в изношенном виде, однако осуществление в послевоенный период 

крупных капиталовложений и последовательная политика, нацеленная на повышение уровня 

энергетической безопасности, позволяют говорить о сформированной в годы советской власти 

энергосистеме в качестве базовой основы энергетического развития Арцаха [2]. 

  

Законодательная база 

  Для эффективного функционирования системы энергетической безопасности государства 

необходимо наличие законодательной базы, определяющей основные принципы и направления 

развития отрасли. Как показал анализ законодательной базы в сфере энергетики, Республика 

Арцах располагает состоявшейся законодательной инфраструктурой, демонстрирующей 

прагматическое осмысление необходимости многоуровневого и устойчивого развития 

энергетического комплекса. При этом законы, регулирующие отрасль, выделяются как своей 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке МОНКС РА в 

рамках научного проекта № 19YR-5F001. 
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концептуальностью, так и прикладным значением. В связи с этим особую значимость обретают 

два ключевых документа  – “Закон НКР об энергетике” [3] и “Закон НКР об энергоэффективности 

и возобновляемой энергетике” [4]. В них важное внимание уделяется основным принципам 

проведения государственной политики по долгосрочному развитию отрасли со следующим 

целеполаганием:  

 укрепление экономической и энергетической независимости;  

 повышение степени энергетической безопасности и надежности энергосистемы 

республики;  

 создание новых производств, стимулирующих энергосбережение и развитие 

возобновляемой энергетики;  

 диверсификация энергосистемы и повышение уровня энергоэффективности;  

 уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.   

 Характерно, что в качестве базового принципа осуществления государственной политики в 

сфере энергетики отмечается правовое регулирование отрасли. Кроме того,   следует выделить 

защиту прав и балансирование интересов энергопотребителей и энергопроизводителей, 

обеспечение прозрачности лицензионной деятельности, четкое разделение сфер экономической 

деятельности, государственного управления и регулирования и пр.  

Обращаясь к вопросам экономического характера, прописанным в “Законе НКР об 

энергетике”, обратим внимание на такие принципы, как стимулирование инвестиционной 

деятельности в отрасли; укрепление энергетической независимости республики посредством 

диверсификации энергоресурсов и максимального использования производственных мощностей; 

государственная поддержка научно-технической деятельности в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения, внедрения новых технологий, подготовки и переподготовки кадров и пр. [5].   

 

Процесс газификации республики 

Впервые участок по снабжению жидким газом был сформирован в Степанакерте в            

1960 г., приобретя спустя 10 лет статус производственной организации. В результате динамичного 

развития отрасли уже в 1979 г. Арцах был полностью обеспечен жидким газом. Что касается его 

масштабной газификации природным газом, то данный процесс был начат в 1976 г. с г. 

Степанакерта.  

В 1992 г. вследствие военных действий газоснабжение было полностью приостановлено: 

более 80% газораспределительных станций оказались в аварийном состоянии. Газоснабжение в 

Арцахе было возобновлено лишь в 1997 г. Однако этому предшествовала большая работа по 

определению главного хозяйствующего субъекта, ответственного за газотранспортную систему 

республики. Еще в 1993 г., согласно решению Государственного комитета по обороне, областная 

компания по производству газа г. Степанакерта была реорганизована в производственное 

предприятие “Арцахгаз”, получившего в 1999 г. юридический статус акционерного общества 

закрытого типа (ЗАО) с единственным учредителем в лице правительства Республики Арцах.  

К основным видам деятельности компании “Арцахгаз” относятся: 

 импорт, передача и распределение природного газа; 

 строительство сети передачи природного газа; 

 строительство распределительной сети; 

 строительство сети оператора газотранспортной системы; 

 оказание услуг газотранспортной системы; 

 оказание услуг внутридомового обслуживания и пр. [6].  

 

В настоящее время в составе компании “Арцахгаз” действуют семь производственно-

эксплуатационных участков: в Степанакерте, Шуши, Мартакерте, Мартуни, Гадруте, Тоге и 

Хачене. Обращаясь к конкретным показателям, отметим, что сегодня газификация Арцаха 

составляет 67,1%, из которых 93% городов и 43,1% сел [6].    

 

Тарифное регулирование 

В Республике Арцах число абонентов ''Арцахгаза'' доходит до 30 тыс., при этом около 1000 

из них – это различные организации. Тарифы на природный газ для разных сегментов 

представлены в таблице. 
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 Таблица   

Тарифы на природный газ [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные тарифы идентичны тарифам, действующим в Республике Армения. 

Согласно практике последних лет (см. рис.), ожидаемые изменения в тарифной политике в 

Армении скажутся также на тарифах в Республике Арцах.  

 

 
 Рис. 1. Тарифы на газ в Армении (драм/куб.м)   

 
(Источник: Союз информированных граждан, www.uic.am) 

 

 

Как известно, 1 апреля 2020 г. ЗАО ''Газпром Армения'' обратилось в Комиссию по 

регулированию общественных услуг Армении (КРОУ РА) с предложением пересмотреть 

действующие тарифы на природный газ. Решение выступить с подобным предложением было 

продиктовано повышением цены на газ на границе Армении со 150 до 165 долл. США (1 января 

2019 г.). Среди прочих факторов следует выделить также инфляцию в Армении, которая по 

результатам 2015-2019 гг. суммарно составила около 7%, при этом, согласно прогнозам 

Всемирного банка, в 2020 г. превысит 3%. На протяжении этих лет доходы компании не 

индексировались вместе с ростом цен. Следовательно, не росли также тарифы на природный газ, 

Потребление 
Тариф (включая НДС), в драмах РА за 

 1 куб.м 

Потребление до 10 тыс. куб.м  природного газа 

 
139 - 

Парниковое хозяйство - 212 x E 

Перерабатывающие организации 212 x E - 

Потребление более 10 тыс. куб.м природного газа 242.1 x E 

 

- 
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что создавало серьезные риски для операционной и стабильной работы компании, в том числе для 

обеспечения окупаемости инвестиций, достигших за весь период деятельности компании 900 млн 

долл. США.   

 В среднем компания предлагала повысить их на 11%. В частности, для потребителей 

природного газа меньше 10000 куб.м, т.е. для основной части населения, предлагалось понизить 

тариф на 2,3%, в результате чего действующий тариф в 139 драмов РА должен быть сократиться 

до 135,9 драмов РА за 1 куб.м. При этом основной удар предлагаемой тарифной политики должен 

был фактически взять на себя тот сегмент населения, который пользуется социальными и 

семейными пособиями. Для данного сегмента  традиционно применяется скидка в 39 драмов РА, в 

результате чего  тариф для этой части населения составляет 100 драмов РА за 1 куб.м [7].        

Наряду с этим ЗАО ''Газпром Армения'' предлагало на 17% повысить тариф для сегмента, 

который потребляет больше 10 тыс. куб.м (с 242 до 283 долл. США за 1 тыс. куб.м). В данном 

случае речь в основном идет о хозяйствующих субъектах. При этом отдельно для 

обрабатывающих организаций и тепличного хозяйства тариф предлагалось поднять на целых 36% 

(с 212 до 283 долл. США РА за 1 тыс. куб.м) [7].  

Таким образом, несмотря на предлагаемое понижение тарифа для основной части 

населения на 2,3%, отмена скидки для социально необеспеченных слоев населения, а также резкое 

повышение тарифов для хозяйствующих субъектов могли привести к формированию ряда 

социально-экономических рисков.  

Согласно опубликованным в начале июня 2020 г. комментариям КРОУ РА относительно 

заявки ЗАО ''Газпром Армения'', предлагалось не применять скидку в 2,3% на тариф для 

населения, потребляющего меньше 10 тыс. куб.м, сохранив при этом действующую скидку для 

социально необеспеченных слоев населения. При этом комиссия констатировала, что рост тарифов 

для хозяйствующих субъектов фактически неизбежен, однако рост этот должен быть сдержанным. 

В частности, если ЗАО ''Газпром Армения'' предлагало повысить тариф для обрабатывающих 

организаций и тепличного хозяйства на 36%, то КРОУ РА предложила ограничиться повышением 

на 10%. Что касается второго сегмента крупных потребителей (больше 10 тыс. куб.м), то КРОУ 

РА предлагала повысить тариф не на 17%, а на 5%. Таким образом, если компания предполагала 

повышение тарифа в среднем на 11%, то КРОУ призвала ограничиться ростом в 4,7% [8]. 

19 июня 2020 г. КРОУ РА утвердила новую тарифную политику, согласно которой 

остается в силе конечный тариф для физических лиц в размере 139 драмов РА за 1 куб.м против 

135,9 драмов РА, предложенных компанией. Также сохранен тариф для социально 

необеспеченных слоев населения - 100 драмов РА за 1 куб.м. Однако несколько увеличился тариф 

для тепличных хозяйств и предприятий переработки сельхозпродукции -  224 вместо ныне 

действующих 212 долл. США. Что касается сегмента, потребляющего более 10 тыс. куб.м в месяц, 

то для него установлен тариф 255 долл. США за 1000 куб.м  [9]. 

Для более комплексного понимания проблемы следует обратиться к структуре тарифа на 

газ. Он включает в себя три базовых компонента:  

 цена на границе – 165 долл. США; 

 НДС и таможенные платежи – около 42 долл. США; 

 затраты компании – около 50 долл. США.  

Первые два компонента остаются неизменными в связи с закрепленной на границе ценой 

до конца 2020 г. Что касается третьего компонента, то здесь следует обратить внимание на то, что 

в указанных 50-ти долл. США, включающих в себя материальные и административные затраты, 

затраты на ремонтные работы, амортизацию и пр., около 60% составляют потери газа в системе, а 

также фонд заработной платы компании. Таким образом, в конечной структуре тарифа потери газа 

составляют 11 долл. США, зарплата - 19,6 долл. США. Показатели потерь газа в системе можно 

обозначить как критические. Уровень потерь в газотранспортной системе Армении составляет 

около 6,7%, что требует от компании оперативных управленческих решений [10]. 

 

Выводы 

1. Энергетическая безопасность является системообразующим элементом национальной 

безопасности государства и одновременно одним из важных условий эффективного 

государственного строительства. Стабильно функционирующая энергосистема, 

бесперебойные поставки, качественная инфраструктура, техническая и финансовая 
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доступность энергопродуктов для населения и бизнеса и ряд других важных факторов 

обеспечивают повышение уровня не только энергетической, но и экономической 

безопасности государства. Это приобретает особую актуальность в контексте изучения 

опыта функционирования системы энергетической безопасности непризнанных и 

частично признанных государств и, в частности, Республики Арцах.   

2. Республика Арцах располагает состоявшейся законодательной инфраструктурой, 

демонстрирующей прагматическое осмысление необходимости многоуровневого и 

устойчивого развития энергетического комплекса. При этом законы, регулирующие 

отрасль, выделяются как своей концептуальностью, так и прикладным значением.  

3. Процесс газификации Республики Арцах привел к положительным результатам. В 

настоящее время газификация Арцаха составляет 67,1%, из которых 93% городов и 43,1% 

сел. Положительная динамика газификации является следствием национальной 

энергетической политики Республики Арцах, нацеленной на максимальное увеличение 

уровня своей энергетической безопасности и независимости. Сегодня в условиях 

динамичного развития гидроэнергетики, позволяющего прогнозировать профицит 

электроэнергии в краткосрочной перспективе, газификация республики представляется 

необходимым условием ввиду обеспечения диверсификационного развития 

энергосистемы с повышением уровня ее безопасности и стабильного функционирования.   

4. Изменения тарифа на природный газ в Армении могут сказаться также на тарифной 

политике в Республике Арцах.  Согласно утвержденным в июне 2020 г. тарифам, остается 

в силе конечный тариф для физических лиц в размере 139 драмов РА за 1 куб.м, а 

также сохранен тариф для социально необеспеченных слоев населения - 100 драмов РА за 

1 куб.м. Однако несколько увеличился тариф для тепличных хозяйств и 

перерабатывающих организаций - 224 вместо ныне действующих 212 долл. США. Что 

касается сегмента, потребляющего более 10  тыс. куб.м в месяц, то для него установлен 

тариф 255 долл. США за 1000 куб.м. Очевидно, что новая тарифная политика приведет к 

формированию новой нагрузки на бизнес, что неизбежно отразится на уровне социально-

экономической безопасности как в Армении, так и в Арцахе.   
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 Դիտարկվել են Արցախի Հանրապետության գազիֆիկացման խնդիրները էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների զարգացման ու էներգետիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման տեսանկյունից: 
Վերլուծվել է Արցախի էներգետիկայի զարգացման հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները սահմանող 
օրենսդրական բազան: Ներկայացվել են գազիֆիկացման ծրագրի իրականացման պատմական փուլերը, 
սահմանվել են դրանց հիմնական խնդիրներն ու մարտահրավերները: Դիտարկվել են Արցախում բնական գազի 
սակագները: Բացահայտվել են Հայաստանում բնական գազի սակագների բարձրացման հնարավոր սոցիալ-
տնտեսական ռիսկերը Արցախի համար: Խնդիրն ավելի համալիր ընկալելու համար տրվել է սակագնի 
կառուցվածքի բացվածքը: 

 Արցախի Հանրապետություն, էներգետիկա, անվտանգություն, գազիֆիկացում, 
սակագներ, Հայաստան: 
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․ ․

Դիտարկվել են ՀՀ  էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայում մրցակցային մեխանիզմների ներդրման 
առանձնահատկությունները, Շուկայի մասնակիցների (ՇՄ) կնքված գործարքներից՝ պլանային ռեժիմից շեղման 
դեպքում ստեղծվող ծախսերի կազմը և դրանց որոշման առավել տարածված մեթոդիկաները։  

․ Օր առաջ շուկա (ՕԱՇ), Հաշվեկշռման շուկա (ՀՇ), էլեկտրակայան, մենաշնորհ, 
էլեկտրաէներգետիկա։ 

 

Ուսումնասիրելով էլեկտրաէներգետիկական կարգավորվող շուկաներում սակագնի 

ձևավորման առանձնահատկությունները նկատվում է սակագների մակարդակի կայուն աճ՝ ինչն 

առավել արդիական է դարձնում արդյունաբերական  ձեռնարկությունների կողմից գնվող 

էլեկտրաէներգիայի հետ կապված ծախսերի օպտիմալացման խնդիրը [1]։ Այս խնդրի լուծման 

հնարավոր տարբերակներից է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ մրցակցային շուկա դուրս գալը, 

որտեղ գնագոյացումը իրականացվում է շուկայական սկզբունքներով, ՇՄ-ներին հնարավորություն 

ընձեռելով գնել էլեկտրական էներգիա՝ երաշխավորված մատակարարի կողմից առաջարկվող 

կարգավորվող սակագնից տարբերվող և շուկայական մեխանիզմներով ձևավորված գնով։ 

Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է 

էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի (ԷՄՇ) ազատականացման գործընթացը, ինչը 

կհանգեցնի միակ գնորդ-միակ վաճառող կարգավորվող մոդելից մրցակցային մեխանիզմներով 

առևտրային մոդելի անցմանը։ 

Վերը նշված գործընթացի իրականացման նպատակով ՀՀ Հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի (ՀՀ ՀԾԿՀ) կողմից 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ընդունվեցին N 516 

- 523 Ն որոշումները։ 

Նշված որոշումներով սահմանվում են էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ և մանրածախ 

շուկայում գործունեության կարգը և կարգավորման մեխանիզմները [2]։ 

ՀՀ ՀԾԿՀ N 516-523 Ն որոշումներով սահմանված կարգերի համապատասխան ստանալով ՇՄ-ի 

կարգավիճակ՝ մասնակիցները հնարավորություն ունեն գնել/վաճառել էլեկտրական էներգիա ուղիղ 

երկկողմ պայմանագրերի, ՕԱՇ և ՀՇ-ում։ Ուղիղ երկկողմ պայմանագրերի, Օր-առաջ շուկաներում 

առևտրի արդյունքների հիման վրա ձևավորվում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի պլանային 

հաշվեկշիռը, սակայն ինչպես հայտնի է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի փաստացի և 

պլանային ռեժիմները օպերացիոն օրվա ընթացքում տարբերվում են և այդ շեղումները 

գնվում/վաճառվում են ՀՇ-ում [3]։  

Շուկայում շեղումների հաշվեկշռման գինը՝ կախված շեղումների առաջացման 

նախաձեռնություններից որոշվում է օպերացիոն օրվա յուրաքանչյուր ժամի համար տարբեր 

հաշվարկային բանաձևերի կիրառման միջոցով։ 

Շուկայում շեղումների հաշվարկման արդյունքում ստացված մեծությունները վաճառվում են 

Հաշվեկշռման շուկայում և ՇՄ-ները կամ «տուգանվում» են (եթե շեղումը կատարվել է սեփական 

նախաձեռնությամբ) կամ «պարգևատրվում»՝ եթե շեղումը առաջացել է կարգավարի հրամաններին 

հետևելու արդյունքում:  
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Նկ. 1. ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի նոր մոդելը 

 

Այսպիսով, ի տարբերություն էլեկտրաէներգետիկական կարգավորվող շուկաների, որտեղ ՇՄ-

ները գնում են էլեկտրական էներգիա կարգավորվող հաստատված սակագներով և 

պատասխանատվություն չեն կրում էլեկտրաէներգետիկական համակարգում սեփական 

նախաձեռնությամբ առաջացրած ծախսերի համար, մրցակցային շուկաներում կարևորվում են ՇՄ-ի 

ստեղծած ծախսերը և համակարգին մատուցած ծառայությունները, ինչն արտացոլվում է գնվող 

էլեկտրական էներգիայի գնում։  

ՇՄ-ների կողմից էլեկտրաէներգետիկական մրցակցային շուկայում դրական տնտեսական 

արդյունք ապահովելու կարևոր նախադրյալ է Էլեկտրական էներգիայի սպառման  կարճաժամկետ 

պլանավորումը, համընդհանուր հետաքրքրություն է առաջացնում  պլանավորման ճշտությունից 

ստացվող տնտեսական արդյունքը։  

Նախ դիտարկենք ԷՄՇ-ում պլանային ռեժիմից շեղման դեպքում  ՇՄ-ների մոտ առաջացող 

ծախսերի որոշման առավել տարածված մեթոդիկան [4]։ 

Պլանային ռեժիմից շեղման դեպքում ՇՄ-ների մոտ առաջացող համախառն ծախսերը (Ծ) 

ձևավորվում են ՕԱՇ և ՀՇ գների տարբերությունից (Ծ1) և ՕԱՇ-ում հաշվարկային 

ժամանակահատվածի (ամիս)  բացասական անհավասարակշռությունից (Ծ2)։ 

 

Ծ = Ծ1 + Ծ2 :      (1) 

Ծախսերը՝ կապված ՕԱՇ և ՀՇ գների տարբերությունից (Ծ1), որոշվում են որպես յուրաքանչյուր 

ժամվա գների տարբերությունից առաջացած հանրագումար․ 

Ծ1 = ∑ Ծ1i :      (2) 

Ծ1i  ծախսերը տվյալ ժամի համար որոշվում են որպես գնված էլեկտրական էներգիայի դիմաց 

վճարների տարբերություն սպառման շեղված և ճշգրիտ պլանավորման դեպքում․    

Ծ1i = Վ շi  − Վ ճi  ,     (3) 

որտեղ՝ Վշi – գնված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարն է սպառման ծավալի սխալ պլանավորման 

դեպքում, Վճi  – գնված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարն է սպառման  ծավալի ճշգրիտ 

պլանավորման դեպքում: 

Գնված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարը սպառման ծավալի ճշգրիտ պլանավորման 

դեպքում i ժամի համար որոշվում է․ 

Վճi  = Wպ i∙ԳՕԱՇ i,      (4) 

որտեղ՝ Wպ i - պլանային ժամային սպառումն է (ՄՎտժ), ԳՕԱՇ i – ՕԱՇ-ում ժամային գինն է 

(դրամ/ՄՎտժ)։  
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Էլեկտրական էներգիայի  դիմաց վճարն էլեկտրական էներգիայի սպառման  ծավալի սխալ 

պլանավորվան դեպքում i ժամի համար որոշվում է․ 

Եթե  Wպ I > Wփ I : Վ շi  = Wպ I ∙ ԳՕԱՇ I – ( Wպ i- Wփ I ) ∙ ԳՀՇ Վ I ,    (5) 

եթե  Wպ i <  Wփ i : Վ շ i  = Wպ i ∙ ԳՕԱՇ i + ( Wփ i – Wպ i ) ∙ ԳՀՇ Ա i ,   (6) 

ԳՀՇ Վ i = min(ԳՕԱՇ i  ; ԳՀՇ i ),        (7) 

ԳՀՇ Ա i = max(ԳՕԱՇ i  ; ԳՀՇ i),      (8)   

որտեղ՝ Wպ i  – i ժամվա պլանային սպառումն է (ՄՎտժ), ԳՀՇ Վ i – ՀՇ-ում  i  ժամվա ավելցուկային 

էլկետրական էներգիայի վաճառքի գինն է (դրամ/ՄՎտժ), ԳՀՇ Ա i – ՀՇ-ում  i ժամվա դեֆիցիտային 

էլեկտրական էներգիայի գնման գինն է (դրամ/ՄՎտժ)։  Ծախսերը՝ կապված ՕԱՇ և ՀՇ գների 

տարբերությունից Ծ1i –ն օպերացիոն i  ժամի համար որոշվում են հետևյալ կերպ․ 

եթե  Wպ I > Wփ I : 

Ծ1i = Wպ I ∙ ԳՕԱՇ I – ( W պ I – Wփ I ) ∙ ԳՀՇ Վ I  -  Wփ I  ∙  ԳՕԱՇ I = 

= ( Wպ I – Wփ I ) ∙ ( ԳՕԱՇ I – ԳՀՇ Վ i ),     (9) 

եթե  Wպ I < Wփ I : 

Ծ1i = Wպ I ∙ ԳՕԱՇ I + ( Wփ I – Wպ I ) ∙ ԳՀՇ Ա I  -  Wփ I  ∙  ԳՕԱՇ I = 

= ( Wպ I – Wփ I ) ∙ (ԳՀՇ Ա I  - ԳՕԱՇ i),    (10)  

ՕԱՇ-ում հաշվարկային ժամանակահատվածի (ամիս)  բացասական անհավասարակշռությունից 

առաջացող ծախսերը (Ծ2) որոշվում են հետևյալ բանաձևով [5]․ 

Ծ2 = WՍՆ ∙ ԳՍՆ      (11) 

որտեղ՝ 

 WՍՆ – ՇՄ-ի նախաձեռնությամբ հաշվարկային ժամանակահատվածում (ամիս) ստեղծված 

շեղումների ծավալն է (ՄՎտ),  ԳՍՆ – Հաշվարկային ժամանակահատվածում անհավասարակշռության 

ծավալի գինն է (դրամ/ՄՎտժ).  
Այսպիսով Ծ1 ծախսերը, որոնք առաջանում են ՕԱՇ և ՀՇ-ում ձևավորված  գների 

տարբերությամբ, կախված են շեղման բացարձակ արժեքից և շեղման ուղղությունից, այսինքն եթե 

պլանային սպառումը գերազանցում է փաստացի սպառումը, ապա տվյալ ժամի համար ՀՇ ինդեքսը  

փոքր է ՕԱՇ գնից, իսկ Ծ1  = 0, ինչը հնարավորություն չի տալիս պատասխանատվության արդարացի 

բաշխում իրականացնել, այդ պատճառով օգտագործվում են նաև Ծ2 բացասական 

անհավասարակշռությունից առաջացող ծախսերը, որոնք կախված են միայն շեղման բացարձակ 

արժեքից և եթե դիտարկենք համախառն շեղման ծախսերը Ծ ապա շատ դեպքերում  Ծ2 կազմում են 

զգալի մասը [6]։ 

Դիտարկենք ՀՀ-ում ըստ առևտրային կանոնների ԷՄՇ-ում պլանային ռեժիմից շեղման 

դեպքում  ՇՄ-ների մոտ առաջացող ծախսերի որոշման մեթոդիկան (նկ. 2)։ Ըստ ՀՀ ՀԾԿՀ N 516Ն 

որոշմամբ հաստատված  Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ 

շուկայի առևտրային կանոնների՝ պլանային ռեժիմից շեղման դեպքում հաշվեկշռումն իրականացվում 

է հետևյալ մեխանիզմով՝  

Շուկայի յուրաքանչյուր մասնակցի ՀՇ արդյունքներով հաշվեգրման ենթակա գումարի 

մեծությունը որոշվում է հետևյալ կերպ [2]․ 

1.    Երբ ՇՄ-ի Wփ և Wպ  ծավալների տարբերությունը բացասական է և՝  

ա) ՇՄ-ն ԷՄՇ-ում հանդես է եկել որպես գնորդ, ապա վերջինիս Հաշվեկշռման ենթահաշվին 

էլեկտրաէներգիայի Wփ և Wպ ծավալների տարբերության և ԷՄՇ կարգավորվող ուղիղ 

պայմանագրերի հատվածում (ԿՈՒՊ) վաճառքի համար սահմանված ամենացածր սակագնի 

արտադրյալին համապատասխան գումար է կրեդիտավորվում՝ որպես Հաշվեկշռման 

ծառայություն մատուցող (ՀԾՄ) կայանի կողմից վճարման ենթակա գումար, 

բ) ՇՄ-ն ԷՄՇ-ում հանդես է եկել որպես վաճառող, ապա վերջինիս Հաշվեկշռման ենթահաշվին 

էլեկտրաէներգիայի Wփ և Wպ ծավալների տարբերության և ՀԾՄ կայանի համար ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 

հաստատած գնի արտադրյալին համապատասխան գումար է դեբետագրվում՝ որպես ՀԾՄ-ին 

վճարման ենթակա գումար։ 

2.    Երբ ՇՄ-ի Wփ և Wպ  ծավալների տարբերությունը դրական է և․  

ա) ՇՄ-ն ԷՄՇ-ում հանդես է եկել որպես գնորդ, ապա վերջինիս Հաշվեկշռման ենթահաշվին 

էլեկտրաէներգիայի Wփ և Wպ ծավալների տարբերության և ՀԾՄ կայանի համար ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 
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հաստատած գնի արտադրյալին համապատասխան գումար է դեբետագրվում՝ որպես ՀԾՄ 

կայանին վճարման ենթակա գումար, 

բ) ՇՄ-ն ԷՄՇ-ում հանդես է եկել որպես վաճառող, ապա վերջինիս Հաշվեկշռման ենթահաշվին 

էլեկտրաէներգիայի Wփ և Wպ ծավալների տարբերության և ԷՄՇ ԿՈՒՊ հատվածում վաճառքի 

համար սահմանված ամենացածր սակագնի արտադրյալին համապատասխան գումար է 

կրեդիտավորվում՝ որպես ՀԾՄ կայանի կողմից վճարման ենթակա գումար։ 

 
Նկ. 2․ ԷՄՇ ՀՇ-ում կիրառվող կարգավորումները 

 

Կիրառենք վերոնշյալ մեխանիզմները ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի 

մոդելավորման գործընթացում։  

Տարբերակ 1․ Դիտարկենք Էլեկտրամատակարարման  4 տարբեր  լարումների միացված 

Որակավորված սպառողների (ՈՍ) համար իրականացված մրցակցային և  ամբողջությամբ 

կարգավորվող շուկայում ՇՄ-ների կողմից ստացվող տնտեսական արդյունքը՝ առանց Հաշվեկշռման 

մեխանիզմի (նկ. 3) [7]։ 
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 Նկ 3․ Մրցակցային և ամբողջությամբ կարգավորվող շուկայում ՇՄ-ների  կողմից ստացվող տնտեսական 

արդյունքը առանց Հաշվեկշռման մեխանիզմի 

 
Տարբերակ 2․ Դիտարկենք Էլեկտրամատակարարման  4 տարբեր  լարումների միացված 

Որակավորված սպառողների (ՈՍ) համար իրականացված մրցակցային և  ամբողջությամբ 

կարգավորվող շուկայում ՇՄ-ների կողմից ստացվող տնտեսական արդյունքը` Հաշվեկշռման 

դիտարկված մեխանիզմների կիրառման պարագայում: Եթե կատարենք արդյունաբերական 

ձեռնարկության սպառման ռեժիմի կարճաժամկետ կանխատեսում կստանանք պլանավորման 

մեթոդիկայի ստույգության մեծությունը MAPE (mean absolute percentage error) [8].  
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                        (12) 

որտեղ՝  A i – փաստացի արժեք,  F i  – պլանային արժեք։  

Ստանալով MAPE մեծությունը՝ 4% հաշվարկենք պլանային ռեժիմից շեղումը և իրականացնենք 

ՇՄ-ների ԷՄՇ-ում գործունեության գնահատում ՀՇ-ի մեխանիզմի կիրառման արդյունքում (աղյուսակ) 

[9]։  
 

Աղյուսակ   
Մրցակցային և ամբողջությամբ կարգավորվող շուկայում ՇՄ-ների  կողմից ստացվող տնտեսական արդյունքը 

Հաշվեկշռման մեխանիզմի կիրառման պայմաններում 
  

  

Էլ․ էներգիայի 

դիմաց վճարը 

կարգավորվող 

շուկայում 

Էլ․ էներգիայի 

դիմաց վճարը 

մրցակցային 

շուկայում 

Հաշվեկշռման 

շուկա 

(դրական 

շեղում) 

Հաշվեկշռման 

շուկա 

(բացասական 

շեղում) 

Տնտեսական 

արդյունք, 

Տարբերակ 1 

Տնտեսական 

արդյունք, 

Տարբերակ 2 

 Դրամ 

ՈՍ1 52 659 371 32 440 433 2 400 104 930 412 17 818 834 19 288 526 

ՈՍ2 232 731 200 213 598 159 9 131 860 3 540 010 10 001 180 15 593 031 

ՈՍ3 35 123 142 32 181 763 1 487 915 576 798 1 453 464 2 364 582 

ՈՍ4 16 595 229 15 033 853 615 603 238 642 945 773 1 322 734 

 

Եզրակացություն 
 

էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ազատականացման գործընթացը պետք է կազմակերպել 

փուլային սկզբունքով, ուսումնասիրվել են հաշվարկային ժամանակահատվածում հաշվեկշռման շուկայում 

գնագոյացման հավանական  տարբերակները։  

 Կատարվել են տիպային հաշվարկներ տարբեր լարման ցանցերին միացած որակավորված սպառողների 

համար: Ինչպես երևում է նկ. 3-ում պատկերված  գրաֆիկից և Աղյուսակից շուկայի մասնակիցների կողմից 

սպառման ռեժիմների կարճաժամկետ պլանավորման ճշտություն մակարդակի բարձրացումը  հանգեցնում է 

դրական տնտեսական արդյունքի, ինչն իր հերթին դրական  կանդրադառնա վերջնական արտադրանքի 

ինքնարժեքի ձևավորման վրա և տնտեսության համար կունենա բազմապատկիչի ազդեցություն՝ հանգեցնելով 

տնտեսական համակարգի ճկունության և կայունության բարձրացման։  

 
 

Գրականություն 

 
 «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 01․07․2018 թ․ 

 ՀՀ ՀԾԿՀ N 516-Ն Որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի 

առևտրային կանոնները Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի 2017 թվականի օգոստոսի 9-ի №344ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

 ՀՀ ՀԾԿՀ N 517-Ն Որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ 

շուկայի առևտրային կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի № 358ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին 

 ՀՀ ՀԾԿՀ N 522-Ն Որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական շուկայի 

հաղորդման ցանցային կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 17-ի №161ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին 
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 ՀՀ ՀԾԿՀ N 523-Ն Որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման 

ցանցային կանոնները հաստատելու մասին, 

 Стивен Софт. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнергии /  Пер. 

с англ. - М.: Мир, 2006. - 623 с., ил. 

 Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная энергокомпания: экономика, менеджмент, 

реформирование. - М. : Олимп-Бизнес, 2002. - 534 с.  

 Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации. - 2-е издание/ Учебный центр 

НП «Совет рынка», 2015.  – 379 с. 

 Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

պաշտոնական կայք էջ․  

http://psrc.am/am/activities/legislation  

 Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ պաշտոնական կայք էջ.  

https://setcenter.am/display/page/production  
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Г.K. Баграмян, Х.А. Шахбазян  

 

АНАЛИЗ РАСХОДОВ БАЛАНСИРОВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

НАРУШЕНИИ ПЛАНОВОГО РЕЖИМА УЧАСТНИКАМИ ОПТОВОГО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА, И МЕТОДИКА ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РА) 

 
Рассматриваются особенности внедрения конкурентных механизмов на оптовом 

электроэнергетическом рынке РА, состав расходов, создаваемых при отклонении от планового режима, и 

наиболее распространенные методики их определения. 

Ключевые слова: рынок на сутки вперед, балансирующий рынок, электростанция,  монополия, 

электроэнергия. 

 

 

G.Q. Baghramyan, Kh. A. Shahbazyan  

 

ANALYSIS OF BALANCING COSTS  OCCURRING WHEN THE PLANNED REGIME IS 

VIOLATED BY PARTICIPANTS IN THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET AND 

METHODS FOR DETERMINING THEM (ON THE EXAMPLE OF RA) 
 

The features of introducing competitive mechanisms in the wholesale electricity market of Armenia are 

considered, the balancing of expenses created when deviating from the planned regime, and the most common 

methods for determining them. 

Keywords:  day-ahead market (DAM), balancing market, power plant, monopoly, electricity. 
 

– ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

նախագահ, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի էներգետիկ ոլորտի 

տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի դոցենտ, տ․գ․թ. 

  - ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

նախագահի օգնական, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի էներգետիկ ոլորտի 

տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի դասախոս 

https://www.twirpx.com/file/2209814/
http://psrc.am/am/activities/legislation
https://setcenter.am/display/page/production
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Առաջարկվել է արևային կայանի գլոբալ հզորության կետին (ԳՀԿ) հետևման ալգորիթմ, համաձայն որի 
ստվերված վիճակի հաստատման դեպքում սկզբում մեծ քայլքով որոնվում է գլոբալ հզորության տիրույթը, 
այնուհետև այդ տիրույթում հայտնի ալգորիթմներով իրականացվում է ԳՀԿ-ին հետևում` փոքր քայլքով: 
Ստվերային վիճակի հաստատումը կատարվում է մոնիթորինգի համակարգով գրանցված արևային կայանի 
հզորության և ճառագայթման ինտենսիվության անհամաչափ փոփոխության հիման վրա: 

արևային կայան, առավելագույն հզորության կետ, ստվերում, ճառագայթման 
ինտենսիվություն, ալգորիթմ:  

 

 

Ներածություն: Արևային կայանների շահագործման ընթացքում ելքային հզորությունը 

կարգավորվում է առավելագույն հզորության կետի (ԱՀԿ) որոնման կարգավորիչների միջոցով, որոնք 

անկախ շահագործման պայմաններից հետևում և հաստատում են ԱՀԿ-ն որպես կայանի 

աշխատանքային կետ [1, 2]: Սակայն այս խնդիրը դառնում է էական, երբ կայանների շահագործման 

ընթացքում արևային մոդուլներից մեկը կամ մի քանիսն ամբողջովին կամ մասնակիորեն 

(անհամաչափ) ստվերվում են, օրինակ, հարևան մոդուլներով, ձյան շերտով, տերևներով, արտաքին 

արգելքներով կամ ամպերով: Մասնակիորեն ստվերված վիճակում ոչ միայն կտրուկ նվազում է 

արևային կայանների հզորությունը, այլ նաև դրանց ելքային հզորության բնութագրերում, ի 

տարբերություն նորմալ վիճակի, առաջանում են երկու և ավելի ԱՀԿ-եր, որոնցից ամենամեծն 

անվանում են գլոբալ հզորության կետ - ԳՀԿ, իսկ մյուսները` լոկալ հզորության կետեր - ԼՀԿ [3, 4]:  

ԱՀԿ-ին հետևման հայտնի մեթոդները և ալգորիթմները նախատեսված են մեկ ԱՀԿ-ին 

հետևման համար, այդ իսկ պատճառով արևային կայանի ստվերված վիճակի դեպքում հաստատված 

աշխատանքային կետը ոչ միշտ կարող է լինել հենց ԳՀԿ-ն: Արդյունքում, արևային կայանների 

աշխատանքային հզորության կորուստները ստվերված վիճակում՝ ըստ տարբեր գնահատումների 

կարող են կազմել 20…50%: Այս խնդրի լուծման հիմնական բարդությունը ստվերված վիճակի 

հաստատումն է, որի համար կիրառվում են բավականին բարդ ալգորիթմներ կամ լրացուցիչ տվիչներ 

[5-8]: Այլընտրանքային տարբերակ է նաև լարման ողջ տիրույթի տեսածրումն անընդհատ ռեժիմում, 

սակայն այս դեպքում էականորեն նվազում է որոնման զուգամիտության արագությունը [9, 10]: 

Աշխատանքում առաջարկվել է արևային կայանի ստվերված վիճակում առավելագույն 

հզորության կարգավորման պարզ եղանակ և ալգորիթմ` հիմնված մեր կողմից մշակված արևային 

կայանների հեռահար մոնիթորինգի համակարգի աշխատանքի վրա: 

Ստվերված վիճակի հաստատում: Արևային կայանների հեռահար մոնիթորինգի համակարգի 

միջոցով օրվա ընթացքում GSM կապով SMS-ների միջոցով գրանցվում են, մասնավորապես, արևային 

կայանի առավելագույն հոսանքի (𝐼𝑚), լարման (𝑉𝑚) և հզորության (𝑃𝑚), ինչպես նաև արևային 

ճառագայթման ինտենսիվության (𝐺) չափման արդյունքները [11, 12]: Ելնելով հզորության և 

ճառագայթման ինտենսիվության անհամաչափ փոփոխությունից կարելի է միանշանակ հաստատել 

արևային կայանի ստվերված վիճակը: Համապատասխան ալգորիթմը բերված է նկ. 1-ում:  

Համաձայն առաջարկված ալգորիթմի ստվերված վիճակը հաստատվում է, երբ երկու հերթական 

չափումների ընթացքում (մեր դեպքում 5 րոպե ժամանակահատվածում) արևային կայանի 

հզորությունը նվազում է 10%-ով` ∆𝑃 > 0.1𝑃𝑚(𝑘 − 1), իսկ այդ ընթացքում ճառագայթման 

ինտենսիվության փոփոխությունը (նվազումը) մեծ չէ 7%-ից` ∆𝐺 < 0.07𝐺(𝑘 − 1): Բնականաբար, 

կախված արևային կայանի աշխատանքի բնույթից, արևին հետևելու կիրառվող սկզբունքից, տարեկան 

աշխատանքային ժամանակաշրջանից և բեռի մեծությունից՝ նշված շեմային արժեքները կարող են 

փոփոխվել: 
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Նկ. 1. Արևային կայանի ստվերված վիճակի հաստատման ալգորիթմ  

 

Ստվերված վիճակի հաստատման դեպքում (Flag Alarm=1) մոնիթորինգի համակարգից  

միաժամանակ SMS է ուղարկվում օպերատորին (SMS P_Alarm) և համապատասխան ազդանշան (Start 

GPP Algorithm) ԱՀԿ կարգավորիչին: Վերջինս դադարեցնում է ԱՀԿ-ին հայտնի ալգորիթմով հետևելու 

գործառույթը և սկսվում է ԳՀԿ-ի որոնումը նոր ալգորիթմով: 

Գլոբալ հզորության կետի որոնում: ԳՀԿ-ի որոնման առաջարկված ալգորիթմի հիմքում ընկած է 

մեծ քայլքով (∆𝑉𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) ըստ լարման հզորության ածանցյալի (dP/dV) գնահատումը լարման ամբողջ 

տիրույթում (0 < 𝑉𝑟 < 𝑉𝑜𝑐)` սկսած պարապ ընթացքի լարումից (𝑉𝑜𝑐): dP/dV-ն մոտարկվում է հետևյալ 

արտահայտությամբ. 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 𝐼

𝑑𝑉

𝑑𝑉
+ 𝑉

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= 𝐼 + 𝑉

𝑑𝐼

𝑑𝑉
≈ 𝐼 + 𝑉

𝐼𝑖+1 − 𝐼𝑖

𝑉𝑖+1 − 𝑉𝑖

: 

 

Հնարավոր են հետևյալ տարբերակները. 

1. 𝑑𝑃 𝑑𝑉 < 0⁄  - հզորությունն աճում է և 𝑉 > 𝑉𝑚, 
2. 𝑑𝑃 𝑑𝑉 > 0⁄  - հզորությունը նվազում է և 𝑉 < 𝑉𝑚, 

3. 𝑑𝑃 𝑑𝑉 = 0⁄  - հզորությունը չի փոխվում և 𝑉 = 𝑉𝑚: 

Նկ. 2-ում բերված է ԳՀԿ-ի որոնման առաջարկված ալգորիթմը: Այն հզորության փոփոխման 

ցուցանիշով տեսածրում է լարման ամբողջ տիրույթը, գտնում բոլոր ԼՀԿ-ները և դրանց 

հզորությունները միմյանց հետ համեմատելով` հաստատում է ԳՀԿ-ի տիրույթը: Այնուհետև ԱՀԿ 

կարգավորիչը վերսկսում է հայտնի ալգորիթմով ԱՀԿ-ին հետևելու գործառույթը փոքր քայլքով 

(∆𝑉𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙) միայն ԳՀԿ-ի տիրույթում:  

Վերլուծենք ԳՀԿ-ի որոնման առաջարկված ալգորիթմն այն ընդհանուր դեպքի համար, երբ 

արևային կայանի ստվերված վիճակում ԳՀԿ-ն գտնվում է հզորության բնութագրի միջնամասում (նկ. 

3):  
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Նկ. 2. ԳՀԿ-ի որոնման առաջարկված ալգորիթմը  

 

 
Նկ. 3. Հզորության բնութագրերը նորմալ և ստվերված վիճակներում 

 

Նորմալ վիճակում արևային կայանը ԱՀԿ-ին հետևման հայտնի ալգորիթմով շահագործվում էր 

ԱՀԿ-ում: Ստվերված վիճակն անմիջապես հանգեցնում է հզորության փոքրացմանը, իսկ  հզորության 

բնութագրում առաջանում են երկու ԼՀԿ և մեկ ԳՀԿ: ԱՀԿ-ին հետևման հայտնի ալգորիթմով կայանը 

կշահագործվի ոչ ցանկալի աշխատանքային կետում` ԼՀԿ1-ում: 
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Հզորության և ճառագայթման ինտենսիվության անհամաչափ փոփոխության հետևանքով 

արևային կայանի ստվերված վիճակի հաստատման ալգորիթմը Flag Alarm =1 հրամանով անմիջապես 

դադարեցնում է ԱՀԿ կարգավորիչի գործառույթը և գործարկում է ԳՀԿ-ի որոնման ալգորիթմը:  

Ալգորիթմի 2 գործողությամբ հաստատվում են ելակետային լարումը (𝑉𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑐), հոսանքը 

(𝐼𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0) և հզորությունը (𝑃𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0) բնութագրի a կետում, որը համապատասխանում է պարապ 

ընթացքի լարմանը: Այնուհետև ալգորիթմի 3 և 4 գործողություններով լարումը փոքրացվում է մեծ 

քայլքով (∆𝑉𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒): Հզորության բնութագրի a→b հատվածում 𝑑𝑃 𝑑𝑉 < 0⁄ , այդ իսկ պատճառով 

ալգորիթմը գործում է 4…8 շրջապտույտով: Հասնելով և նույնիսկ նաև անցնելով բնութագրի b կետը, 

որտեղ  𝑑𝑃 𝑑𝑉 ≥ 0⁄ , ալգորիթմի 9 գործողությամբ հաշվարկվում է հզորությունն այդ կետի տիրույթում 

(𝑃𝑟 = 𝑉𝑟𝐼𝑟) և 10 գործողությամբ համեմատում ելակետային հզորության հետ: Քանի որ 𝑃𝑟 > 𝑃𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 , 

ապա ալգորիթմի 11 գործողությամբ որպես ելակետային հաստատվում են բնութագրի b կետի 

տիրույթում լարման, հոսանքի և հզորության արժեքները (𝑉𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑟 , 𝐼𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝐼𝑟 , 𝑃𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝑟), իսկ 

լարման հաջորդաբար նվազումն ալգորիթմի 3 և 4 գործողություններով սկսվում է ԼՀԿ1-ի տիրույթին 

համապատասխանող լարումից: Հզորության բնութագրի b→c հատվածում 𝑑𝑃 𝑑𝑉 > 0⁄  և 𝑃𝑟 < 𝑃𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 , 

այդ իսկ պատճառով ալգորիթմը գործում է 4…7, 9, 10, 8 շրջապտույտով: Հզորության բնութագրի c→d 

հատվածում 𝑑𝑃 𝑑𝑉 < 0⁄  և ալգորիթմը գործում է 4…8 շրջապտույտով: Հասնելով կամ անցնելով 

բնութագրի d կետը, որտեղ  𝑑𝑃 𝑑𝑉 ≥ 0⁄ , ալգորիթմի 9 գործողությամբ հաշվարկվում է հզորությունն այդ 

կետի տիրույթում և 10 գործողությամբ համեմատվում ելակետային հզորության հետ: Քանի որ                 

𝑃𝑟 > 𝑃𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 , ապա ալգորիթմի 11 գործողությամբ որպես ելակետային հաստատվում են բնութագրի d 

կետի տիրույթում լարման, հոսանքի և հզորության արժեքները, իսկ լարման քայլքն ալգորիթմի 3 և 4 

գործողություններով սկսվում է ԳՀԿ-ի տիրույթին համապատասխանող լարումից: Հզորության 

բնութագրի d→e հատվածում ալգորիթմը գործում է 4…7, 9, 10, 8 շրջապտույտով, իսկ e→f հատվածում` 

4…8 շրջապտույտով: Բնութագրի f կետի տիրույթում և f→g հատվածում 𝑃𝑟 < 𝑃𝑟_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 , հետևաբար 

ԼՀԿ2-ի տիրույթին համապատասխանող լարման, հոսանքի և հզորության արժեքները չեն 

հաստատվում որպես ելակետային: Ալգորիթմը գործում է 4…7, 9, 10, 8 շրջապտույտով այնքան 

ժամանակ, մինչև որոնման լարումը դառնում է 𝑉𝑟 ≤ 0: Այս դեպքում ալգորիթմի 12 գործողության Flag 

Alarm=0 հրամանով 13 գործողությամբ գործարկվում է ԱՀԿ-ին հետևման հայտնի ալգորիթմը միայն 

ԳՀԿ-ի տիրույթում, քանի որ որպես ելակետային վերջին անգամ հաստատվել էին այդ տիրույթին 

համապատասխանող լարման, հոսանքի և հզորության արժեքները: 

Նշենք, որ քայլքի մեծությունն ընտրվում է՝ ելնելով արևային կայանի աշխատանքային 

հզորությունից, արևին հետևելու կիրառվող սկզբունքից, տեղանքից և շահագործման պայմաններից: 

ԳՀԿ-ի որոնման ալգորիթմը գործում է անկախ ԼՀԿ-ների քանակից և դրանց նկատմամբ ԳՀԿ-ի 

գտնվելու դիրքից: Այն չի պահանջում գործող ԱՀԿ կարգավորիչի սարքակազմի փոփոխություն, այլ 

ենթադրում է միայն առկա միկրոպրոցեսորի վերածրագրավորում: ԳՀԿ-ի որոնման ալգորիթմը կարող 

է ունենալ նաև օպերատորի կողմից ցանկացած պահին ընդհատման և վերագործարկման 

հնարավորություն: 

Փորձարկման արդյունքները: Արևային կայանի առավելագույն հզորության կարգավորման 

թեստավորումն իրականացվել է Բարվա արևային փորձակայանի վրա [13]` մոմաթղթերով ծածկելով 

երեք և վեց արևային մոդուլ: Այսպիսի արհեստական մասնակիորեն ստվերումը փոխում է 

փորձակայանի հզորության բնութագիրը I տեսքից` II և III տեսքերի (նկ. 4):  

 
Նկ. 4. Արևային փորձակայանի հզորության բնութագրերը ստվերված տարբեր վիճակներում 
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Աղյուսակում բերված են արևային փորձակայանի ելքային հզորության տվյալներն առանց             

ԳՀԿ-ի որոնման ալգորիթմի կիրառման: 

 

                                                                                                                                          Աղյուսակ 
Արևային փորձակայանի ելքային հզորության տվյալները 

 

Ալգորիթմ 

Աշխատանքային հզորության կետը և արժեքը 

Նորմալ  

վիճակ I 

Ստվերված 

վիճակ II 

Ստվերված 

վիճակ III 

Առանց ԳՀԿ-ի որոնման 

ալգորիթմի 

ԱՀԿ 

3.89 կՎտ 

ԳՀԿ 

3.08 կՎտ 

ԼՀԿ 

1.32 կՎտ 

ԳՀԿ-ի որոնման 

ալգորիթմով 
- 

ԳՀԿ 

3.08 կՎտ 

ԳՀԿ 

2.45 կՎտ 

 

Ինչպես հետևում է աղյուսակից, ԳՀԿ-ի որոնման ալգորիթմի կիրառումը ստվերված վիճակի III 

դեպքում հանգեցնում է աշխատանքային հզորության ավելի քան 40% մեծացմանը: 

Ամփոփում: Առաջարկված ԳՀԿ-ի հետևման նոր ալգորիթմն ապահովում է մեծ ճշգրտություն և 

բավարար արագագործություն, քանի որ ստվերված վիճակի հաստատման դեպքում սկզբում մեծ 

քայլքով որոնվում է գլոբալ հզորության տիրույթը, իսկ այնուհետև` այդ տիրույթում իրականացվում է 

ԳՀԿ-ի հետևում փոքր քայլքով: Ստվերված վիճակի հաստատումն իրականացվում է որոշակի 

ալգորիթմով՝ ելնելով արևային կայանի հզորության և ճառագայթման ինտենսիվության անհամաչափ 

փոփոխությունից, որը գնահատվում է մոնիթորինգի համակարգով երկու հերթական չափումների 

տվյալների հիման վրա: 
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Г.Е. Айвазян, К.Г. Айвазян, Д.В. Агабекян, Л.М. Лахоян 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ СТАНЦИЙ 
 

Предложен алгоритм для отслеживания глобальной точки мощности (ГТМ) солнечной станции, 

согласно которому в случае состояния затенения сначала находят область глобальной мощности с 

большим шагом поиска, а затем с помощью  известных алгоритмов с маленьким шагом следят за ГТМ в 

этой области. Подтверждение состояния затенения осуществляют на основе непропорционального 

изменения мощности и интенсивности излучения, зарегистрированной системой мониторинга солнечной 

станции. 

Ключевые слова: солнечная станция, глобальная точка мощности, затенение, интенсивность 

излучения, алгоритм. 
 

 

G.Ye. Ayvazyan, K.G. Ayvazyan, D.V. Aghabekyan, L.M. Lakhoyan 

 

REGULATION OF MAXIMUM POWER OF SOLAR STATIONS 
 

A global power point (GPP) tracking algorithm of solar station is proposed which operates with a large step 

of searching the global power range, once shaded situation is validated, and then, using known algorithms monitor 

the GPP in this area with a very small step. Confirmation of the shaded situation is carried out on the basis of a 

disproportionate change in the power and radiation intensity registered by the solar station monitoring system. 

Keywords: solar station, global power point, shading, radiation intensity, algorithm. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 2D/3D ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ  

МАТРИЦЫ МИКРОЛИНЗ 

 
Основой современных методов защиты продукции, товаров, документов и ценных бумаг являются 

голографические защитные технологии. В свою очередь, широкое распространение голографического 

оборудования и технологий изготовления защитных голограмм создаёт предпосылки для появления 

поддельных аналогов защитных голограмм. В связи с этим совершенствуются методы записи голограмм, 

появляется новое оборудование и материалы, повышается их технологичность, упрощаются 

идентификация и проверка подлинности защитных элементов. На сегодняшний день наиболее 

перспективными являются комбинированные технологии c использованием дополнительных оптических 

эффектов, таких как поляризационные эффекты, или с применением линзовых растров. Целью работы 

является разработка оптических эффектов защиты от подделки, отличных от эффектов рельефно-

фазовых голограмм. В статье рассматриваются физические принципы формирования 2D/3D изображений 

при помощи матрицы микролинз.  

Ключевые слова: голографический защитный элемент, голограмма, оптическая система, 

микролинза, микролинзовый массив, стереоэффект, параллакс, графическое изображение. 

 

 

Введение. Оптические защитные технологии являются актуальным и востребованным 

направлением в оптике. Одной из задач современных оптических защитных технологий является 

разработка новых визуальных защитных признаков [1-3]. На сегодняшний день для защиты 

полиграфических носителей информации введены элементы, воспроизводящие такие оптические 

эффекты, как стерео- и вариоизображения.  Защитный эффект достигается благодаря применению 

микрооптических технологий: массив микролинз увеличивает в сотни раз массив 

микроизображений. В результате комплексного взаимодействия массива микролинз с массивом 

микроизображений формируются мнимые синтезированные изображения, которые смещаются 

при изменении угла наблюдения, т.е. “плавающие” изображения. “Плавающие” изображения, 

используемые как защитный признак, представляют собой мнимое изображение, формируемое вне 

поверхности документа, которое сдвигается при смещении точки наблюдения. Преимущество 

таких структур перед дифракционными элементами защиты состоит в том, что механическое 

копирование микроскопических компонентов, таких как сферические или цилиндрические 

микролинзы, в диапазоне размеров 1...50 мкм очень трудно осуществить, поскольку любое 

изменение размера или геометрическое искривление приводит к ухудшению или подавлению 

требуемых оптических свойств.  

Основная часть. Защитное устройство содержит подложку, имеющую решетку микролинз 

на одной стороне и одну или более решеток микроизображений на другой стороне. 

Микроизображения размещены на расстоянии от микролинз, практически равном фокусному 

расстоянию микролинз. Подложка в достаточной степени прозрачна, чтобы давать возможность 

свету проходить через микролинзы с тем, чтобы достигать микроизображений.  

Рассмотрим формирование изображения в периодически упорядоченном массиве микролинз 

[4].  Пусть одинаковые собирающие микролинзы расположены в плоскости в виде двумерной 

решетки с базисными векторами e1, e2 так, что положение центра любой из микролинз можно 

задать радиус-вектором rmn = m e1+n e2, где m, n – целые числа в интервале (-,). Предположим, 

что слева от массива микролинз в дальней зоне расположен освещенный объект (рис.). Каждая из 

линз формирует уменьшенное изображение объекта вблизи фокуса, причем весь массив создаст 

решетку изображений с геометрией, совпадающей с геометрией исходной решетки. При условии, 

что объект расположен на значительном удалении от линзы по сравнению с фокусным 

расстоянием ƒ, размер отдельного изображения может оказаться меньше размеров апертуры линзы 
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∑. Изображение другого объекта, расположенного на бесконечности с параллаксом , окажется 

линейно смещенным относительно фокуса на  так, что изображения обоих объектов будут 

пространственно разделены (см. рис. а).  

 

Рис.  Формирование изображения удаленного объекта массивом микролинз: 

а - согласованная решетка; б - рассогласованная решетка  

 

Теперь предположим, что имеется объект-транспарант в виде решетки микротекста, 

например, надпись “Original”, размноженная многократно с периодом, симметрией и ориентацией 

решетки, согласованными с соответствующими параметрами решетки микролинз, и 

расположенный в фокусе микролинз. Тогда при освещении транспаранта массив сформирует в 

дальней зоне одно изображение надписи “Original”, которое будет видно наблюдателю под 

определенным углом зрения. Если поместить в фокусе транспарант с двумя решетками “Original” 

и “Rollingoptics”, линейно смещенными друг относительно друга, сформируются два изображения 

под разными углами зрения. Отметим, что в случае точного согласования решеток транспаранта с 

решеткой микролинз получится только одно изображение объекта (нулевой порядок) в довольно 

узком диапазоне угла зрения. (В принципе, возможны дополнительные (кратные) изображения, 

которые наблюдаются на кратных углах и формируются при прохождении лучей от отдельного 

элемента объекта через линзы, смещенные относительно этого элемента на несколько периодов 

решетки. Однако для линз с фокусным расстоянием, сравнимым с размером элемента объекта, 

изображения кратных порядков будут характеризоваться слабым контрастом и сильными 

аберрациями по сравнению с изображением нулевого порядка.) 

Для достижения стереоэффекта необходимо, чтобы, во-первых, объекты можно было 

наблюдать под разными углами, во-вторых, объекты наблюдались под различными параллаксами. 

Указанные условия можно реализовать в транспарантах с слегка рассогласованными по периоду 

решетками микротекста. Тогда линейное и угловое смещения элемента микротекста будут 

монотонно изменяться для каждого узла массива микролинз, и при повороте транспаранта на 

линии зрения всегда будет находиться изображение отдельного элемента микротекста [5].  

Для микролинз, величина фокусного расстояния которых сравнима с диаметром апертуры, 

максимальный параллакс линзы составляет 10...20 градусов. При наблюдении глазом параллакс 

зрачка составляет 0,9 градусов, таким образом, глаз в состоянии зафиксировать только малую 

часть изображения, которая находится на линии зрения. В случае рассогласованной по периоду 

решетки микротекста формируется мозаичное изображение так, что каждый элемент полного 

изображения создается той частью решетки микротекста, лучи от которой при данном положении 

структуры направлены к наблюдателю (см. рис. б).  

Трехмерные изображения могут быть получены несколькими методами. Самым ранним из 

этих методов является интегральная фотография, впервые описанная в 1908 году Габриэлем 

Липманом. Этот метод, в настоящее время более известный как интегральная визуализация, был 
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подробно описан в последнее время другими и включает в себя воздействие слоя формирования 

изображения через массив микролинз на свет, рассеянный от трехмерного объекта.  

Как показано на рисунке, каждая микролинза в массиве формирует миниатюрное 

изображение объекта. Каждая микролинза занимает уникальное положение в массиве и поэтому 

формирует изображение объекта под небольшим другим углом. В результате изображения, 

сформированные за каждой линзой, располагаются в уникальных местах в плоскости 

изображения, определяемой пространственным отношением между каждой микролинзой и 

направлением рассеяния света от объекта. Когда микролинзовый массив просматривается 

наблюдателем, каждая линза в массиве проецирует вид своего микроизображения вдоль исходного 

направления экспозиции. Наложение этих проецируемых изображений приводит к формированию 

зрительной системой человека композитного изображения путем интеграции проекций множества 

уникальных микроизображений [6]. Это составное интегральное изображение представляется 

наблюдателю в трехмерном виде, и его видно в исходном месте объекта в обычных условиях 

освещения. 

Трехмерный характер интегрального изображения обусловлен в первую очередь двумя 

визуальными сигналами, представленными зрительной системе человека: бинокулярным 

неравенством и параллаксом. При просмотре интегрального изображения каждый глаз видит 

проекции массива микроизображений под немного другим углом, следовательно, видит немного 

другое изображение. Человеческий мозг воспринимает существование этих двух различных 

образов, приписывая разницу глубине объекта (бинокулярное неравенство). Если наблюдатель 

теперь изменит свое положение по отношению к интегральному изображению, оба глаза увидят 

заметно разные проекции микроизображения по сравнению с проекциями, видимыми под 

первоначальным углом обзора. Это изменение внешнего вида, или кажущееся движение 

интегрального изображения в зависимости от положения наблюдателя, опять же понимается 

человеческим мозгом как обусловленное глубиной в объекте (параллакс). Интегральные 

изображения обычно показывают наблюдаемый параллакс движения, сравнимый с тем, что видно 

в объемных голограммах.  

 

Результаты и выводы. Таким образом, рассмотрены оптические принципы формирования 

2D/3D изображений в периодически упорядоченном массиве микролинз, а также зависимость 

параметров сформированных изображений от параметров оптической системы.  

Графические изображения и линзы могут быть нанесены на подложку любым подходящим 

способом. Например, в некоторых вариантах реализации графические изображения и линзы могут 

быть нанесены, используя способы, которые включают в себя печать, тиснение, припрессовку, 

штамповку или их комбинацию [7]. Графические изображения могут быть нанесены, используя 

один выбранный способ (например, печать), а линзы могут быть нанесены, используя тот же 

самый или иной способ (например, тиснение). Способы печати могут включать в себя 

литографию, флексографию, шелкографию и т.п.  

Полученные данные могут применяться для разработки технологии изготовления 

микролинзовых растров с высокой плотностью заполнения поверхности микролинзами с целью 

создания визуально изменяющихся оптических эффектов.  
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 Արտադրանքի, ապրանքի, փաստաթղթերի և արժեքավոր թղթերի պաշտպանության ժամանակակից 
մեթոդների հիմքն են հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ տեխնոլոգիաները: Իր հերթին, հոլոգրաֆիկ սարքավորումների 
լայն տարածումը  և պաշտպանիչ հոլոգրամների պատրաստման տեխնոլոգիաները նախապայմաններ են 
ստեղծում հոլոգրամների կեղծ նմանօրինակները ստեղծելու համար: Այդ պատճառով, կատարելագործվում են 
հոլոգրամների գրառման մեթոդները, ի հայտ են գալիս նոր սարքավորումներ և  նյութեր, պարզեցվում են 
նույնականությունը և պաշտպանիչ տարրերի իսկության ստուգումը: Մեր   օրերում ավելի հեռանկարային են 
կոմբինացված տեխնոլոգիաները՝ լրացուցիչ օպտիկական երևույթների օգտագործմամբ՝ ինչպես, օրինակ, 
բևեռացման երևույթները կամ լինզային ցանցերը: Աշխատանքի նպատակն է կեղծ օպտիկական էֆեկտներից 
պաշտպանության մշակումը, որը կտարբերվի ռելիեֆա-ֆազային հոլոգրամների էֆեկտներից: Հոդվածում 
քննարկվում են 2D/3D պատկերների ձևավորման  ֆիզիկական սկզբունքները՝ միկրոլինզայի մատրիցայի 
օգնությամբ: 

  հոլոգրաֆիկական պաշտպանիչ տարր, հոլոգրամ, օպտիկական համակարգ, 
միկրոլինզա, միկրոլինզայի զանգված, ստերեոազդեցություն, պարալաքս, գծանկարչական պատկեր:  
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FORMATION OF 2D/3D IMAGES USING MICROLENSES MATRIX 
 

Holographic security technologies are the basis of modern methods for protecting products, goods, 

documents and securities. The prevalence of holographic equipment and technologies of security holograms 

production creates in its turn prerequisites for counterfeiting security holograms. In this regard methods for 

hologram recording are improved, new equipment and materials appear and their technological effectiveness 

increases, security elements identification and verification are simplified. Currently, combined technologies using 

auxiliary optical effects, such as polarization effects or lens solution application, are the most effective ones. The 

aim of the work is the development of optical effects of counterfeit protection that differ from effects of relief-phase 

holograms. In the article physical principles of formation of 2D/3D images using microlenses matrix, are studied. 

Keywords: holographic security element, hologram, optical system, microlens, microlens array, stereo effect, 

parallax, graphical image. 
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DRAM MEMORY REFRESHING TIME ESTIMATION BASED ON STATISTICAL 

BLOCKADE 

 
The growing demand for faster memory with a larger capacity brings additional complexity into memory 

design processes. DRAM memories are being chosen for their low latency and small sizes. The only disadvantage is 

the fact that DRAM memories must be refreshed from time to time for preventing stored information to be lost because 

of closed transistor leakage. Technology scaling brings an additional increase in DRAM memory capacity, as a result, 

the amount of time consumed on refreshing is increased. The refresh process directly impacts on the power 

consumption. A trade-off between small power consumption and reliable work of memories must be kept by selecting 

the best refreshing time. The method shown in this paper applied the statistical blockade method into the DRAM 

memories refreshing time estimation engine. Testing results show that by using statistical blockade method refresh 

time estimation time has been decreased by 45% with an accuracy of 96% compared with Monte Carlo simulation. 

Keywords:  DRAM memory, statistical blockade, refresh cycle, refresh interval. 

 

Introduction. Systems ranging to higher bit microprocessor platforms have forced Dynamic Random-Access 

Memory (DRAM) to be the memory of choice in most computer systems for many years. The main advantages of 

DRAMs are small area, low cost, and low latency [1]. There are a few types of DRAM memories, such as Double 

Data Rate (DDR DRAM), Synchronous/Asynchronous DRAMs, etc.  

 However, DRAM cells have at least one main disadvantage. As memory cell is keeping logical “0” or “1” 

value on a capacitance, it leaks charge over time, causing stored data to loose. DRAM cells require periodically 

recharges for preventing mentioned leakage issues [2]. This is known as the DRAM refresh operation. Refresh time 

consists of two main parts (Fig. 1) [3]: 

1. Refresh interval – The time, which is needed for reading and recovering data. 

2. Refresh cycle – The period, in which data must be refreshed for not loosing data.  

 

Fig. 1. Memory refresh cycle time and refresh interval 

Refresh interval includes in it the time for reading data from memory cell comparing it with logical “1” and 

after comparison refreshing memory cell data to keep previous value. Memory available period is the time in which 

memory can be ready for usage. By the time of refreshing each memory cell, that memory cell cannot be accessed for 

reading or writing.  

Basic memory cell consists of 3 transistors (also known as 3T DRAM) (Fig. 2) [1]. In this system three 

NMOS M1, M2 and M3 are used. M1 and M3 are the access transistors and using these read and write operations can 

be controlled. At the time of write operation M1 is open and M3 is closed (the data is stored by charging the capacitor) 

and for the read operation M1 is closed and M3 is open.  
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Fig. 2. Basic 3T DRAM cell schematic view 

Based on Fig. 2, the C1 capacitor can be charged in case the M1 transistor is open. In this case, the M1 

transistor can be considered as resistance (𝑅𝑀1). Based on the above-mentioned fact the time for charging the 

capacitance will be: 

𝑇1 = 𝑅𝑀1𝐶1. 

If the C1 capacitance is fully charged and the appropriate memory cell is in the store mode, the capacitor will 

be discharged by parasitic currents in the circuit. The C1 capacitor will be discharged with the dominant proportion 

of the reverse current of the M2 transistor. If we assume that M2 transistor in the closed mode has 𝑅𝑀2 resistance, the 

time for discharging transistor can be calculated by:  

𝑇2 = 𝑅𝑀2𝐶1. 

The 𝑇1 time will directly impact the refreshing interval time because in every refreshing interval the IC will 

read the 1-bit information from the memory cell and determining its logical level will write it into the same memory 

cell. The 𝑇2 time is showing the maximum time period in which the C1 capacitor is fully discharged. This means that 

the refreshing cycles must have small repeating period time than 𝑇1 time, otherwise the 1-bit data which have been 

stored in the memory cell will not be correctly readable [4-6]. On the other hand, if the refreshing cycle will be much 

more frequent, the memory will have useless power consumption, but this will not impact the memory performance 

[7]. Above mentioned describes the need for having the best trade-off between power consumption and refresh cycle 

time. The parasitic resistance and the capacitance in the IC will negatively affect the calculation of the refresh cycle 

time. To overcome this issue and accurately predict refreshing cycle time, some algorithms are used, from which the 

Monte Carlo simulation is the most popular. The main disadvantage of the Monte Carlo simulation is the high amount 

of the simulations which have been performed to predict maximumly accurately. 

Monte Carlo Simulation for refreshing cycle time prediction. The Monte Carlo simulation is a commonly 

used technics for predicting different probability distributions. The main purpose of the Monte Carlo simulation is 

considered as a methodical approach to doing what-if analysis. It was used to measure the reliability of the analysis 

results and to draw insightful conclusions regarding the relationship between the variation in decision criteria values 

and the decision results. In other words, Monte Carlo simulation accumulates all possible variations of the results and 

after a big amount of test cases selects accumulative golden mine results. For this particular case, Monte Carlo 

simulation is done by selecting possible parasitic resistance and capacitance in the circuit and based on that value the 

refresh cycle time is calculated. For increasing the accuracy test case amount must be increased drastically.   The main 

disadvantage of the Monte Carlo simulation method is the time spent in the simulations stage (Fig. 3).  
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Fig. 3. Monte Carlo simulation algorithm 

Statistical blockade based refreshing cycle time prediction. This method is based on the Monte Carlo 

simulation [9]. The main difference is the fact that the statistical blockade method is cutting out the simulation count 

(Fig. 4).  At first, the machine learning classification algorithm is being trained on a small amount of Monte Carlo 

simulation results. Later this trained model is being used to bring an additional level of filtering the randomly 

generated data by the same Monte Carlo method. This kind of technics will ensure not to take into account the input 

data which will not impact on the final results.  

 

 

Fig. 4. Statistical blockade method 

Testing Results. For demonstrating the proposed method, different memories are selected (8GB 3T DRAM, 

16GB 3T DRAM, 32GB 3T DRAM). Along with the proposed method, Monte Carlo simulation is also done for all 
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memories. Testing results show the difference between two methods in terms of accuracy of the refresh cycle and 

refresh interval (Table 1). 

                                                                                                                                                                                  Table 1  

Testing results for two types of simulations 

 

As the test shows, the proposed method is faster than the Monte Carlo method by X%. These results are 

expected because the statistical blockade method is using a small amount of randomly generated inputs. Hence the 

general runtime for the proposed method is smaller (Table 2). 

 

                                                                                                                                                                            Table 2  

Test runtime for two different simulations 

 

 

Conclusion. In this paper, another approach to memory refresh cycle time approximation is represented. As 

for refresh time impacts on power consumption, while it is also important for having reliable memory in terms of 

data storing, the best trade-off between these metrics need to be kept. 

 Based on the test results the proposed method is faster than the Monte Carlo method by 45%, which is because 

of the small number of simulations. However, because of the same reason, the accuracy of calculations is smaller than 

the Monte Carlo method by 4.8%. Meanwhile, the proposed method is using machine learning algorithms, which 

gives the opportunity of saving runtime. 
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Հիշասարքերի արագության և տարողունակության մեծացման նկատմամբ արագորեն աճող պահանջները 

բարդացնում են նրանց նախագծման գործընթացը: Դինամիկ հիշողությունները հաճախ ընտրվում են իրենց փոքր 

հապաղումների և փոքր չափերի համար: Դինամիկ հիշասարքերի ակնառու թերություններից մեկն այն է, որ 

պահպանված տեղեկության կորուստներից խուսափելու համար, հիշողությունը պետք է ժամանակ առ ժամանակ 

թարմացվի: Տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգընթաց, դինամիկ հիշասարքերի ունակությունը մեծանում է, 

որի արդյունքում մեծանում է նաև թարմացման ժամանակը: Թարմացման գործընթացը ուղղակիորեն ազդում է 

հզորության ծախսի վրա: Թարմացման ժամանակի ճիշտ ընտրությունը կարող է պահպանել սպառվող հզորության 

և հիշասարքի հուսալի աշխատանքի հարաբերակցությունը: Աշխատանքում ներկայացված մեթոդը հիմնված է 

ստատիստիկ շրջափակման միջոցով դինամիկ հիշասարքերի թարմացման ժամանակի կանխատեսման վրա: 

Փորձնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ ստատիստիկական շրջափակման մեթոդով դինամիկ հիշասարքերի 

թարմացման ժամանակի կանխատեսումը կրճատում է կանխատեսման ժամանակը 45%-ով՝ պահպանելով 

կանխատեսման արդյունքի 96% ճշտություն՝  համեմատած Monte Carlo մոդելավորման հետ: 

 դինամիկ հիշասարքեր, ստատիստիկ շրջափակում, թարմացման ցիկլ, թարմացման 

ժամանակամիջոց:. 

 

Н.Э. Мамиконян 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ВРЕМЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ DRAM ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ 

 

Повышенные требования к DRAM памяти с высокой скоростью и большим объемом привели к 

дополнительным сложностям в процессе их проектирования. DRAM  память зачастую выбирают за ее 

маленькие задержки и небольшие размеры. Единственным недостатком является тот факт, что DRAM 

память должна время от времени обновляться для предотвращения потери хранящейся информации  

вследствие утечек закрытых транзисторов. Масштабирование техпроцессов привело к увеличению емкости 

памяти DRAM, в результате чего увеличилось время, необходимое на регенерацию. Процесс регенерации 

непосредственно влияет на энергопотребление. Компромисс между малым энергопотреблением и 

надежностью работы может быть достигнут путем выбора наилучшего периода регенерации. Метод, 

представленный в данной статье, применяет методику статистической блокировки для предсказания 

периода регенерации в памяти DRAM. Результаты тестирования показывают, что применение 

статистической блокировки способствует уменьшению времени, затрачиваемому на предсказание периода 

регенерации, на 45%, с точностью в 96% по сравнению с симуляцией Монте-Карло.  

Ключевые слова: DRAM память, статистическая блокировка, цикл регенерации, период 

регенерации. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АРМЯНСКОЙ АЭС В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ 

 

Рассмотрено значение Армянской АЭС (ААЭС) в энергетической инфраструктуре и в системе 

обеспечения энергетической безопасности Армении. Представлена роль модернизационных работ  по 

продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС в контектсе основных сценариев 

развития ядерной энергетики в Армении. Выявлены и показаны основные риски и вызовы, возникающие в 

данном процессе. 

Ключевые слова: Армянская АЭС, модернизация ААЭС, ядерная энергетика, ядерная безопасность, 

“мирный атом”.  

 

Введение. Республика Армения имеет хорошо сбалансированную электроэнергетическую 

систему. Энергетическая система Армении не только полностью покрывает спрос на 

электроэнергию на внутреннем рынке, но и имеет значительный потенциал для экспорта 

электроэнергии. Армения развивает ядерную энергию как один из основных источников 

национального энергоснабжения (около 40% электроэнергии производится на Армянской АЭС). 

Ядерная энергетика для Армении имеет стратегическое значение, и Армянская АЭС является 

одним из ведущих факторов экономической и геополитической конкурентоспособности Армении 

на Южном Кавказе.  

Наличие ''мирного атома'' в Армении также содействует поддержанию политико-

экономическиого баланса в регионе. При отсутствии собственных природных энергетических 

ресурсов Армянская АЭС является гарантом энергетической безопасности и энергетической 

независимости страны от внешних поставок энергоресурсов.  

Армянская АЭС расположена в Мецаморе и состоит из двух блоков с российскими 

реакторами ВВЭР с установленной мощностью 408 МВт на единицу. Первый блок был введен в 

эксплуатацию в 1976 г., а второй - в 1980 г. Армянская АЭС была закрыта в 1989 г. после 

продолжительных публичных протестов. Причиной протестов была общественная 

обеспокоенность после Спитакского землетрясения 1988 г. о возможных угрозах эксплуатации 

АЭС в случае природных катаклизмов.  В результате исследований выяснилось, что Армянская 

АЭС была построена на цельном базальтовом блоке, то есть было доказано отсутствие 

тектонически активных разломов под ААЭС [1]. Таким образом, второй блок был снова введен в 

эксплуатацию в 1995 г., а работа первого блока был остановлена на неопределенный срок по 

причине серьезных повреждений производственных агрегатов. Введение в эксплуатацию второго 

блока осуществлялось с помощью российских организаций, а систематическая оценка и 

повышение безопасности проводились с помощью МАГАТЭ, Европейского союза, США и 

российских организаций [2].  

В государственной политике Армении отсутствует единое видение развития ядерной 

энергетики, но при этом некоторые аспекты ядерной политики остаются перманентными, 

несмотря на изменения в структуре политической элиты. Стержневым является видение ядерной 

энергетики как ведущего направления энергообеспечения и основного фактора обеспечения 

энергетической безопасности страны. Согласно Закону об энергетике РА (глава 2, статья 6), 

''ядерная энергетика является монополией государства. Формирование организационно-правовой и 
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технической систем обеспечения ядерной и радиационной безопасности и контроль за их 

функционированием осуществляют государственные органы, уполномоченные Правительством 

Республики Армения'' [3]. Ядерная энергетика, вопросы безопасности и ее влияние на 

окружающую среду регулируются в соответствии с международными договорами и 

законодательством Республики Армения. Заметим, что Армения присоединилась к ДНЯО 

(Договор о нераспространении ядерного оружия) в 1991 г., а в 2006 г. ратифицировала ДВЗЯИ 

(Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). С 1993 г. Армения является членом 

Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) и активно сотрудничает с агентством 

как страна, которая использует и развивает ядерную энергию в мирных целях. Республика 

Армения придает большое значение международным договорам в области ядерной энергии, 

которые имеют стратегическое значение в процессе поддержания международной безопасности. 

Следует отметить, что функционирование Армянской АЭС осуществляется под контролем 

МАГАТЭ, которое оценивает меры безопасности ее эксплуатации в соответствии с  

международными нормами, действующими в сфере ядерной энергетики. Несмотря на это, 

турецко-азербайджанские власти выступают против функционирования Армянской АЭС. Так, 

после повторного запуска второго энергоблока Армянской АЭС турецкие власти начали 

выступать с заявлениями о несоответствии станции требованиям экологической безопасности, 

отмечая при этом фактор близости АЭС к турецкой границе. Подобные высказывания и опасения 

об ''атомной опасности'' ААЭС также присущи азербайджанским СМИ, которые пытаются создать 

дискурс об угрозе Армянской АЭС для всего региона [4].  

В соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС от 24 ноября 

2017 г. одним из проблемных требований был вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС с целью 

обеспечения ядерной безопасности. Но армянская сторона ясно осознает, что при отсутствии 

альтернатив атомной энергии закрытие второго блока является угрозой для национальной 

безопасности Армении, что находит свое отражение в официальных и стратегических документах 

РА. 

 

Планы строительства новых энергоблоков атомной электростанции в Армении 

В связи с истечением срока эксплуатации второго энергоблока в последние десятилетия 

предлагались и обсуждались разные сценарии дальнейшей эксплуатации Мецаморской АЭС и 

развития армянской ядерной энергетики.  

Так, в 2007 г. Правительством РА был принят план вывода из эксплуатации второго блока 

Армянской АЭС. Для его замены планировалось построить новый ядерный энергоблок. 

Предполагалось, что новый энергоблок будет введен в эксплуатацию сразу после вывода из 

эксплуатации действующего. 27 октября 2009 г. был принят закон ''О строительстве нового(ых) 

энергоблока(ов) в Республике Армения'' с мощностью до 1200 МВт [5]. По предварительным 

оценкам компании PA Consulting Group, строительство обойдется Армении в 5,2…7,2 млрд долл. 

США при расчете мощности блока в 1200 МВт [6]. В 2010 г. Армения и Россия подписали 

межправительственное соглашение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции 

на территории Республики Армения. Соглашение предусматривает, что российская сторона будет 

строить в Армении новый(е) блок(и) с реакторами ВВЭР-1000 со сроком службы 60 лет, 

поставлять для них свежее ядерное топливо, а также выводить блок(и) из эксплуатации. Доля 

Российской Федерации в инвестициях будет равна стоимости ''ядерного острова''. Компания 

"Мецаморэнергоатом", созданная специально для строительства АЭС, должна была обеспечить не 

менее 40% стоимости атомной станции, а 60% планировалось привлечь за счет инвесторов [7].    

В 2014-2015 гг. Правительство РА начало выступать с заявлениями о строительстве 

энергоблока мощностью 600 МВт, а с 2016 г. была внедрена идея модульной атомной 

электростанции (50–200 МВт). Однако последний сценарий не может выступать в качестве 

гаранта энергетической безопасности Армении и выполнять стратегические и геополитические 

функции существующей атомной электростанции [8]. В программе Правительства РА 2019 г. в 

качестве одной из основных задач Правительства снова отмечается необходимость разработки 

программы строительства нового атомного энергоблока с учетом необходимости поддержания 

уровня энергетической безопасности и независимости республики, а также наукоемкого развития  

энергетического сектора. Таким образом, строительство нового энергоблока остается 

приоритетным направлением развития энергетической инфраструктуры РА, но, учитывая 



112 

необходимость значительных инвестиционных средств для реализации этой цели, разработка 

программы строительства нового атомного энергоблока откладывается. В этой ситуации важное 

значение имеет модернизация второго энергоблока ААЭС для продления ее эксплуатационных 

сроков. 

 

Модернизация второго энергоблока Армянской АЭС 

В Концепции обеспечения энергетической безопасности Республики Армения от 23 октября 

2013 г. отмечается, что срок действия лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Армянской 

АЭС истекает 1 сентября 2016 г. 19 апреля 2012 г. Правительство РА приняло резолюцию (461-Н), 

согласно которой Министерство энергетики и природных ресурсов РА разработало и представило 

на утверждение Правительству программу продления эксплуатационного срока второго 

энергоблока, оценивая объем финансовых ресурсов до 300 млн долл. США, необходимых для 

реализации проекта по продлению срока службы энергоблока. При этом отмечается, что расходы 

для консервации Армянской АЭС оцениваются примерно в 239 млн евро [9]. Согласно Концепции, 

Армения будет продолжать использовать существующий ядерный блок до ввода в эксплуатацию 

нового. В связи с этим решением Правительства РА от 27 марта 2014 г. была принята программа 

по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. Программа 

модернизации Армянской АЭС была одобрена МАГАТЭ. После выполнения работ предполагается 

представить соответствующие документы в Агентство по ядерному регулированию Армении 

(ANRA) для получения лицензии на продление срока эксплуатации второго блока.   

В 2015 г. Правительство России предоставило кредит Армении в размере 270 млн долл. США 

на 15 лет со льготным периодом по выплатам в первые три года, а также грант в размере 30 млн 

долл. США для модернизации и продления срока эксплуатации второго блока Армянской АЭС на 

10 лет. При этом выплата суммы кредита может сказаться на увеличении тарифа на 

электроэнергию примерно на 2 драма. Модернизационные работы по продлению срока 

эксплуатации осуществляет ''Русатом Сервис'' - дочерняя компания госкорпорации ''Росатом'', 

специализирующаяся на предоставлении услуг по модернизации и продлении сроков 

эксплуатации зарубежных АЭС с ВВЭР. Следует отметить, что после реконструкции в 2020 г. 

станция с тем же объемом топлива будет производить на 10...15% больше электроэнергии при тех 

же затратах [10]. По некоторым оценкам, в результате модернизации срок службы Армянской 

АЭС может быть продлен не на 10, а примерно на 20 лет, как это было сделано на венгерской АЭС 

''Пакш'' или на ''Кольской'' и ''Нововоронжской'' АЭС в России [8].  

Капитальный ремонт на Армянской атомной станции уже почти завершен. На станции уже 

сменены генераторы  на новые, которые дают больше электричества из прежнего объема топлива. 

Осталось отремонтировать охладительную башню, обновить системы безопасности, а также 

провести отжиг оболочки реактора. После ремонта мощность станции повысится с 390 до 440 

МВт. Первоначально планировалось, что работа электростанции будет остановлена 15 мая 2020 г. 

для проведения планово-предупредительных работ, но из-за пандемии COVID-19 работы были 

отложены. Предполагается, что работа ААЭС будет прекращена на 65 дней, в течение которых 

предстоит выполнить значительный объем работ [11]. Помимо капитального ремонта, в 2021 г. 

также предусмотрено проведение планово-предупредительного ремонта для повышения уровня 

безопасности и эффективности АЭС [12]. 

Льготный срок по погашению российского кредита истек 31 декабря 2019 г. При этом в 

рамках установленных сроков использования кредитных средств и выполнения капитального 

ремонта стало известно о проблеме их неэффективного использования. Порядка 100 млн долл. 

США остались неиспользованными. Почти год продолжались обсуждения о возможности 

продления сроков погашения кредита или предоставления нового  льготного срока российской 

стороной. Однако армянская сторона отказалась от кредита, с перспективой привлечения средств 

из госбюджета для продолжения модернизационных работ. Отметим, что срок действующей 

лицензии истекает в 2021 г. Для получения новой лицензии со стороны Государственного 

комитета по регулированию ядерной безопасности работы должны быть завершены к концу             

2021г. В этих условиях перед Правительством Армении стоит задача привлечения 

соответствующих средств из госбюджета в ближайшие сроки для окончания модернизации 
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второго блока, с целью чего принято решение о выпуске дополнительных казначейских 

облигаций.   

 

Заключение 

Модернизация второго блока ААЭС с целью продления срока эксплуатации дает 

возможность на ближайшие десятилетия найти потенциальных инвесторов для строительства 

нового энергоблока, что должно стать стратегическим вызовом для развития ''мирного атома'' в 

Армении. Наличие ''мирного атома'' в Армении соответствует ее геоэкономическим и 

геополитическим интересам, учитывая заинтересованность и намерение региональных акторов, в 

частности Азербайджана и Турции, развивать ядерную энергетику. Неправильное планирование 

работ и неэффективное использование финансовых средств создали ряд сложностей для будущего 

армянской ядерной энергетики. Очевидно, что незавершение работ в назначенный срок может 

отрицательно повлиять на авторитет армянской атомной индустрии с точки зрения выполнения 

международных обязательств, а также сказаться на процессе лицензирования. Таким образом, в 

текущей стадии развития армянского ''мирного атома'' модернизационные работы на Армянской 

АЭС являются краеугольной задачей для Правительства Армении.   
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Դիտարկվել է Հայկական ԱԷԿ-ի նշանակությունը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և էներգետիկ 
անվտանգության ապահովման համատեքստում: Ներկայացվել է ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի գործարկման 
ժամկետը երկարացնելու համար արդիականացման աշխատանքների նշանակությունը` Հայաստանում 
միջուկային էներգիայի զարգացման հիմնական սցենարների համատեքստում: Բացահայտվել և ցույց են տրվել 
արդիականացման գործընթացում առաջացող հիմնական ռիսկերն ու մարտահրավերները:  

 Հայկական ԱԷԿ, ՀԱԷԿ-ի արդիականացում, միջուկային էներգետիկա, միջուկային 
անվտանգություն, «խաղաղ ատոմ»: 

 

S.R. Khachikyan 

MODERNIZATION OF ARMENIAN NPP IN THE CONTEXT OF ENERGY 

SECURITY CHALLENGES OF ARMENIA 

 

The importance of the Armenian NPP in the energy infrastructure and in the system of ensuring energy 

security of the Republic of Armenia is considered. The role of modernization works of the Armenian NPP extending 

the life of the second unit is presented in the context of the main scenarios of the nuclear energy development in 

Armenia. The main risks and challenges arising in this process are identified and shown. 

Keywords: Armenian NPP, modernization of the ANPP, nuclear energy, nuclear safety, “peaceful atom”. 
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Ðá¹í³ÍÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
 

Ðá¹í³ÍÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³Û»ñ»Ýáí, éõáë»ñ»Ýáí ¨ ³Ý·É»ñ»Ýáí: î»ùëïÇ ï³é³ï»ë³ÏÁ. 
Ñ³Û»ñ»ÝÁª Sylfaen (տառաչափը 10), éáõë»ñ»ÝÁ ¨ ³Ý·É»ñ»ÝÁª Times New Roman (տառաչափը 11), ïáÕ»ñÇ 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁª 1, ¿çÇ ýáñÙ³ïÁ` A4 (210x297 ÙÙ) , ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹³ßïÁ` 165x252 ÙÙ, Éáõë³ÝóùÝ»ñÁ. 
Ó³ËÇóª 25ÙÙ, í»ñ¨Çóª 20ÙÙ, ³çÇóª 20ÙÙ, Ý»ñù¨Çóª 25ÙÙ: 
 1-ÇÝ ¿çÇ í»ñÇÝ ïáÕáõÙ ·ÉË³ï³é»ñáí ¨ ëïí»ñ³å³ïí³Í, Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ É»½íáí ÝßíáõÙ »Ýª 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ëÇãÁ, Ñ³Ý¹»ëÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ñ³å³íáõÙÁ  (÷³Ï³·Í»ñáõÙ), ï³ñ»ÃÇíÁ, Ñ³ïáñÁ ¨ 
Ñ³Ù³ñÁª (³ÙμáÕç ïáÕÁª Ñ³ëï (bold) 9 ï³é³ã³÷áí): Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨, Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝáõÙ ïñíáõÙ ¿ Ðî¸ -Ý  
(ÓÄÊ)ª Áëï ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñïÇ, ³éÝí³½Ý í»ó³ÝÇß Ãíáí, ÇëÏ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙª Ñá¹í³ÍÇ μ³ÅÇÝÁª 
·ÉË³ï³é»ñáí (³ÙμáÕç ïáÕÁª bold, 11 ï³é³ã³÷áí): 
 Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨, ïáÕÇ Ù»çï»ÕáõÙ ïñíáõÙ »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ².Ð. ²½·³ÝáõÝÁ(Ý»ñÁ) (÷áùñ³ï³é, 
bold, 11 ï³é³ã³÷áí): ºñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨, ïáÕÇ Ù»çï»ÕáõÙ ïñíáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ (·ÉË³ï³é»ñáí, 
bold, 12 ï³é³ã³÷áí), ÇëÏ 2 ïáÕ Ý»ñù¨, Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ É»½íáíª Ñ³Ù³éáï³·ÇñÁ  (àííîòàöèÿ), 5 Ñ³ï 
³é³Ýóù³ÛÇÝ μ³é»ñáí (μáÉáñÁª ÙÇÝã¨ 8 ïáÕ Í³í³Éáí, ß»Õ³ï³é»ñáí (Italic), 10 ï³é³ã³÷áí): Ð³Ù³-
éáï³·ñÇó 2 ïáÕ Ý»ñù¨: ä³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ »Ý Ýáñ ïáÕÇóª 10 ÙÙ Ý»ñëÇó: 
 ÜÏ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ï»ùëïáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÝßáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá, ÝáõÛÝ 
Ï³Ù Ñ³çáñ¹ ¿çáõÙ ¨ áõÝ»Ý ÙÇç³ÝóÇÏ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ: ÜÏ³ñÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹³ßïÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μ»éÝ³Ã³÷»É ³í»Éáñ¹ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇó ¨ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,  áñáÝù ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý 
ÝÏ³ñ³ï³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ (Italic, 9 ï³é³ã³÷áí): Îááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÇ íñ³ å³ñï³¹Çñ ¿ 
ÑÈ  Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ÁÝ¹áõÝí³Íª Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ (μ³óÇ ï»ë³Ï³Ý 
Ïáñ»ñ Ï³Ù Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇó): 
 ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý í»ñÝ³·ñ³ÛÇÝ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ, áñáÝù ïñíáõÙ 
»Ý  Italic, 9 ï³é³ã³÷áí, ÇëÏ ³ÕÛáõë³ÏÇ ·ÉË³Ù³ëÇ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÁª Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí: ²ÕÛáõë³ÏÇ Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ÏñÏÝ»Ý Ñá¹í³ÍÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÇ ÙÇ 
Ñ³ïí³ÍÁ Ñ³çáñ¹ ¿ç ï»Õ³÷áË»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ñï³¹Çñ ¿ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÁ, áñÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿ 
ï»Õ³÷áËí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÇ ·ÉË³Ù³ëáõÙ: Ð³çáñ¹ ¿çÁ Ï³Ù Ý»ñù¨ ï»Õ³÷áËí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ 
Ñ³ïí³ÍÇ íñ³ ÝßíáõÙ ¿ª … ²ÕÛ. …- Ç ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ…(Italic, 9 ï³é³ã³÷áí): 
 ´áÉáñ ï»Õ»ñáõÙ (Ñ³Ù³éáï³·Çñ, ï»ùëï, ÝÏ³ñ, ³ÕÛáõë³Ï) ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Italic, 
10 ï³é³ã³÷áí: 
 ´³Ý³Ó¨»ñÁ ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Microsoft Equation, Italic,          
11 ï³é³ã³÷áí: ´³Ý³Ó¨»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ïáÕáí ¨ Ù»çï»ÕáõÙ, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý³¨ 
Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ¿çÇ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙª ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ μ³Ý³Ó¨»ñáõÙ Ïáïáñ³Ï³ÛÇÝ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñ»É a/b Ï³Ù ab-1 ïÇåÇ ëÇÙíáÉÝ»ñáí: 
 Ðá¹í³ÍáõÙ û·ï³·áñÍ³Í ·ñ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, Áëï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ 
áõÝ»Ý³Ý ÙÇç³ÝóÇÏ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ ¨ ï»ùëïáõÙ Ýßí»Ýª [1], [2],… ï»ëùáí: 
 Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÝ³Ù³ëÇó »ñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨, Ù»çï»ÕáõÙ ÝßíáõÙ ¿ª ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ   ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ 
(÷áùñ³ï³é, bold, 11 ï³é³ã³÷áí) ¨ Áëï ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñïÇ, 10 ï³é³ã³÷áí ïñíáõÙ ¿ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ, áñáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ²½·³ÝáõÝÁ ².Ð.-Ý Ï³Ù ³é³çÇÝ μ³éÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿  bold, 10 
ï³é³ã³÷áí: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É 6-8 ³Ýí³ÝáõÙÇó áã ³í»ÉÇ ³ñ¹Ç 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

Ø»Ï ïáÕ  Ý»ñù¨ ïñíáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ï³ñ»ÃÇíÁ: 
 î»ùëïÇ í»ñçáõÙ, »ñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨ Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ Ñ»ï ãÑ³ÙÁÝÏÝáÕ »ñÏáõ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí ÝáõÛÝ Ó¨áí 
ÏñÏÝíáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÇ ·ÉË³Ù³ëÁª Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ².Ð. ²½·³ÝáõÝÁ, Ñá¹í³ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ ¨ Ñ³Ù³éáï³·ÇñÁ: 
 Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨ ïñíáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ²½·³ÝáõÝ(Ý»ñ), ²ÝáõÝ, Ð³Ûñ³ÝáõÝÁ,  ·Çï, 
³ëïÇ×³ÝÁ, ·Çï. ÏáãáõÙÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³éáï ³Ýí³ÝáõÙÁ (÷³Ï³·Í»ñáõÙ) ¨ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ: 
  Ðá¹í³ÍÁ å³ñï³¹Çñ ·ñ³ËáëíáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ μÝ³·³í³éÇ Ñ³ÛïÝÇ Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ  
Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý Ùß³Ï³Í Ó¨³Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
 Ðá¹í³ÍÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 8 ¿çÁ: ÄáÕáí³ÍáõÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ Ñ³í³ùáõÙÁ 
Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÉñÇí û·ï³·áñÍ»É Ñá¹í³ÍÇ í»ñçÇÝ ¿çÇ ¹³ßïÁ: 
 ì»ñáÑÇßÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá Ñá¹í³ÍÁ ª A4 ýáñÙ³ïÇ íñ³, ïåí³Í 2 ûñÇÝ³Ïáí ¨ 
·ñí³Í 3.5 ýáñÙ³ïÇ ëÏ³í³é³Ïáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÅáÕáí³ÍáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ: 
Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙμ³·ñáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó 
Ù»ÏÇ ï»ùëïÁ ïå³·ñ»É  12  ï³é³ã³÷áí ¨ ïáÕ»ñÇ  1,5 Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùμ: 
 ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñå³Ý»É ï»ñÙÇÝ³μ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ»ñÁ, 
Ïñ×³ï»É å³ñ½áõÝ³Ï, ÏñÏÝíáÕ ¨ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙμ³·ñ»É Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÊáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ã»ñ³ßË³íáñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñá¹í³ÍÇ Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ: 
  

ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ 



Ïðàâèëà ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòåé 
 

Ñòàòüè ïðåäñòàâëÿþò íà àðìÿíñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Øðèôòû: àðìÿíñêèé – 
Sylfaen (ðàçìåð 10), ðóññêèé è àíãëèéñêèé  - Times New Roman  (ðàçìåð 11) ìåæñòðî÷íûé 
èíòåðâàë – 1; ôîðìàò ñòðàíèöû – À4, ðàáî÷åå ïîëå - 165252 ìì; ïîëÿ ñëåâà – 25 ìì, ñâåðõó – 20 
ìì, ñïðàâà – 20 ìì, ñíèçó – 25 ìì. 

Â âåðõíåé ñòðîêå 1 – ãî ëèñòà â ëåâîì óãëó óêàçûâàþò ÓÄÊ ñîãëàñíî ñòàíäàðòó (ìèíèìóì 
6 öèôð), à â ïðàâîì – ðàçäåë ñáîðíèêà çàãëàâíûìè áóêâàìè (âñÿ ñòðîêà – bold, ðàçìåð 11). 
Ñòðîêîé íèæå, â ñåðåäèíå, óêàçûâàåòñÿ È.Î. Ôàìèëèÿ àâòîð(îâ) (ñòðî÷íûìè áóêâàìè, bold, 
ðàçìåð 11). Íà äâå ñòðîêè íèæå – â ñåðåäèíå, çàãëàâíûìè áóêâàìè íàçâàíèå ñòàòüè (bold, ðàçìåð 
12), åùå íà äâå ñòðîêè íèæå – àííîòàöèÿ íà ÿçûêå ñòàòüè ñ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè (ðàçìåð 10, 
Italic). ×åðåç äâå ñòðîêè äàåòñÿ îñíîâíîé òåêñò ñòàòüè. Íîâàÿ ñòðîêà äàåòñÿ îòñòóïîì – 10 
ìì. 

Ôîðìóëû è ìàòåìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â Microsoft Equation, Italic,     ðàçìåð 
11. Ôîðìóëû ïðåäñòàâëÿþò íà îòäåëüíîé ñòðîêå, â ñåðåäèíå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – íóìåðóþò 
â ïðàâîì óãëó òîé æå ñòðîêè, â ñêîáêàõ. Äðîáíûå âûðàæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìèòü â  âèäå 

ba /  èëè 
1ab  è èñïîëüçîâàòü ñèìâîë exp.  

Ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè â òåêñòå óêàçûâàþòñÿ ïîñëå ñòàòüè è ïðåäñòàâëÿþòñÿ â 
ñêâîçíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: [1],[2], .... 

Íà îäíó ñòðîêó íèæå äàåòñÿ äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòüè. 
Äàëåå ïðèâîäÿòñÿ àííîòàöèè äà äâóõ ÿçûêàõ, íå ñîâïàäàþùèõ ñ ÿçûêîì òåêñòà. 
Íà îäíó ñòðîêó íèæå äàþòñÿ: Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî àâòîðà(îâ), ó÷. ñòåïåíü, çâàíèå, 

ñîêðàùåííîå íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, ãäå ðàáîòàåò àâòîð, № òåëåôîíà. 
Ñòàòüÿ îáÿçàòåëüíî ðåöåíçèðóåòñÿ èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì èëè íàó÷íûì ðàáîòíèêîì 

äàííîé îáëàñòè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà ñáîðíèêà. Îáùèé 
îáúåì ñòàòüè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòð. 

Ñòàòüþ, íàïå÷àòàííóþ íà ôîðìàòå  À4, â 2 ýêçåìïëÿðàõ, à òàêæå íà äèñêå ôîðìàòà 3,5, 
ïðåäñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ ñáîðíèêà. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîöåññà 
îêîí÷àòåëüíîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð ñòàòüè íàïå÷àòàòü ðàçìåðîì 
øðèôòà 12 è ìåæñòðî÷íûì èíòåðâàëîì 1,5. 

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü îêîí÷àòåëüíîå ðåäàêòèðîâàíèå.  
Â ñëó÷àå îòêàçà â îïóáëèêîâàíèè îäèí ýêçåìïëÿð ñòàòüè îñòàåòñÿ â ðåäàêöèè. 
 
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò 
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Two lines below, in the centre of the page with capital letters – the title of the article (bold typeface, 
size 12) and two lines below – the abstract in the language of the article with keywords (size 10, Italic). 

Two lines below the main text of the article is given. The new line is given with indentation – 10 mm.. 
The formulas and mathematical expressions have the form of Microsoft Equation, Italic, size 11. 
The formulas are submitted on a separate line, and, if necessary, they must be numbered on the 

right angle of the same line, in brackets. The fractions are recommended in the form ba /  or 
1ab  and the 

symbol exp must be used.  
The references in the text are written after the article and submitted sequentially [1],[2]... 
One line below the date of submitting the article is given. 
Afterwards the abstracts in two languages not coinciding with the language of the text. 
One line below are written: Surname, Name, Patronymic of the author(s), scientific degree, title,                  

the name of the organization in short, the working place of the author, the phone number. 
The article should be reviewed by a well known specialist or scientific worker in the given field and 

submitted for examining to the editorial board of the collection. The total volume of the article must not 
exceed 8 pages. 

The article must be typed by format A4, in two copies, as well as on a disk in format 3,5 and 
submitted to the executive secretary of the collection. To facilitate the process of final editing, it is 
recommended to type one copy with typeface 12 and in-between spacing 1,5.  

The editorial board has the right to make the final editing. 
In case of rejection to publish one copy of the article must be kept in the editorial office. 
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