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Ներդրումային գործընթացի աշխուժացումն է, որի լուծումը կարևոր նա-

խապայման է տնտեսության կայունության և հետագա տնտեսական աճի ապա-
հովման համար: Ներկայիս պայմաններում շատ կարևոր է նաև ներդրումների 
արդյունավետության գնահատման և ներդրումային որոշումներ ընդունելու 
հարցը: Հոդվածում ուսումնասիրվում է ներդրումային նախագծի արդյունա-
վետության գնահատման մեթոդները կոնկրետ կազմակերպության օրինակով: 

 
ՀՀ տնտեսության զարգացման ներկայիս փուլում կարևորագույն հիմնա-

խնդիրներից մեկը երկրում ներդրումային գործընթացի աշխուժացումն է, որի 
լուծումը կարևոր նախապայման է տնտեսության կայունության և հետագա 
տնտեսական աճի ապահովման համար: Ներկայիս պայմաններում շատ կա-
րևոր է նաև ներդրումների արդյունավետության գնահատման և ներդրումային 
որոշումներ ընդունելու հարցը: Այդպիսի գնահատման ճշտությունից և արժա-
նահավատությունից են կախված ներդրված միջոցների հետ ստացման ժամ-
կետները և ձեռնարկության զարգացման հեռանկարները: Տնտեսավարման շու-
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կայական պայմանների կատարելագործմանը համընթաց հայաստանյան ըն-
կերությունների մոտ անհրաժեշտություն է ծագում ներդնելու դրանց մրցունա-
կության բարձրացմանն ուղղված կառավարման ժամանակակից մեթոդներ և 
մոդելներ: Ընկերությունների երկարաժամկետ նպատակների իրագործման և 
կայուն զարգացման համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի ներդրու-
մային գործունեության կառավարման արդյունավետությունը: Ներդրումային 
նախագծերն ընկերություններին թույլ են տալիս մշակել նոր արտադրանք, իրա-
կանացնել արտադրության տեխնիկական վերազինում և կատարելագործել ար-
տադրական գործընթացները, ստեղծել մրցակցային առավելություններ, բարձ-
րացնել վաճառքի հանված ապրանքների որակը, ամրապնդել սեփական շու-
կայական դիրքը: Գործնականում ներդրումային որոշումների կայացման ծայ-
րահեղ բարդությունը, որը պայմանավորված է կապիտալի օգտագործման եր-
կարատև ժամկետով, ներդրումային նախագծերի արդյունքների անորոշության 
բարձր աստիճանով և ներդրումային գործընթացների համալիր բնույթով, 
առանձնակի սրությամբ է դնում ընկերության սահմանափակ ֆինանսական, 
մարդկային և նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության 
մաքսիմալացմանն ուղղված ներդրումային նախագծերի կառավարման ամբող-
ջական համակարգի մշակման անհրաժեշտության հարցը: Ընդ որում, այս 
խնդիրն էլ ավելի արդիական է փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար, քա-
նի որ դրանք, խոշոր ընկերությունների համեմատ, բախվելով ավելի կոշտ սահ-
մանափակումների, օժտված են սխալ ներդրումային որոշումների հետևանք-
ների վերացման ավելի փոքր պաշարներով: 

  Ներդրումային նախագծի  արդյունավետության գնահատումը հանգում է 
բացարձակ և հարաբերական առումներով դրա եկամտաբերության մակարդա-
կի որոշմանը: Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատման 
նպատակով կիրառվում են քանակական և որակական մի շարք ցուցանիշներ: 
Առավել հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է փոխկապակցված ցուցանիշ-
ների հետեւյալ համակարգը.[1]  
1. զուտ եկամուտ (net income-NI), 
2. զուտ դիսկոնտավորված եկամուտ (net discounted income-NDI) կամ, ինչպես 

այն այլ կերպ անվանվում է, ինտեգրալային արդյունք, 
3. զուտ  բերված (կամ ընթացիկ) արժեք (net present value-NPV), 
4. եկամտաբերության (շահութաբերության) ինդեքս (profitability index-PI), 
5. եկամտաբերության (շահույթի) ներքին նորմա (internal rate of return-IRR), 
6. հատույցի (միանվագ ծախսերի վերադարձման) ժամկետ (payback period-PP), 
7. ներդրումների արդյունավետության գործակից (ARR): 
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Մեր կողմից կատարվել է «Անի» ՍՊԸ-ի ներդրումային ծրագրի արդյունա-
վետության գնահատում վերը նշված ցուցանիշներով: 

«Անի» ՍՊԸ-ն զբաղվում է աղյուսի և շինարարական այլ նյութերի արտա-
դրությամբ: Ներկայումս ընկերությունը թողարկում է ապրանքատեսականու 15 
անվանում, որն ընդգրկում է 10 տեսակի աղյուսներ, ներկեր,  ցեմենտե թեթև 
բլոկներ, բջջային ապակի և այլ նյութեր: 

«Անի» ՍՊԸ-ն ցանկանում է գործարար ծրագրի իրականացման համար 
կատարել ներդրումներ սեփական և արտաքին ֆինանսավորման միջոցների 
ներգրավմամբ:  

Գործարար ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցների գո-
յացման աղբյուրները հետևյալն են` 
  1. երկարաժամկետ վարկային միջոցներ, 
  2. սեփական ներդրում: 

Երկարատև վարկային միջոցները նախատեսվում են սարքավորումների 
և արտադրության համար շրջանառու միջոցների ներգրավման համար: 
Երկարատև վարկային միջոցների համար նախատեսվում է 500,5 մլն ՀՀ դրամ 5 
տարի մարման ժամկետով 14% տարեկան տոկոսադրույքով: Վարկային միջոց-
ներն ուղղվելու են աղյուսի և մյուս արտադրանքների արտադրության ընդլայն-
ման ու զարգացման ուղղությամբ: Ներդրումների ներգրավման արդյունքում 
հնարավոր կլինի ավելացնել իրացման ծավալները տեղական շուկայում, ինչ-
պես նաև կազմակերպել արտահանում: 

Ընկերության ներդրումները նույնպես ուղղվելու են հիմնական և շրջա-
նառու միջոցների ձեռքբերման ծախսերի մասնակի փոխհատուցման և ընթացիկ 
ծախսերի իրականացման ուղղությամբ: Ընկերության սեփական ներդրումների 
չափը կազմում է 308 մլն ՀՀ դրամ: 

Ընկերության կանխատեսվող ապրանքաշրջանառությունը կբավակա-
նացնի վարկային միջոցների մարումների, արտաքին ֆինանսական ռեսուրսնե-
րի հետվերադարձի և շահութաբերության ապահովման համար: 

Նախատեսվող ներդրումների  հետվերադարձը նախատեսվում է իրակա-
նացնել հինգ տարում: Փոխառու կապիտալի հետվերադարձի ժամանակահատ-
վածն ընտրված է այն սկզբունքով, որ շրջանառու միջոցներն ուղղվեն ար-
տադրական հզորությունների աստիճանական ավելացմանը, շրջանառու մի-
ջոցների համալրմանը և արտադրանքի հանդեպ շուկայի պահանջարկի մաս-
նակի բավարարմանը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի միջոցներն ուղղել ար-
տադրանքի արտադրությանը:  
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Աղյուսակ 1.   
Ներդրման ուղղությունները 

 
Տոկոսադրույքների հաշվարկն իրականացվում է վարկի մնացորդային 

գումարի հիման վրա, տոկոսագումարի վճարումներն իրականացվում են հա-
վասարաչափ` սկսած առաջին ամսից, իսկ վարկի մարումը՝ վարկի տրամա-
դրումից 6 ամիս անց:  

Պլանավորած ծրագրի հինգ տարիների ընթացքում փոխառու միջոցների 
հետ վերադարձման արդյունքում ընկերությունն արդեն սեփական ուժերով ար-
դյունավետ բիզնեսի կառավարմամբ կառույց կդառնա` նպաստելով համայն-
քում նոր աշխատատեղերի բացմանը, գործազրկության ցուցանիշի նվազեց-
մանը և կենսամակարդակի բարձրացմանը: 

«Անի» ընկերության արտադրանքի իրացման ծավալների հաշվարկները 
իրականացված են կանխատեսվող վաճառքի ծավալների և նախատեսվող 
իրացման գների հաշվարկի հիման վրա: Իրացումից ակնկալվող հասույթի ցու-
ցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակ 2-ում ` 

 
Աղյուսակ 2.   

Իրացումից ակնկալվող հասույթի ցուցանիշները 
 

Ընկերության կողմից թողարկվող արտադրանքի ինքնարժեքը ներառում է 
նյութերի ծախսը, ուղղակի աշխատավարձը, էներգամատակարարման, գազա-
մատակարարման, ջրամատակարարման և այլ ուղղակի ծախսերը: Արտա-
դրանքի ինքնարժեքի հաշվարկը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում` 

 
 
 

Üºð¸ðØ²Ü   àôÔÔàôÂÚàôÜÀ 

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ  ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ ¨ ã³÷Á 
(ÐÐ ¹ñ³Ù) 

ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
í³ñÏ 

ê»÷³Ï³Ý 
Ý»ñ¹ñáõÙ 

ÀÜ¸²ØºÜÀ 

ÐáõÙùÇ ¨ շñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ó»éùµ»ñáõÙ 

154,000,000 115,500,000 269,500,000 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ 269,500,000 77,000,000 346,500,000 

Î³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·áõÙ 77,000,000 115,500,000 192,500,000 

ÀÜ¸²ØºÜÀ 500,500,000 308,000,000 808,500,000 

1-ին տարի 2-րդ  տարի 3- րդ   տարի 4- րդ   տարի 5- րդ   տարի Ընդամենը  

377,200,000 773,600,000 1,003,774,000 1,183,248,620 1,331,734,901 4,669,557,521 
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Աղյուսակ 3.  
Արտադրանքի ինքնարժեքը հինգ տարիների կտրվածքով 

 

Համախառն շահույթը հինգ տարիների հաշվով կազմում է 2,586,228,750 ՀՀ 
դրամ, իսկ համախառն շահութաբերությունը կազմում է միջինը 42,4 %: 

Աղյուսակ 4.   
Համախառն շահույթը հինգ տարիների հաշվով 

 
Գործարար ծրագրով կանխատեսված զուտ շահույթն ու շահութաբերությու-

նը կանխատեսվող հինգ տարիների համար ներկայացված են աղյուսակ 5-ում. 

    
 Աղյուսակ 5. 

Զուտ շահույթն ու շահութաբերությունը կանխատեսվող 
հինգ տարիների համար 

 

 Զուտ շահույթն ու շահութաբերությունը աճում է կանխատեսումային հինգ 
տարիների ընթացքում, որը պայմանավորված է արտադրության ծավալների 
հետզհետե ավելացմամբ: 

Այսպիսով, ելնելով բիզնես պլանում նշված ցուցանիշներից` հաշվենք, թե 
սկզբնական ներդրումները ինչքան ժամանակում հետ կգան, այսինքն` ներ-
դրումների փոխհատուցման պարզ ժամանակահատվածը` PP  

I տարում դրամական հոսքերը կազմել են 90.200.000, որը փոքր է սկզբնա-
կան ներդրումներից, I և II տարում դրամական հոսքերը կազմել են 
90.200.000+400.500.000=490.700.000 

I , II և III տարում՝  490.700.000+481.434.000=972.134.000   

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
1-ին տարի 2-րդ  

տարի 
3-րդ   

տարի 
4-րդ   

տարի 
5-րդ  

տարի 
Ինքնարժեք 287,000,000 373,100,000 522,340,000 652,925,000 750,863,750 

 1-ին 
տարի 

2-րդ 
տարի 

3-րդ  
տարի 

4-րդ  
տարի 

5-րդ  
տարի 

Համախառն շահույթը 90,200,000 400,500,000 481,434,000 530,323,620 580,871,151 

Համախառն 
շահութաբերությունը % 

24% 52% 48% 45% 44% 

 1-ին տարի 2-րդ տարի 3-րդ  տարի  4-րդ  տարի 5-րդ  տարի 

¼áõï ß³ÑáõÛÃ (14,938,407) 142,803,852 210,909,141 256,858,446 306,722,756 

¼áõï ß³ÑáõÛÃի տոկոս 0% 18% 21% 22% 23% 
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Ներդրումները հետ կգան 3 տարուց շուտ (բայց ի նկատի ունենանք, որ 
ներդրումների հատուցման պարզ ժամկետի ցուցանիշը հաշվի չի առնում փողի 
արժեքային տատանումները): 

մնացորդ= 1-972134000-808500000/481434000=0.66 
PP=2+0.66=2.66 
Հետևում է, որ  Payback period-ը   2.66 տարի է: 

     Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև դրամական միջոցների դիսկոնտավորման 
արժեքը, ապա պետք է հաշվենք մեկ այլ ցուցանիշ՝  DPP (հատուցման դիսկոն-
տային ժամանակաշրջան):  

    Մինչ այս ցուցանիշը հաշվելը հաշվենք ներդրումների ընթացիկ արժեքը (PV) 

PV1=90200000/(1+0.14)=79122807 

PV2=400500000/(1.14)2=400500000/1.3=308077000 

PV3=481434000/1.5=320956000 

PV4=530323620/2=265161810 

PV5=580871151/2=290435576 

Հաշվենք այն տարին, երբ սկզբնական ներդրումները կհատուցվեն. 

I և II տարում                 79122807+308077000=387199807< 808500000 

I, II և III տարում           387199807+320956000=708155807<808500000 

I, II, III  և IV տարում    708155807+265161810=973317617> 808500000 

Սա նշանակում է, որ  սկզբնական ներդրումները հետ կգան  4 տարուց շուտ: 

Եթե ենթադրենք, որ դրամական միջոցների հոսքը ամբողջ ժամանակա-
հատվածի համար գալիս է հավասարաչափ, ապա կարող ենք հաշվել չոր-
րորդ տարվա մնացորդը. 

Մնացորդը=1-973317617-808500000/265161810=0.378    

  DPP= 3+0.378=3.378 

Ինչպես տեսնում ենք, ներդրումները հատուցվում են 3.378 տարում 
(DPP=3.378), որը ավելի երկար է, քան պարզ հատուցման ժամկետի դեպքում: 

Այժմ հաշվենք ներդրումային նախագծի զուտ ընթացիկ արժեքը (NPV): 
Դրա համար մենք օգտվում ենք արդեն իսկ յուրաքանչյուր տարվա համար հաշ-
վարկված ընթացիկ արժեքներից (PV): Ինչպես գիտենք. 

                           NPV=    tr
Itt

r
CFt n
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n
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                              NPV=PV-I0 
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       Ըստ մեր հաշվարկների՝ նախագծի ընթացիկ արժեքները հավասար կլինեն. 

Առաջին տարվա համար` PV1=79122807 
Երկրորդ տարվա համար` PV2=308077000 
Երրորդ տարվա համար`    PV3=320956000 
Չորրորդ տարվա համար` PV4=265161810 
Հինգերորդ տարվա համար` PV5=290435576 

 NPV= 04552531938085000001263753193  , ստացվածից հետևում 
է, որ տվյալ նախագծում ներդրումներ կատարելը արդյունավետ է: 

    Այս նախագծի համար հաշվենք նաև եկամտաբերության դիսկոնտային 
ինդեքսը (DPI): 

DPI=
 

 

1563.1
808500000

1263753193

1

1

0

0 












n

t

n

t
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r
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t
r

CFt

 

  Այս ցուցանիշը ևս վկայում է այն մասին, որ նախագծում ներդրումներ 
կատարելն արդյունավետ է: 

Եկամտաբերության ներքին նորման դիսկոնտային դրույքի այն մեծու-
թյունն է, որի դեպքում NPV=0: Բանաձևային տեսքով IRR որոշելը անհնար է, այս 
ցուցանիշը որոշվում է ընտրանքի կարգով: Կազմենք հետևյալ աղյուսակը. 

²ÕÛáõë³Ï 6 

î³ñÇ 
Ðáëù 
(ÙÉÝ) 

Ð³ßí³ñÏ Ð³ßí³ñÏ Ð³ßí³ñÏ Ð³ßí³ñÏ 

1 90.2 0.88 PV=79.123 0.769 PV=69.4 0.714 PV=64.4 0.752 67.83 
2 400.5 0.77 308 0.59 236.3 0.51 204.3 0.5 200.25 
3 481.5 0.66 321 0.455 219 0.364 175.3 0.42 202.23 
4 530.33 0.5 265.162 0.35 185.5 0.26 138 0.32 169.7 
5 589 0.5 290.436 0.25 147.25 0.19 111.91 0.24 141.36 

ÀÝ¹. 2092 
r 

=14% 
NPV=455 

ÙÉÝ>0 
r 

=30% 
NPV=48.95 

ÙÉÝ>0 
r 

=40% 

NPV= 
-114.59 

<0 

r 
=33% 

NPV= 
0 

 

 Աղյուսակում սկզբնական ներդրումների ծավալը 808.5 մլն ՀՀ դրամ է, դիս-
կոնտավորման տոկոսադրույքը` 14%: Այս դեպքում NPV=455 մլն, որը մեծ է 0-
ից, բայց մեզ անհրաժեշտ է կիրառել դիսկոնտի այնպիսի դրույք, որի դեպքում 
զուտ ընթացիկ արժեքը հավասարվի 0-ի: Կամայական ընդունենք, որ դիս-
կոնտավորման տոկոսադրույքը 30% է, այդ դեպքում NPV=48.95 մլն ՀՀ դրամ, իսկ 
եթե ընդունենք դիսկոնտավորման դրույքը 40%, ապա NPV=-114.59 մլն դրամ: 
Հետևապես դիսկոնտավորման այն դրույքաչափը, որի դեպքում NPV=0, 
գտնվում է 30 և  40 տոկոսների միջակայքում: Այս դեպքում IRR-ը հաշվում ենք. 
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48.9530% 40% 30%
48.95 114.59

48.9530% 40% 30%
163.54

30% 0.3 10 33%

IRR    
 

   

   

 

         Այսինքն` IRR=33%, այն առավելագույն սահմանն է, որից հետո ներդրումա-
յին ծրագիրը կլինի ոչ շահութաբեր: Հետևաբար մինչ այդ սահմանը ձեռնարկու-
թյան համար շահավետ կլինի ֆինանսավորել տվյալ ներդրումային նախագիծը: 

Նշենք նաև, որ ներդրումային նախագծի գնահատման մեջ պետք է հաշվի 
առնել նաև ֆինանսական կախվածության գործակիցը, որը ցույց է տալիս ֆիր-
մային կախվածությունը արտաքին փոխառություններից: Հաշվարկման սխե-
ման ենթադրում է փոխառու միջոցների մասնաբաժնի և ամբողջական ակտիվ-
ների հարաբերակցությունը: Ինչքան մեծ է ստացվում ցուցանիշը, այնքան փո-
խառու միջոցների բաժինն ավելի մեծ է, իսկ դա վկայում է անվճարունակության, 
բարձր ռիսկի և ձեռնարկությունում դրամական դեֆիցիտի մասին: 

Կազմակերպությունում նշված ֆինանսական կախվածության գործակիցը 
հավասար է 0.619 կամ 62%: Սա վկայում է այն մասին, որ բիզնես ծրագրի իրա-
կանացման համար 62%-ը վարկային միջոցներն են, իսկ մնացած 38%-ը` սեփա-
կան: Սա նման բիզնես նախագիծ իրականացնելու համար նորմալ ցուցանիշ է, 
քանի որ հիմնականում ընդունված է, որ սեփական միջոցների բաժինը ընդհա-
նուր ակտիվներում պետք է գերազանցի 25%-ը: Իսկ կազմակերպությունում այն 

հավասար է 38%-ի: Հետևաբար ներդրումային նախագիծը կարելի է իրակա-
նացնել: 

Եզրահանգում. Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գնահատ-
ման ցուցանիշները, իրենց կարևոր կիրառական նշանակությամբ հանդերձ, 
ունեն նաև էական թերություններ: Այսպես, դրանք գլխավորապես մասնակի 
բնույթ ունեն և ներդրումային նախագծերի տնտեսական արդյունավետությունը 
բնութագրում են այս կամ այն տեսանկյունից: Այդ իսկ պատճառով նախագծերի 
առավել ընդգրկուն գնահատման համար անհրաժեշտ է այս ցուցանիշները դի-
տարկել որպես համակարգային ամբողջություն, որի բաղադրիչներից յուրա-
քանչյուրը փորձում է լրացնել մյուսների կիրառման արդյունքում առաջացած 
բացը: Սակայն նույնիսկ դիտարկված բոլոր ցուցանիշների կիրառման դեպքում 
հնարավոր չէ խուսափել լուրջ բարդություններից: Այսպես, քանի որ դրանք 
տարբեր բնույթ ունեն, ուստի դրանց արժեքները ևս կարող են հակառակ պատ-
կեր ստեղծել: Այս դեպքում ծագում է ցուցանիշներից որևէ մեկին նախապատ-
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վություն տալու խնդիրը, որը չնայած շատ հաճախ լուծվում է NPV-ի օգտին, սա-
կայն, մեր կարծիքով, այս լուծումը ևս թերի է և չունի բավարար հիմնավորվա-
ծություն: 

Т.С.  Симонян, Х. С.  Исраелян 
Оценка эффективности инвестиционного проекта на примере 

организации 
 

Одним из важнейших задач развития эканомики Армении является оживление 
инвестиционной деятельности, что является важной предпосылкой для обеспечения 
дальнейшего роста экономики. Важное значение имеет так же вoпрос оценки 
эффективности и принятия инвестиционных решений. В статье рассматриваются 
методы оценки эффективности инвестиционого проекта на примере организации. 

 
T.S.  Simonyan, Kh. S. Israelyan 

The Assessment of Efficiency of Investment Project 
 

One of the major problems of development of the Armenian economy is the recovery 
of investment activities,the solution of which is an important prequisite for further 
economic growth. An important value also has a matter of assessing the effectiveness and 
adoption of investment decisions.The article considers the methods of evaluation of 
investment projects.  
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