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Չնայած մեր հանրապետությունում «Կուտակային կենսաթոշակների մա-

սին» օրենքն ընդունվել է 2010թ.-ին, և 2011թ.-ից գործել է կամավոր կենսաթո-
շակային բաղադրիչը, սակայն, ըստ էության, որևէ մեկը կամավոր գումար չի 
փոխանցել կուտակային հիմնադրամներին: Կուտակային կենսաթոշակների 
մասին ՀՀ օրենքի համաձայն՝ 2014թ. հունվարի մեկից ուժի մեջ է մտնում պար-
տադիր կուտակային բաղադրիչը, ըստ որի՝ 1974թ. հունվարի 1-ին և դրանից հե-
տո ծնված յուրաքանչյուր վարձու աշխատող իր ամսական անվանական աշխա-
տավարձի 5%-ը պարտավոր է կուտակել՝ փոխանցելով կենսաթոշակային 
հիմնադրամներին: Հոդվածում իրականացվել է պարտադիր կուտակային կեն-
սաթոշակային համակարգի ներդրման հնարավոր ազդեցությունների վերլու-
ծություն և գնահատում ժողովրդագրական և տնտեսագիտական տեսանկյուն-
ներից: 
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Մեր կողմից փորձ է արվել առանձնացնել և հիմնավորել այնպիսի ռիսկերի 
առկայություն, ինչպիսիք են՝ աղքատության մակարդակի ավելացումը, պե-
տական բյուջեի ծախսային բեռի ավելացումը, միջոցների կուտակման և հե-
տագա բաշխման մեխանիզմների անկատարությունը և ՀՀ-ից կապիտալի հնա-
րավոր արտահոսքը: Սկզբունքորեն դեմ չլինելով կուտակային կենսաթոշակա-
յին համակարգին՝ կարծում ենք, որ համակարգի ներդրումը ժամանակավրեպ է, 
քանի որ մինչ այժմ գիտական հետազոտությունների մակարդակում գրեթե գնա-
հատված չեն վերը նշված ռիսկերը, ավելին, շատ հետազոտություններ փաս-
տում են համակարգի անկատարությունը, որն էլ իր հերթին թույլ է տալիս են-
թադրել, որ համակարգի անխափան գործարկումը խիստ կասկածելի է: Հարկ է 
նշել, որ կուտակային կենշաթոշակի համակարգի ներդրումը հիմնականում 
հաջողություն է ունեցել զարգացած տնտեսությամբ երկրներում, որտեղ առկա է 
բնակչության բարձր կենսամակարդակ:  

Հայաստանում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակար-
գում ընդգրկված է աշխատունակ 15-40 տարեկան, զբաղվածություն ունեցող 
բնակչության այն հատվածը, որը փաստացի գրանցված է համապատասխան 
ձեռնարկություններում և հաստատություններում և իր աշխատավարձից որո-
շակի գումար է հատկացնում կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամ-
ներին՝ այն ակնկալիքով, որ կենսաթոշակի անցնելուց հետո, պետության կող-
մից իրեն հատկացվող կենսաթոշակից բացի, լրացուցիչ կստանա նաև կուտակ-
ված կենսաթոշակային գումարը: Չնայած մեր հանրապետությունում «Կու-
տակային կենսաթոշակների մասին» օրենքն ընդունվել է 2010թ.-ին, և 2011թ.-ից 
գործել է կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչը, սակայն, ըստ էության, որևէ 
մեկը կամավոր գումար չի փոխանցել կուտակային հիմնադրամներին: Այդ ինս-
տիտուտը երեք տարիների ընթացքում մեր հանրապետությունում չի կայացել: 
Պատճառները մի քանիսն են, որոնցից կարելի է առանձնացնել հետեւյալները՝ 
ժողովրդի կողմից այդ համակարգի նկատմամբ անվստահությունը, աշխա-
տունակ բնակչության զգալի հատվածի եկամտի և աշխատավարձի ցածր 
մակարդակը:  

Կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն՝ 2014թ. 
հունվարի մեկից ուժի մեջ է մտնում պարտադիր կուտակային բաղադրիչը, ըստ 
որի՝ 1974թ. հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված յուրաքանչյուր վարձու աշ-
խատող իր ամսական անվանական աշխատավարձի 5%-ը պարտավոր է կու-
տակել՝ փոխանցելով կենսաթոշակային հիմնադրամներին: Պարտադիր բաղա-
դրիչը վերաբերելու է Հայաստանի՝ 270 հազար 15-40 տարեկան աշխատունակ 
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բնակչությանը: 2012թ. ընթացիկ տվյալներով մեր հանրապետությունում 15-40 
տարեկան բնակչության թիվը 1388,9 հազ. (679,9 հազարը՝ տղամարդ, 709 հազա-
րը՝ կին) է[1, էջ 43]: Այսինքն՝ կենսաթոշակային հիմնադրամին գումար չպետք է 
փոխանցեն 1118,9 հազ. մարդ, որը կազմում է տվյալ տարիքային խմբի 
բնակչության 80,6%-ը, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է: Նրանց զգալի 
հատվածը գյուղաբնակներ, գործազուրկներ, սեզոնային արտագնա աշխատան-
քի մեկնողներ  և ստվերում գտնվող աշխատողներն են: 

Այդ առումով մոտավոր տվյալներով մոտ կես միլիոն 15-40 տարեկան 
օբյեկտիվորեն չեն մուծելու այդ կուտակային հիմնադրամին: Նշենք, որ գյուղա-
բնակների և կուտակային հիմնադրամին մուծողների թիվը կազմում է մոտ 770 
հազար մարդ: Բերված թվերից պարզ է դառնում, որ 618,9 հազար բնակչության 
մասը ծառայում է բանակում, մյուս հատվածը սեզոնային արտագնա աշխա-
տանքի կամ  մշտապես այլ երկրներ է մեկնել բնակության,գործազուրկներ և ստ-
վերային տնտեսությունում զբաղվածներն են: Վերոնշյալ հաշվարկների հիման 
վրա կարելի է հանգել հետևյալ կարևորագույն հարցադրմանը՝ ինչքանով է հա-
մակարգը լուծելու բարեկեցության խնդիր, եթե արդի փուլում դրան մասնակցե-
լու են մոտավոր հաշվարկներով 15-40 տարեկան քաղաքացիների միայն 20%-ը, 
իսկ մնացած 80%-ը չի օգտվելու համակարգի կողմից ապահովվող բարձր 
կենսաթոշակներից: 

Այժմ ներկայացնենք ՀՀ Կառավարության կողմից որպես կենսաթոշա-
կային կուտակային համակարգի փորձ մատնանշվող երկրների՝ Չիլիի, Պերուի 
և Էստոնիայի սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական մի քանի ցուցանիշներ: 
Փաստենք, որ դրանք ՀՀ-ի համեմատությամբ տարբեր միջավայրում ձեւավոր-
ված ազգեր են, որոնք տարբերվում են միմյանցից կրոնով, պատմությունով, 
էթնիկական հոգեբանությամբ, նյութական և հոգեւոր արժեքներով, աշխատան-
քի մշակույթով, աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերով: Այսինքն՝ ՀՀ-ն որևէ 
ընդհանրություն չունի այդ երկրների հետ: Բացի դրանից, թվարկված երկրները 
գտնվում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման ավելի բարձր մակարդակի վրա, 
քան մեր հանրապետությունը: Տարբեր են նաև ժողովրդագրական իրապայման-
ները, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:  
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Աղյուսակ 1 
Կուտակային կենսաթոշակային  համակարգի անցած երկրներից մի քանիսի 

մակրոտնտեսական ցուցանիշները XXI դ. սկիզբ  
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1 2 3 4 5 6 7 
Հայաստան 3,2 3,0 63,0 72 11,2 3500 
Էստոնիա 1,3 -0,3 69,0 79 22 12000 
Չիլի 16,6 10,0 88,0 79 12 10000 
Պերու 27,9 15,0 73,0 71 8 7900 

   Աղյուսակը կազմելիս օգտագործել ենք թվարկված պետությունների վիճակագրական 
տարեգրքերը: 

 

Աղյուսակ 1-ից երեւում է, որ մեկ շնչի հաշվով համախառն արդյունքի 
ծավալով վերջին տեղում Հայաստանն է: Բացի դրանից, այդ երկրներում 
ամսական միջին աշխատավարձը տատանվում է 1000-2000 դոլարի սահմաննե-
րում, իսկ մեզ մոտ 300-ը չի գերազանցում:  Բերված թվերը խոսում են այն մասին, 
որ մեր հանրապետությունը սոցիալ-տնտեսական որեւէ ընդհանրություն չունի 
այդ երկրների հետ: Իսկ այդ հանգամանքը շատ կարևոր է հաշվի առնել, երբ 
անցում է կատարվում կենսաթոշակային կուտակային համակարգին:  

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցնելիս կարևորվում է 
նաև բնակչության թվի փոփոխության կանխատեսումը մոտակա 15-20 տարի-
ների ընթացքում: Հաշվի առնելով այդ դրույթը՝ փորձել ենք կանխատեսել, թե 
տասը տարի անց մեր հանրապետության բնակչության թիվը և տարիքային կազ-
մը ինչպիսի փոփոխության կարող են ենթարկվել: Թե ինչպիսին է եղել Հայաս-
տանի Հանրապետության ժողովրդագրական պատկերն անցյալում, ներկայում 
և ինչպիսին կարող է լինել ապագայում, ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:  
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ բնակչության թվի և տարիքային կազմի շարժընթացը 

 1979-2025թթ. /հազար մարդ/ 
 

 
Աղյուսակից երեւում է, որ մեր հանրապետության բնակչության տարի-

քային կառուցվածքում վերջին 35 տարիների ընթացքում, մասնավորապես 
1990-ական թվականերից սկսած, տեղի են ունեցել որակական և քանական փո-
փոխություներ: Աստիճանաբար ավելացել են աշխատունակ և կենսաթոշա-
կային տարիքի բնակչության բացարձակ թիվը և տեսակարար կշիռը, իսկ մինչ 
աշխատունակ տարիքինը՝ ընդհակառակը, անկում է գրանցվել: Այսինքն՝  այդ 
տարիներին տեղի են ունեցել բնակչության ծերացում և կենսաթոշակառուների 
թվի աճ: Չխորանալով ժողովրդագրական այդպիսի իրապայմանների առաջաց-
ման մեջ՝ նշենք, որ ծնունդների թվի նվազման գլխավոր պատճառներից մեկը 
ազգաբնակչության՝ 20-րդ դարի վերջից սկիզբ առած զանգվածային արտա-
գաղթն է: Իսկ մեր մոտավոր հաշվարկով, 2025թ. մեր հանրապետությունում 
ազգաբնակչության կեսը կկազմի աշխատունակ բնակչությունը, իսկ 1/4-ը՝ 
կենսաթոշակառուները: Նշենք, որ 2015թ. հետո ընկած ժամանակահատվածում 
կենսաթոշակառուների տեսակարար կշիռն անընդհատ բարձրանալու է, իսկ 40 
տարեկան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար մուծողները իրենց 
կենսաթոշակը (կենսաթոշակային տարիքը չբարձրացնելու դեպքում) կստանան 
2037թ.-ից: Եթե նշված տարում ժողովրդագրական ներկա միտումները պահ-
պանվեն, ապա մեր հանրապետության բնակչության 1/3-ից ավելին կամ շուրջ 
500 հազարը կկազմեն կենսաթոշակառուները:  

      Ստորև կատարենք նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
որոշակի քանակական վերլուծություններ և կանխատեսումներ: 2013թ. հուն-
վար-հոկտեմբեր ամիսներին, ըստ ԱՎԾ տվյալների[2], Հայաստանում միջին 

 1979թ. 1989թ. 2001թ. 2011թ. 2025թ. 
մարդ % մարդ % մարդ % մարդ % մարդ % 

Ամբողջ 
բնակչու-

թյունը 
3037,2 100 3304,7 100 3213,0 100 3262,6 100 2135,6 100 

Այդ թվում 
մինչև 15 

տարեկան 
940,0 31,0 1002,8 30,3 779,7 24,2 639,4 19,5 552,3 25,8 

15-64 1917,9 63,1 2129,3 64,4 2121,2 66,0 2247,1 68,8 1083,4 50,7 
65 և 

բարձր 
179,3 5,9 172,6 5,3 312,1 9,8 376,1 11,7 499,9 23,5 
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անվանական աշխատավարձը կազմել է 146 952 ՀՀ դրամ: Եթե սա ընդունենք 
որպես մեր հետագա հաշվարկների հիմք, ապա պարտադիր կուտակային 
վճարը այս աշխատավարձի դեպքում կկազմի 7348 դրամ, իսկ եկամտային 
հարկի /36228 ՀՀ դրամ/ և պարտադիր կուտակային վճարի պահումից հետո 
իրական տնօրինվող եկամուտը կկազմի 103317 դրամ: Փաստորեն պարտադիր 
բաղադրիչը իրականում կազմում է հարկումից հետո մնացած միջին զուտ 
աշխատավարձի 6,63%-ը: Այս թիվը տարբեր է՝ կախված հաշվարկային աշխա-
տավարձի չափից, և կարող է հասնել ընդհուպ մինչև 13%-ը, սակայն այն միշտ 
ավելին է, քան 5%-ը, ինչը խեղաթյուրում է պարտադիր բաղադրիչի տնտեսագի-
տական բովանդակությունը, քանի որ փաստորեն մասնակիցը կուտակային 
հատկացում է կատարում նաև իր հարկվող, այն է՝ չտնօրինվող եկամտի դիմաց:  

ՀՀ տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվաքանակը 2012թ. կազմել է մի-
ջինը 1418,3 հազար մարդ, որոնցից 663,2 հազարը վարձու աշխատողներ են: Ըստ 
նախնական կանխատեսումների՝ մոտ 270.000 վարձու աշխատողներ դառնալու 
են պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներ: Միջին աշխատավար-
ձի հաշվարկով, ինչպես արդեն վերևում նշել էինք, կուտակային վճարը կազմում 
է 7348 դրամ, իսկ դա նշանակում է, որ կենսաթոշակային ֆոնդերին վարձու 
աշխատողների կատարած վճարը հաջորդ տարի կլինի ոչ պակաս, քան 23 807, 
5 մլն դրամ: Իրականում այս գումարը կլինի մի փոքր ավելի, 500000-ից բարձր 
աշխատավարձ ստացող պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակիցնե-
րի՝ իրենց հաշվարկային եկամուտներից վճարված 5%-ից ավելի վճարի չափով:  

ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեում սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված 
ծախսերը կազմում էին 304696,8 մլն դրամ, իսկ ահա 2014թ. պետական բյուջեում 
նախատեսվում է սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջոցների աճ՝ 
մինչև 362030,6 մլն դրամ: Հավելյալ մոտ 20 մլրդը նախատեսված է կուտակային 
կենսաթոշակային համակարգի ներդրման ուղղությամբ, իսկ մնացած գումարը, 
ըստ էության, հենց այն գումարն է, որով պետությունը հատկացումներ է 
կատարելու կենսաթոշակային ֆոնդերին՝ բնակչության վճարներին զուգահեռ: 
Փաստորեն, առաջիկա տարիների ընթացքում պարտադիր կենսաթոշակային 
վճարները լրացուցիչ ծախսային բեռ են դառնալու ոչ միայն վարձու աշ-
խատողների, այլ նաև պետական բյուջեի համար: Ընդ որում, պետական բյուջեի 
դեպքում այս ծախսերը տարեցտարի աճելու են, քանի որ 1974թ.-ի հունվարի 1-
ին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողների թիվը տարեցտարի աճելու է՝ 
երիտասարդների՝ վարձու աշխատանքի անցնելու հետ կապված: 1974թ. հուն-
վարի 1-ից հետո ծնվածները կազմում են 0-40 տարեկան քաղաքացիները: Եթե 



272 

հաշվի առնենք, որ անձինք օրենքով սահմանված կարգով աշխատունակ են 
դառնում՝ սկսած 15 տարեկանից, կարող ենք փաստել, որ ներկայումս կատար-
վող մոտ 25 մլրդ դրամ հատկացումները կատարվում են 16-40 տարեկանների, 
այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ մոտ 25 տարբեր տարիքային խմբերի համար: Այս-
պես, կարող ենք փաստել, որ յուրաքանչյուր տարի կավելանա աշխատողների 
ևս մեկ տարիքային խումբ, այսինքն՝ միջինը տեղի կունենա պարտադիր կու-
տակային բաղադրիչի մասնակիցների աճ նրանց ընդհանուր թվի 1/25-ի չափով, 
և դրան զուգահեռ՝ բյուջեի ծախսերը կավելանան նույն համամասնությամբ՝ ներ-
կա ծախսերի մոտավորապես 1/25-ի չափով: Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր 
տարի բյուջեի տվյալ ծախսային հոդվածը կավելանա մոտ 1 մլրդ դրամով և 25 
տարի անց կկազմի տարեկան գրեթե 50 մլրդ դրամ: Այս թիվը ՀՀ 2013թ. պե-
տական բյուջեի մոտ 5%-ն է կազմում, և դա բավական է հասկանալու, թե ինչ-
պիսի ծախսային բեռ է դառնալու պարտադիր կուտակային համակարգը պե-
տական բյուջեի համար:  

Հարկ է նշել, որ դրա հետ մեկտեղ ողջ այս ժամանակահատվածում, այ-
սինքն՝ առաջիկա 25 տարիներին պետական բյուջեի՝ կենսաթոշակների վճար-
ներին ուղղված ծախսերը չեն նվազելու, ընդհակառակը, ըստ կառավարության 
ներկայացրած տվյալների՝ ավելանալու են 50-ական թվականների ծնելիության 
շեշտակի աճի արդյունքում առաջիկա տարիներին կենսաթոշակառուների թվի 
և կյանքի միջին տևողության աճի պատճառով[3]: Այսինքն՝ պետական բյուջեի 
սոցիալական բեռի թոթափումը կսկսվի միայն 25 տարի անց, երբ պարտադիր 
կուտակային համակարգի առաջին մասնակիցները կսկսեն ստանալ իրենց կու-
տակած բազմաստիճան կենսաթոշակները: Հաջորդող տարիներին միայն բյու-
ջեի կողմից տվյալ տարիքային խմբերին կենսաթոշակային հատկացումների 
գումարները կսկսեն շարունակաբար նվազել:  

Հաշվի առնելով մեր կողմից իրականացված վերոնշյալ հաշվարկները և 
պետական բյուջեից կենսաթոշակային ֆոնդերին հատկացումների  տարեցտա-
րի սպասվող ավելացումները՝ հարց է առաջանում՝ ինչքանով են ժամանակին 
նշված օրենքի ընդունումը և կիրառումը, երբ, օրինակ, 2014թ. պետական բյուջեի 
նախագծում 110,534,580.0 դրամ դեֆիցիտ է նախատեսվում, իսկ պետական 
բյուջեի ծախսերի շուրջ 29.2–ը նախատեսվում է ուղղել սոցիալական պաշտպա-
նության ծախսերին /364,361,632.5 դրամ 1,246,437,412. ընդհանուր ծախսերից/[4]:  

Կարծում ենք՝ կուտակային կենսաթոշակների անցման հետևանքներից 
մեկը կարող է նաև լինել աղքատության մակարդակի աճը՝ սպառման կրճատ-
ման հաշվին: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ վարձու 
աշխատողների 23,4%-ը ներկայումս համարվում է աղքատ, իսկ 1,9 տոկոսը՝ 
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ծայրահեղ աղքատ[5, էջ 56]: Աղքատների թվում վարձու աշխատողների թվաքա-
նակը 22,4% է կազմում: Վստահաբար այս 23,4%-ի մոտ պարտադիր կուտակա-
յին վճարի ամբողջ գումարը նվազելու է սպառումից: Փաստորեն, պարտադիր 
կուտակային վճարի կատարման արդյունքում տվյալ անձանց սպառումն էլ 
ավելի կիջնի պարենային գծից, որի արդյունքում աղքատության խորությունը 
կմեծանա: Իսկ ընդհանուր առմամբ, անկախ այն հանգամանքից, թե բնակիչը իր 
սպառումից կկրճատի պարտադիր վճարի գումարը, թե խնայողություններից, 
բնակչության մեջ կավելանա սպառողական վարկերի պահանջարկը: Ստաց-
վում է, որ բնակչությունը ստիպված է լինելու առավել բարձր տոկոսադրույքով 
փոխառել այն գումարները, որոնք ինքը պարտադիր կուտակային վճարի 
տեսքով փոխանցել է կուտակային ֆոնդեր:  

Մեկ այլ կարևոր հարց է բնակչության ավանդների կրճատման խնդիրը: 
2012թ. տարեվերջի դրությամբ Հայաստանում ներդրված ավանդների ընդհա-
նուր մեծությունը կազմում է 638 348,0 մլն դրամ, ավանդի միջին չափը կազմում 
է 414213 դրամ[6]: 2011թ. նույն ցուցանիշը կազմել է 375 460 դրամ, այսինքն՝ մեկ 
տարում այն աճել է միջինը 38783 դրամով: Սա նշանակում է  ավանդատուի հաշ-
վով 3231 դրամի աճ յուրաքանչյուր ամիս: Փաստորեն մեկ ավանդատուն յուրա-
քանչյուր ամիս միջին հաշվով իբրև ավանդ խնայում է ընդամենը 3231 դրամ: Իսկ 
միջին աշխատավարձի հաշվարկով ամսական պարտադիր կուտակային վճա-
րը կազմում է 7348 դրամ, ավելի քան երկու անգամ շատ: Ի դեպ,  նույն ավանդ-
ների տեսքով խնայողություններ կատարելու դեպքում քաղաքացին կունենա 
ավելի մեծ եկամուտներ, քան կենսաթոշակային հիմնադրամում ներդրումներ 
կատարելիս, և բացի այդ կունենա տվյալ գումարը կարճաժամկետ տնօրինելու 
հնարավորություն: 

Կարծում ենք, որ մեկ - երկու հոդվածի կամ հետազոտության արդյունքնե-
րի հիման վրա հնարավոր չէ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գոր-
ծունակության և ներդրման հնարավոր ազդեցությունների մասին վերջնական 
եզրակացություն կազմել: Անհրաժեշտ է իրականացնել ոլորտի համապարփակ 
հետազոտություն և վերլուծություն, որը դժբախտաբար չի կատարվել կամ չի 
ներկայացվում պետական պատկան մարմինների կողմից: Ավելին, թե՛ սույն 
հոդվածով և թե՛ տարբեր մասնագիտական այլ վերլուծությունների ու հետա-
զոտությունների արդյունքներով փաստվում է, որ կան բազմաթիվ ռիսկեր, 
որոնք հարցականի տակ են դնում այս համակարգի կիրառման արդյունավե-
տությունը, և կարծում ենք՝ պետական պատասխանատու մարմինները պետք է 
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փորձեն պատասխանել մասնագետների կողմից առաջադրված հարցադրումնե-
րին, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի համակարգի կիրառման հնարավոր ազդե-
ցությունների բացահայտմանը և արդյունավետության բարձրացմանը: Մեր կող-
մից փորձ է արվել առանձնացնել և հիմնավորել այնպիսի ռիսկերի առկայությու-
նը,  ինչպիսիք են աղքատության մակարդակի ավելացումը, պետական բյուջեի 
ծախսային բեռի ավելացումը, միջոցների կուտակման և հետագա բաշխման մե-
խանիզմների անկատարությունը և  ՀՀ-ից կապիտալի հնարավոր արտահոսքը: 
Սկզբունքորեն դեմ չլինելով կուտակային կենսաթոշակային համակարգին՝ 
կարծում ենք, որ համակարգի ներդրումը ժամանակավրեպ է, քանի որ մինչ այժմ 
գիտական հետազոտությունների մակարդակում գնահատված չեն վերը նշված 
ռիսկերը, ավելին, շատ հետազոտություններ փաստում են համակարգի անկա-
տարությունը, որն էլ իր հերթին թույլ է տալիս ենթադրել, որ  համակարգի ան-
խափան գործարկումը խիստ կասկածելի է:  Հարկ է նշել, որ կուտակային կեն-
սաթոշակի համակարգի ներդրումը հիմնականում հաջողություն է ունեցել 
զարգացած տնտեսությամբ երկրներում, որտեղ առկա է բնակչության բարձր 
կենսամակարդակ:  

 
 

А. Г. Бояджян, Г.О. Арутюнян, К.П. Петросян, К. Дж. Рафаелян 
Возможные воздействия внедрения обязательной накопительной 

пенсионной системы 
 

Несмотря на то, что в нашей республике закон о «Накопительных пенсиях» 
был принят в 2010г., а с 2011г., действовала добровольная пенсионная составляю-
щая, по сути никто никакой суммы не переводил в накопительные фонды. 

Фактически, в течении ближайщих лет обязательные пенсионные вклады 
станут дополнительным расходным грузом не только для наемных работников, но 
и для государственного бюджета. Мы попытались выделить и обосновать наличие 
таких  рисков как, увелечение уровня нищеты, увелечение расходов государст-
венного бюджета, несовершенство механизмов накопления средств и их даль-
нейшего распределения и возможная утечка капитала из нашей республики.  

Не являаясь принципиальным противником накопительной пенсонной 
системы, считаем ее внедрение несовершенным, поскольку до сих пор на уровне 
научных исследований не оценимы вышеуказанные риски. 

 
 



275 
 

A. G. Boyajyan, G. H. Harutyunyan,K.P.Petrosyan, K. J. Rafayelyan 
The Possible Influence of Investment of the Mandatory Pension System in the 

Republic of Armenia 
 
       The “Law of the RA on the funded pensions” was adopted in 2010 and the 

voluntary funded pension component has been active since 2011. However, no one has 
made any voluntary transfers to the pension funds to date.  According to the above-
mentioned law, the mandatory component of the funded pension system has entered into 
force on January 1, 2014. According to the law, employees born after 1 January 2014 are 
obliged to accumulate 5% of their gross monthly salary transferring payment to pension 
funds.  This article presents tha analyses and assessments of the possible influences of 
introduction of mandatory pension system to the RA from demographic and economic 
perspectives.  

The researchers  try to single out and justify such risks as the increase of the level of 
poverty, the expense of the cost load on the state budget, the imperfection of the 
mechanisms of funding and further allocation, and the possible outflow of capital from the 
RA. In principle being not against for the system of funded pensions we think that 
introduction of the system is extreme measure taking into consideration that the above-
mentioned risks are not assessed scientifically yet. Moreover, many researches show the 
essential imperfections of the system. This allows to assume that an effective operation of 
the system must be doubted. It is important to realize that introduction of the funded 
pension system has succeeded mainly in developed the countries where the living standards 
are high. 
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