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Հոդվածում կատարվել են ֆինանսական համակարգի կարգավորման և 

վերահսկողության՝ աշխարհում կիրառվող մոդելների վերաբերյալ ուսումնա-

սիրություններ, նշվել դրանցից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերու-

թյունները, ինչպես նաև կատարվել է ՀՀ-ում կիրառվող տարբերակի արդյու-

նավետության վերլուծություն:  

 

  Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը տնտեսության զար-

գացման գործում հարցի ուսումնասիրումը դարձրել է տնտեսագիտական հե-

տազոտության կարևորագույն ուղղություններից: Յուրաքանչյուր երկրի տնտե-

սության արդյունավետությունն ուղղակիորեն կախված է նրա ֆինանսական 

համակարգի զարգացվածության աստիճանից: Այս հանգամանքով պայմանա-

վորված՝ ազատական տնտեսական հարաբերությունների անցած գրեթե բոլոր 

երկրներում փոփոխությունների հիմնական ուղղություն դարձավ ֆինանսա-

կան միջնորդության ինստիտուտների ստեղծումը և դրանց գործունեության 

արդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմների ձևավորումը: Ֆինանսական 
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համակարգի զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը ֆինանսական հա-

մակարգի կարգավորումն ու վերահսկողությունն է: Զարգացող ֆինանսական 

աշխարհն առնչվում է նորանոր ռիսկերի հետ, որոնց կանխարգելումը և ֆինան-

սական համակարգերը հնարավոր ճգնաժամերից զերծ պահելը մեծապես կախ-

ված են արդյունավետ կարգավորումից և վերահսկողությունից: Կարգավորման 

և վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ մշակ-

վում են նորանոր մեխանիզմներ: Բնականաբար, այդպիսի գործընթաց սկսվեց 

նաև Հայաստանի Հանրապետությունում: Սակայն, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

բնույթի տարբեր պատճառների հետևանքով այսօր հանրապետությունում ձևա-

վորված համակարգը դեռևս չունի շուկայական տնտեսության պահանջները 

բավարարող զարգացվածության մակարդակ:  Ֆինանսական շուկայի զարգաց-

ման համար պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը ֆինանսա-

կան շուկայի արդյունավետ կարգավորում իրականացնելն է: Երբ ֆինանսական 

շուկայի կարգավորումը պահպանվում է պատշաճ մակարդակում, ապա ներ-

դրողներին ակնհայտ կլինեն կայունությունն ու իրենց ներդրումների տնտեսա-

կան օգուտը: Նման դեպքում ճգնաժամն ու ռիսկերը տնտեսության մեջ բաշխ-

վում են առավել հավասարաչափ: Ֆինանսական համակարգի գործունեության 

առանձնահատկություններից կախված՝ միջազգային պրակտիկայում տարբե-

րակվում են ֆինանսական շուկայի կարգավորման երեք մոդելներ. 

1. Ֆինանսական շուկայի յուրաքանչյուր հատվածի համար վերահսկողությու-

նը կատարվում է առանձին մարմնի կողմից: Այս մոդելը կիրառվում  է ԱՄՆ-

ում, Իսպանիայում, Կիպրոսում, Պորտուգալիայում, Ֆինլանդիայում, Ռումի-

նիայում, Լիտվայում, Լյուքսեմբուրգում, մասնակի ձևով՝ նաև Իտալիայում: 

Ֆինանսական շուկայի կարգավորման այս տարբերակի օգնությամբ շատ 

հեշտ և արդյունավետ կարելի է կարգավորել ֆինանսական շուկայի առան-

ձին հատվածները՝ ելնելով դրանց գործունեության առանձնահատկություն-

ներից, բայց ոչ միշտ է հնարավոր հասնել համաձայնության բոլոր մարմին-

ների միջև: Վերջին տասը տարիների ընթացքում եվրոպական որոշ երկրներ, 

ինչպիսիք են Բելգիան, Սլովակիան, Լեհաստանը, հրաժարվել են այս մոդելի 

կիրառումից: 

2. Ֆինանսական շուկայի կարգավորման և վերահսկողության մյուս մոդելի հա-

մաձայն՝ համապատասխան պարտականությունները բաժանվում են իշխա-

նության երկու մարմինների միջև: Այսպիսի տարբերակ կիրառվում է Կանա-

դայում, Նիդեռլանդներում: 
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3. Ֆինանսական շուկայի կարգավորման գործառույթների կենտրոնացում մեկ 

մարմնի ձեռքում՝ մեգակարգավորիչ: Մոդելը կիրառվում է Գերմանիայում, 

Դանիայում, Էստոնիայում, Մալթայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում, Ճա-

պոնիայում, ինչպես նաև, սկսած 2006թ.-ից, ՀՀ-ում Կենտրոնական բանկը 

հանդիսանում է որպես մեգակարգավորիչ և ֆինանսական կայունության 

պատասխանատու [4]:  

Աղյուսակ 1  

Ֆինանսական շուկայի հատվածների գործունեության  

վերահսկողության միավորված մարմինների բնութագիրը  

եվրոպական որոշ երկրներում. 

 

Երկիր Կարգավորող 

մարմնի անվանումը 

Ստեղծման 

տարեթիվը 

Ֆինանսական վերահսկողության 

ոլորտը 

Ավստրիա Financial Market 

Authority (FMA) 

2002թ.   Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Դանիա Danish Financial 

Supervisory 

Authority 

1988թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Էստոնիա Financial 

Supervision 

Authority (FSA) 

1999թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Լատվիա Financial and 

Capital Market 

Commission 

1998թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Լյուքսեմբուրգ Commission de 

Surveillance du 

Secteur Financier 

1999թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա  

Մալթա Malta Financial 

Services Centre 

2002թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 
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Գերմանիա Bundesanstaltf 2002թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Նորվեգիա Kredittilsynet 1986թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Մեծ 

Բրիտանիա 

Financial 

Supervision 

Authority (FSA) 

1997թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

Սլովակիա Financial Market 

Authority (FMA) 

2002թ. Արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ 

Շվեդիա Finansinspektionen 1990թ. Բանկային գործունեություն, 

արժեթղթերի շուկա, ապահո-

վագրական համակարգ, ոչ 

բանկային ֆինանսական հաս-

տատություններ 

 

Միասնական կարգավորման համակարգին անցում առաջինը կատարել 

են Արևմտյան Եվրոպայի երկրները: Այդ երկրներում միասնական կարգավոր-

ման մոդելին անցնելու հիմնական դրդապատճառները եղել են ֆինանսական 

հաստատությունների նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության անհրաժեշ-

տությունը, մասշտաբի էֆեկտը, ֆինանսական ճգնաժամերը: Արևելյան Եվրո-

պայի և նախկին ԽՍՀՄ որոշ երկրներում միասնական ֆինանսական կարգա-

վորման համակարգին անցում կատարեցին ավելի ուշ՝ 1990-ական թթ. երկրորդ 

կեսից սկսած: Վերջինի անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր շուկայի 

վերափոխման արդյունքում ստեղծվող ֆինանսական նոր միջնորդների բա-

վարար արդյունավետ վերահսկողությամբ: Համաշխարհային բանկի տվյալների 

համաձայն՝ 1999-2011թթ. ընթացքում  ուսումնասիրվել են 106 երկրների ֆի-

նանսական շուկաների կարգավորման համակարգեր, և այն երկրների թիվը, 

որոնցում ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների (բանկային համակարգ, 

ապահովագրական շուկա, արժեթղթերի շուկա) վերահսկողության իրականաց-

ման պատասխանատվությունը վերապահված է մեկ մարմնի, աճել է՝ դառնալով 

13-ից 36: Միաժամանակ աճել է նաև այն երկրների թիվը, որտեղ մեկ մարմին 
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իրականացնում է ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների վերահսկողու-

թյունը (բանկեր և ապահովագրական ընկերություններ, բանկեր և ներդրումային 

հիմնադրամներ, ապահովագրական ընկերություններ և ներդրումային հիմ-

նադրամներ)՝ դառնալով 20-ից  25 [3]:  

Ֆինանսական կայունության ապահովումը մի շարք երկրների կենտրո-

նական բանկերի առաջնային խնդիրներից մեկն է: Սա պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ ցածր գնաճը, գործազրկության մակարդակը, բարձր տնտե-

սական աճը՝ որպես դրամավարկային և պետական այլ մարմինների խնդիրներ, 

ժամանակակից տնտեսություններում չեն կարող ապահովվել առանց զարգա-

ցած և կայուն ֆինանսական համակարգի միջնորդության:  

Կարգավորման ամենատարբեր մոդելներն ուսումնասիրելով՝ կարելի է 

հատուկ նշել, որ դրանք շատ լավ են աշխատում տարբեր ֆինանսական շուկա-

ներ և քաղաքական կառուցվածք ունեցող երկրներում: Բացարձակապես ան-

հնար է հաստատել, որ նույն մոդելը միակ և անխոս ճիշտն է բոլոր երկրների 

համար: Ֆինանսական շուկայի միասնական կարգավորման համակարգի (մե-

գակարգավորիչ) մի շարք առավելություններ կարող ենք  առանձնացնել. 

1. այն հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ գնահատելու և կան-

խելու ռիսկերի բաշխումը ֆինանսական ոլորտի տարբեր հատվածների միջև, 

գնահատելու իրական և հնարավոր ցնցումների ազդեցությունը ֆինանսա-

կան շուկայի վրա, 

2. մեգակարգավորիչը կարող է ավելի արդյունավետ քաղաքականություն մշա-

կել ռիսկերի վերաբերյալ՝ ամբողջությամբ ազդելով առանձին կառույցների 

վրա, որոնք իր կազմի մեջ չեն մտնում, ինչպես նաև մշակել համապատաս-

խան մոտեցումներ ֆինանսական ծառայությունների մոնիթորինգի համար, 

3. մեգակարգավորիչի գոյությունը հանգեցնում է կարգավորող մարմինների 

գործունեության համաձայնության, հնարավորություն  է տալիս խուսափելու 

վերահսկողական գործառույթների կրկնօրինակումից, 

4. միասնական մոտեցումների, մեթոդների և եղանակների օգտագործման, 

միասնական տեղեկատվության ապահովման հնարավորություն է տալիս, 

5. որոշումների կայացման ժամանակ ավելացնում է կարգավորողի պատաս-

խանատվությունը,  

6. ապահովում է պետական միջոցների խնայողություն, մարդկային ռեսուրս-

ների համախմբում, համագործակցություն, ֆինանսական հաշվետվություն-

ների ծավալի կրճատում: 
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Պետք է հասկանալ նաև, որ վերահսկողության մեկ միավորված մարմինը 

կարող է ընդլայնել իր գործունեությունը մինչև որոշակի սահմանաչափի, դրա-

նից հետո անհրաժեշտ է հնարավորություն փնտրել լիազորությունները պատ-

վիրակելու համար: Ֆինանսական շուկայի միավորված կարգավորման ու վե-

րահսկման դեպքում երբեմն դժվար է գտնել հավասարակշռություն կարգավոր-

ման տարբեր նպատակների միջև: Տալով նպատակների տարբերակում՝ հնա-

րավոր է, որ մեկ կարգավորողը չկարողանա պարզ պատկերացում ունենալ 

խնդիրների և ռացիոնալ ղեկավարի վերաբերյալ՝ տալով համարժեք տարբերա-

կում տարբեր ինստիտուտների միջև: Պատասխանատվությունը լավացնելու 

փոխարեն՝ այն կարող է նվազել, քանի որ դժվար է մշակել մեկ ընդհանուր 

վերահսկում մի շարք խնդիրների համար: Շատ դեպքերում տարբեր նպատակ-

ները կարող են կոնֆլիկտ առաջացնել: Միավորված կարգավորման և վերա-

հսկման մարմնի դեպքում փաստորեն ստեղծվում է վերահսկման մենաշնորհ, 

որը կարող է առաջացնել մոնոպոլիաների հետ կապված, այսպես կոչված, 

անարդյունավետություն, որը ենթադրում է վատ ղեկավարման հետևանքով 

միջին ծախսերի մեծացում: Եվ մոնոպոլ վերահսկման դեպքում այն ավելի ոչ 

ճկուն է և բյուրոկրատ, քան առանձին մասնագիտացված վերահսկման դեպքում:  

Մեկ այլ խնդիր է միավորված մարմնի գործառույթների անընդհատ մե-

ծացումը, որը կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ շատ քաղաքական գոր-

ծիչներ պահանջեն այդ մարմնին կատարելու այնպիսի գործառույթներ, որոնք 

շեղվում են հիմնականից, գլխավորից: Օրինակ՝ Սկանդինավյան որոշ երկրնե-

րում միավորված մարմնից պահանջում են վերահսկել անշարժ գույքի բրոքեր-

ներին, չնայած դա նրանց հիմնական գործառույթը չէ, իսկ Մեծ Բրիտանիայում 

միավորված կարգավորման մարմինը կատարում է նաև գրավների վերահսկում 

և ֆինանսական ծառայությունների ինդուստրիայում մրցակցության խրա-

խուսում:  

Միասնական կարգավորման մարմնի առաջ դրված խնդիրներն ու նպա-

տակները պետք է հստակ սահմանված լինեն օրենսդիր մարմնի կողմից, ինչպես 

նաև կարևոր է դրանց հարաբերական առաջնահերթությունների որոշումը, 

որպեսզի մեգակարգավորիչի գործունեության արդյունավետությունը չնվազի: 

Ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների կարգավորումը պետք է ներ-

դաշնակ լինի, որ տնտեսության մեջ գործի մասշտաբի էֆեկտը:  

Որոշ հետազոտողներ կարծում են, թե մրցակցություն պետք է լինի նաև 

ֆինանսական շուկան կարգավորող մարմինների միջև, քանի որ մեկ կարգավո-
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րողը կարող է անհիմն խստացնել կարգավորման մեթոդները: Հակառակ դեպ-

քում կարևորվում է միջազգային պրակտիկայում որոշակի նախադեպեր 

ունեցող այս մարմնի հակամենաշնորհային կարգավորումը:  

Յուրաքանչյուր ֆինանսական ինստիտուտ խնդիրներ ունենալու դեպ-

քում համապատասխան օգնություն է ակնկալում ֆինանսական շուկան կար-

գավորող մարմնից: Ստացվում է, որ մեգակարգավորիչի դեպքում ռիսկը կրում 

է մեկ մարմին: 

ՀՀ ֆինանսական համակարգը նույնպես զերծ չէ տարաբնույթ ռիսկերից, 

որոնք իրենց առանձնահատկություններով տարբերվում են աշխարհի զարգա-

ցած երկրների ֆինանսական համակարգերում առկա ռիսկերից՝ հաշվի առնե-

լով անցումային տնտեսության և մասնավորապես մեր տնտեսության առանձ-

նահատկությունները: Ֆինանսական համակարգի կայացվածության ճանա-

պարհին հանրապետությունը բախվել է մի շարք հիմնախնդիրների, որոնց մի 

մասը կարգավորման անհրաժեշտություն ունի: Մեր երկրի ֆինանսական հա-

մակարգը դեռևս գտնվում է կայացման փուլում: Չնայած հանրապետությունում 

առկա է կայացած և զարգացող բանկային համակարգ, սակայն ֆինանսական 

համակարգի մնացած ոլորտները դեռևս գտնվում են ձևավորման փուլում: Այ-

սինքն՝ այս համատեքստում ֆինանսական համակարգի կարգավորումը պետք 

է հանգեցնի վերջինիս զարգացմանը: 

Բանկային, ապահովագրական և արժեթղթերի շուկաների առողջ զար-

գացման, վճարահաշվարկային համակարգի կատարելագործման և ՀՀ ֆինան-

սական համակարգի կայունության ապահովման քաղաքականության պայման-

ներում Կենտրոնական բանկը պետք է շարունակի կարգավորման և վերա-

հսկողության կատարելագործմանն ուղղված բարեփոխումները: Սահմանվելու 

են ճգնաժամերի կառավարման քաղաքականության նպատակները, հիմնական 

սկզբունքները, ինչպես նաև ճգնաժամերի կառավարման գործընթացին մաս-

նակից առանձին ստորաբաժանումների միջև համագործակցության շրջանակ-

ներն ու հանրությանը իրազեկման մոտեցումները:  

ՀՀ-ում միավորված կարգավորման և վերահսկողության համակարգի 

ստեղծման նախադրյալներն էին. 

1. ֆինանսական համակարգում առկա ռիսկերի նվազեցման անհրաժեշտու-

թյունը, 

2. լավագույն փորձի տարածումը, 

3. շուկայի թերզարգացած հատվածների գործունեության ակտիվացումը, 
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4. համակարգի բոլոր մասնակիցների համար հավասար պահանջների 

սահմանումը, 

5. կարգավորման և վերահսկողության ծախսերի կրճատումը, 

6. այլ մասնակիցների զարգացվածության մակարդակների տարբերություննե-

րի վերացման նպաստումը: 

Ֆինանսական շուկայի կարգավորման մոդելների ուսումնասիրություն-

ների արդյունքում կարելի է ասել, որ միավորված համակարգի ներդրումը ներ-

կայիս ֆինանսական համակարգերի համար համարվում է կարգավորման և 

վերահսկողության լավագույն մոդելը, քանի որ համակարգի ներդրման շնորհիվ 

հնարավոր է նվազեցնել ֆինանսական ռիսկերը, ուժեղացնել ֆինանսական 

շուկայի մասնակիցների համագործակցությունը, բարձրացնել ֆինանսական 

շուկայի զարգացվածության մակարդակը, ստեղծել ֆինանսական շուկայի մաս-

նակիցների համար հավասար և ազատ մրցակցային պայմաններ, ապահովել 

ներդրումների հուսալիությունն ու անվտանգությունը, արդյունավետ օգտագոր-

ծել վարչական ռեսուրսները:  

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության արդյունավետությունն ուղղակիո-

րեն կախված է նրա ֆինանսական համակարգի զարգացվածության աստիճա-

նից: Ֆինանսական շուկայի զարգացման համար պետական քաղաքականու-

թյան հիմնական նպատակը ֆինանսական շուկայի արդյունավետ կարգավո-

րում իրականացնելն է: Կարգավորման ամենատարբեր մոդելներն ուսումնասի-

րելով՝ կարելի է հատուկ նշել, որ դրանք շատ լավ են աշխատում տարբեր ֆի-

նանսական շուկաներ և քաղաքական կառուցվածք ունեցող երկրներում: Աշ-

խարհի բազմաթիվ երկրներ ներկայումս ֆինանսական շուկայի կարգավորման 

և վերահսկողության համակարգի խնդիրների լուծումը տեսնում են ֆինանսա-

կան համակարգի կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակար-

գի ներդրմամբ՝ հաշվի առնելով դրա առավելությունները:    

 

 

Н. М. Нагапетян 

Анализ особенности системы  
единого финансового регулирования и надзора 

 

  Одним из главных факторов развития финансовой системы является 

регулирование и контроль за финансовой системой. Развивающийся финансовый 

мир сталкивается с новейшими рисками, предотвращение которых, а также вывод 
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из кризисной ситуации финансовой системы, зависит от эффективного предотвра-

щения и контроля. Для повышения эффективности регулирования и контроля 

разрабатываются новейшие механизмы, из которых можно выделить введенную в 

финансовую систему процессы регулирования и контроля, которые в свою 

очередь являются более приемлемыми моделями во всем мире.  

 

N. M. Nahapetyan 

The Analysis of the Joint Financial Regulation and  

Supervision System Characteristics  

 

  One of the most important factors of the development of financial system is its 

regulation and control. The developing financial world is facing new risks and their 

prevention and the protection of financial systems from possible crises heavily depends 

on the effective regulation and control. In order to increase the effectiveness of 

regulation and control, new mechanisms are developed. The most efficient of such 

mechanisms is the creation of single system of financial sector of regulation and control, 

which is currently considered the best and the most applicable model in the world.  
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