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Մուրադյան Ա. Կ. 

 

Պետական պարտքի արդյունավետ կառավարումը ցանկացած 

պետության կայունության և մրցունակության գրավականն  է, իսկ 

օրեցօր գլոբալացվող աշխարհը պատկերացնել առանց «պետական 

պարտք» հասկացության ուղղակի անհնար էֈ Հոդվածում  

ուսումնասիրվել են պետական պարտքի կառավարման տեսական 

հիմքերը, կառավարման ավանդական մեթոդները և իրավական 

կարգավորման մեխանիզմները: Վերլուծվել է ինչպես զարգացող, 

այնպես էլ զարգացած երկրների պետական պարտքի միտումներն ու 

կառավարման առանձնահատկություններըֈ Առավել մանրամասն 

ներկայացվել են Հայաստանի  պետական պարտքի կառավարման 

ներկա համակարգը և առկա խնդիրներըֈ Անդրադարձ է կատարվել 

Ռուսաստանի հանդեպ կիրառվող սանկցիաներին և դրանց 

հետևանքներինֈ 

Բանալի բառեր. պարտատոմս, պետական պարտք, դեֆոլտ, 

սանկցիա,  ֆինանսական ճգնաժամ, ՀՆԱ: 

 

Նախաբան: Ժամանակակից աշխարհում ֆինանսական 

համակարգերի զարգացումը բնութագրվում է գրեթե բոլոր երկրների 

արտաքին պետական պարտքի ծավալների զգալի աճովֈ Անհերքելի 

փաստ է, որ պետական պարտքը թե՛ զարգացած և թե՛ զարգացող 

երկրներից շատերի ֆինանսական համակարգերի անբաժանելի մասն էֈ 

Վերջիններիս կայունությունը պայմանավորված է պետական պարտքի 

արդյունավետ կառավարմամբ և սպասարկմամբֈ  

Ճգնաժամերի ընթացքում պետական պարտքը տարեցտարի աճում 

է, ուստի կարևոր է որոշել դրա կառավարման մեթոդներն ու 
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արդյունավետությունըֈ Պետական պարտքի կառավարումը 

միջոցառումների ամբողջություն է, որը պետությունը, ի դեմս իր 

լիազորված մարմինների, իրականացնում է միջոցների հայթայթման, 

դրանց տեղաբաշխման և մարման պայմանները որոշելու և պետության 

վճարունակությունն ապահովելու համարֈ  

Աշխատանքի ընթացքում օգտագործվել են հայրենի և 

արտասահմայնան մի շարք հեղինակների գրքեր,  վերլուծվել են 

հեղինակավոր պարբերականների հրատարակումներ, ՀՀ ԿԲ և  

ֆինանսների նախարարության վերջին հաշվետվությունները, ինչպես 

նաև անդրադարձ է կատարվել համաշխարհային շուկայում տեղի 

ունեցող վերջին փոփոխություններին և դրանց ազդեցությանը ՀՀ 

տնտեսության վրաֈ  

Ըստ ամերիկացի տնտեսագետ Մասգրեյվի՝ տնտեսության լրիվ 

զբաղվածության պայմաններում պետական հատվածից հեռացող 

ռեսուրսների քանակը պետք է հավասար լինի մասնավոր հատվածին 

վերադարձված ռեսուրսների քանակինֈ Այդ դեպքում բյուջեի մնացորդը 

միշտ զրո է, վարկերի կարիք չկա, իսկ պետական պարտքը դառնում է 

անիմաստ [2]ֈ Ադամ Սմիթը կարծում էր, որ հսկայական պարտքերը, 

որոնք այժմ մեծ բեռ են, հնարավոր է երկարաժամկետ հեռանկարում 

ոչնչացնեն Եվրոպայի բոլոր մեծ ազգերինֈ Ըստ նրա՝ արտաքին պարտքի 

տոկոսները նվազեցնում են ազգային հարստությունը, քանի որ 

արտահոսում են արտերկիրֈ Ստացվում է, որ  արտաքին պարտքն ու 

ներքին պարտքը նույն բացասական ազդեցությունն ունեն տնտեսության 

վրա [3]ֈ Լերները պնդում էր, որ բացի շփման, սթրեսի և լարվածության 

երևույթներից տնտեսության մեջ, ապագա սերունդները իրական այլ 

կորուստներ չեն կրում: Վարկային համակարգը շատ դեպքերում 

իդեալական ձև է, իսկ պետական պարտքի բեռը չի ընկնում 

սերունդների վրաֈ Եթե ժառանգները պետք է պարտք վճարեն, ապա 

ստացողները կլինեն նույն ժառանգները, որոնք կապրեն վճարման 

պահին [1]: 

Շուկայական տնտեսության ներկա պայմաներում կարևորվում է 

պետական պարտք/ՀՆԱ, ներքին և արտաքին պետական պարտք 

հասկացությունները: ՀՀ արտաքին պետական պարտքը 2018թ. 2000թ. 

համեմատ ավելացել է ավելի քան 6.5 անգամ [4]: Վերջինիս կազմում 

ավելի արագ տեմպերով ավելացել է ՀՀ կառավարության պարտքը, ինչի 

հետևանքով նրա բաժինը արտաքին պետական պարտքի 

կառուցվածքում 2000թ. 75.7%-ից 2018թ. հասել է 90%-իֈ Արտաքին 
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պետական պարտքի կազմում նվազել է ՀՀ ԿԲ պարտքը` 2000թ. 20.4%-ից 

2018թ. 9.9% [7]: Այժմ ներկայացնենք պետական պարտք/ՀՆԱ 

տվյալները՝ ըստ մի շարք երկրների (Գծապատկեր 1.) [6]ֈ Ճապոնիան, 

որտեղ պետական պարտքի մեծությունը գերազանցում է ՀՆԱ 

մեծությունն ավելի քան երկու անգամ, այն կառավարում է ավելի 

արդյունավետ, քան աշխարհի շատ զարգացած երկրներ, իսկ 

Ուկրաինան, որտեղ այն կազմում է մոտ 30%, արդեն 2015թ․ հայտնվել 

էր ֆինանսական դեֆոլտի առջև: Ըստ տնտեսագետներ Կ. Ռեյնհարթի և 

Ք. Ռոգոֆֆի՝ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության թույլատրելի 

սահմանը զարգացած երկնրներում չպետք է գերազանցի 90 %-ը, իսկ 

զարգացող երկրներում՝ 60%-ը [5]ֈ Պարտքի սահմանաչափից կախված՝ 

պետությունը կարող է կորցնել ներդրումային գրավչությունը, որի 

արդյունքում այն բերում է տոկոսադրույքների կտրուկ տատանմանֈ ՀՀ 

ՀՆԱ աճը համեմատելով պարտքի շուկայական և փաստացի 

տոկոսադրույքների հետ՝ պետք է նշենք, որ երկու ցուցանիշներն էլ 

կարևոր են, քանի որ պարտքի արտոնյալ վարկերի մեծ կշռի շնորհիվ 

փաստացի տոկոսադրույքը կարող է էականորեն ցածր է լինել 

շուկայականից [8]ֈ 

 
Գծապատկեր 1. Պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերությունը զարգացած 

և զարգացող  երկրներում 2020թ. դրությամբ: 

 

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած պաշտոնական 

տվյալների համաձայն՝ 2021թ. ՀՀ պետական պարտքը կազմել է 9 մլրդ. 

226 մլն. դոլարֈ Մեկ տարում այն ավելացել է 1 մլրդ. 257 մլն. դոլար կամ 

15.8%-ով (Գծապատկեր 2.) [9]ֈ Այն աճել է ինչպես ներքին, այնպես էլ 

արտաքին պարտքի հաշվինֈ Ներքին պարտքն ավելի արագ և ավելի մեծ 
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ծավալով է աճել, քան արտաքինըֈ ՀՀ արտաքին պարտքը 2021 թ. կազմել 

է 6 մլրդ. 643 մլն., որը 2020 թ. համեմատ աճել է 583 մլն. դոլարով՝         

9.6%-ովֈ Արտաքին պարտքից 6 մլրդ. 185 մլն. դոլարը Կառավարության 

պարտքն է, որը մեկ տարում աճել է 585 մլն. դոլարով կամ 10.5%-ով, իսկ 

458 մլն. դոլարը ԿԲ պարտքն է, որը տարվա ընթացքում նվազել է            

0.5%-ով (Գծապատկեր 3.)ֈ  

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական պարտք, մլն ԱՄՆ դոլար 2012-2020թթ.: 

 
Գծապատկեր 3ֈ ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքը 2015-2020թթ.: 

 

Ներքին պետական պարտքը 2021 թ. կազմել է 2 մլրդ. 583 մլն. 

դոլար՝ 2020թ. համեմատ աճելով 35.3%-ով կամ 674 մլն. դոլարովֈ 

Ներքին պարտքը գոյանում է ներքին վարկերից և փոխառություններից՝ 

ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական 

պարտատոմսերի և արտարժույթային պետական պարտատոմսերի 
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հաշվինֈ Չնայած ներքին պարտքի կշռի մեծացումը նվազեցնում է 

արտարժույթի տատանումների ռիսկերը, սակայն մյուս կողմից 

ավելացնում է պետական պարտքի բեռըֈ Որպես կանոն՝ ներքին 

պարտքի տոկոսադրույքները արտաքինից ավելի բարձր ենֈ Ըստ 

Ֆինանսների նախարարության՝ 2021թ. Կառավարության պարտքը 

կազմել է ՀՆԱ-ի 60.8%-ը, որը 2020թ. արձանագրված 63.5%-ի համեմատ 

նվազել է 2.7 տոկոսային կետովֈ 2020-2021թթ. ցուցանիշները 

կորոնավիրուսի և պատերազմի հետևանք էֈ 

 
Գծապատկեր 4. ՀՀ պետական պարքի կառուցվածքը 2012-2021թթ.: 

 

Կառավարության պետական պարտքը 2020թ. հատել է ՀՀ 

պետական պարտքի մասին օրենքում ամրագրված թույլատրելի 

սահմանը՝ ՀՆԱ 60%-ը (Գծապատկեր 4.) [10]ֈ Կառավարության         

2021-26թթ. ծրագրում ֆիքսված է, որ կառավարությունը պլանավորում է 

այնպիսի բյուջե, որտեղ երաշխավորվում է պարտքի 60%-ը 

չգերազանցող սահմաններ [11]: Առաջիկա երեք տարիներին ընդհանուր 

պարտքի կառուցվածքում 70%-ը կազմելու է արտարժութային պարտքը, 

մոտ 30%-ը՝ դրամով ներգրավված ներքին պարտքըֈ  

Այժմ անդրադառնանք վերջին աշխարհաքաղաքական 

իրադարձություններին, որոնք առաջացրել են լուրջ խնդիրներ ՀՀ 

հիմնական գործընկեր ՌԴ տնտեսությունումֈ ԱՄՆ խոշորագույն 

բանկերից JP Morgan Chase-ը մշակել է եվրապարտատոմսերով 

ռուսաստանյան վճարումը և այն ուղարկել Citigroup-ին [12]ֈ Ըստ 

Bloomberg-ի՝ ՌԴ կառավարությունը 2022 թ․ մարտի 16-ին պետք է 117 

մլն. դոլար արժողությամբ տոկոսներ վճարի դոլարային 

պարտատոմսերի համար, ինչը չկատարելու կամ ռուբլով վճարելու 
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դեպքում կառաջանա մոտ 150 մլրդ. դոլարի արտարժույթով պարտքի 

դեֆոլտ [14]: ՌԴ ֆինանսների նախարարության համաձայն՝ 2023թ. և           

2043թ. մարվող արժեկտրոնային եկամուտի վճարումների 

հանձնարարականը՝ 117,2 մլն. դոլար ընդհանուր գումարի չափով, 

մարտի 14-ին կատարվել է (Citibank, N. A., London Branch) [13]ֈ ՌԴ 

կառավարությունը հայտարարում է, որ պարտքը կսպասարկվի ռուբլով, 

քանի որ պատժամիջոցները թույլ չեն տալիս հաշվարկներն 

իրականացնել դոլարով, իսկ պարտատոմսերի պայմաններով ռուբլով 

վճարումն անհնար է [15]ֈ 

Bloomberg-ը ՌԴ 150 մլրդ. դոլար դեֆոլտ է կանխատեսում, որը 

պետական և կորպորատիվ չմարված պարտքի ընդհանուր գումարն էֈ 

Մարտի 15-ին Fitch Ratings միջազգային վարկանիշային 

գործակալությունը հրապարակեց, որ ՌԴ կողմից դոլարային 

պարտատոմսերի տոկոսների ռուբլով վճարումը կնշանակի դեֆոլտ [16]ֈ 

Շուրջ 120 մլրդ. դոլար ընթացիկ չմարված պետական և կորպորատիվ 

պարտքն արտահայտված է դոլարով, իսկ մնացած գումարի հիմնական 

մասը եվրոյով է: ՌԴ պետական պարտքը 40 մլրդ. դոլար է: Սակայն 

դեֆոլտը կարող է ազդել կորպորատիվ պարտքի վրա: Ամենամեծ 

պարտքն ունի «Գազպրոմ»-ը (25 մլրդ. դոլար), նրան հաջորդում են 

«Սբերբանկ», «Լուկօյլ», «Ռուսական երկաթուղիներ» և այլնֈ 1998 թ. ՌԴ-ն 

դեֆոլտ հայտարարեց ռուբլով որոշ պարտքերով, իսկ արտարժույթով 

դեֆոլտը 1917 թ. հետո կլինի առաջինը: Արգենտինայի դեֆոլտից հետո 

սա կլինի ամենալուրջ դոլարով դեֆոլտը (ՌԴ-ն ունի 30-օրյա ժամկետ)ֈ 

Վերլուծելով ՀՀ-ՌԴ տնտեսական կապը՝ նշենք, որ 2021թ. ՌԴ 

բաժին է ընկել ՀՀ ապրանքների արտահանման 28%-ը, ներմուծման 

37%-ը և ժամանող զբոսաշրջության, օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումների և դրամական փոխանցումների 40%-ը: Բնական գազի 

կտրուկ թանկացում չի լինի՝ հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ն 2021թ. 

դեկտեմբերից ՌԴ հետ գազի ներկրման գների մի քանի տարվա 

պայմանավորվածություն ունիֈ ՀՀ արտաքին վարկավորման ցուցանիշը 

ցածր է`«B»: Ընթացիկ հաշվի մեծ դեֆիցիտի(CAD) երկարաժամկետ 

ռեկորդը, որը բավարար չափով չի ֆինանսավորվում օտարերկրյա 

ուղղակի ներդրումներով, 2021թ. ձևավորել է բարձր զուտ արտաքին 

պարտք (NXD)՝ մոտ 52.5% («B» միջինը՝ 30%): Fitch-ը կանխատեսում է 

2022թ. CAD-ի ընդլայնում մինչև ՀՆԱ 4,1%, իսկ 2023թ.՝ 3,8% [17]: ՌԴ 

բանկային համակարգի խնդիրները, տնտեսության անկումը, ռուբլու 

https://banks.am/am/news/newsfeed/23170
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արժեզրկումը մեծ հարված կլինեն ՀՀ համար, ինչը հիմնականում 

կառավարելի էֈ 

Եզրահանգում: Պետական պարտքի կառավարումը փոխառության 

շուկայի կարգավորման, պարտքերի կառավարման, սպասարկման և 

մարման, պետական երաշխիքների և վերահսկողության 

միջոցառումների համալիր է, որոնց կառավարման մեթոդներն են 

պարտքի մարումը, պարտատոմսերի լրացուցիչ տեղաբաշխումը, 

պարտքի սվոպը և այլնֈ ՀՀ կառավարությունը տարեցտարի մեծացնում է 

պետական պարտքը, սակայն Fitch Ratings-ը երկարաժամկետ 

արտարժույթով թողարկող ՀՀ դեֆոլտի վարկանիշը (IDR) 2022թ. 

մարտին գնահատել է «B+»՝ «կայուն» կանխատեսմամբֈ 2021թ. 750 մլն. 

դոլար եվրոբոնդերի թողարկմամբ պայմանավորված՝ իրացվելիության 

ռիսկերը նվազել են, ինչն օգնեց բարձրացնել արտարժույթի 

պահուստները՝ ընթացիկ արտաքին պարտքի սպասարկման և 

փոխարժեքի ճկուն ռեժիմ պահպանելու առումովֈ Պետական պարտքի 

կառավարման տեսանկյունից շատ կարևոր է ներգրաված գումարների 

արդյունավետ ներդրումը ռազմավարական ոլորտներում՝ տնտեսության 

կայուն զարգացման և պարտքի արդյունավետ սպասարկման 

նպատակովֈ  

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ С 

ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

Мурадян А. К. 

 

Эффективное управление государственным долгом является залогом 

стабильности и конкурентоспособности любого государства, и 

представить день за днем глобализирующийся мир без понятия 

государственного долга просто невозможно. В статье рассматриваются 

теоретические основы управления государственным долгом, традицион-

ные методы управления и механизмы правового регулирования. 

Проанализированы тенденции и особенности управления государст-

венным долгом как развивающихся, так и развитых стран. Более подробно 

представлены текущая система и существующие проблемы управления 

государственным долгом в Армении. Упомянуты санкции, примененные 

к России, и их последствия. 

Ключевые слова: облигации, государственный долг, дефолт, 

санкции, финансовый кризис, ВВП.  



152 

 

FEATURES OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT FROM THE POSITION OF 

FINANCIAL STABILITY  

Muradyan A. K. 

 

Effective management of public debt is the key to the stability and 

competitiveness of any state, and it is simply impossible to imagine a 

globalizing world day after day without the concept of public debt. The article 

discusses the theoretical foundations of public debt management, traditional 

management methods and legal regulation mechanisms. Trends and features of 

public debt management in both developing and developed countries were 

analyzed. The current system and existing problems of public debt 

management in Armenia were presented in more detail. The sanctions 

imposed on Russia and their consequences were mentioned. 

Keywords: bonds, public debt, default, sanctions, financial crisis, GDP. 
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