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Արման Հակոբյան, 
Ուսանողական Վարկերի Ավագ Խորհրդատու

Փետրվար 4-6, 2011թ., Աղվերան
“Բարձրագույն Կրթության Ֆինանսավորման Բարեփոխումներ”
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Ապագա աշխատանքով ներկա ուսումը ֆինանսավորելու նոր այլընտրանքը

Արման Հակոբյան, 
Ուսանողական Վարկերի Ավագ Խորհրդատու



…ուսանողական վարկերը սկսել են առաջանալ 50-60 տարի առաջ, 
և տարածվել են աշխարհի ավելի քան 70 երկրներում…ինչու
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10-30%,  

30-50%

50-75%

75% - ավել

անցումային

միջին

բարձր

համատարած

Աղքատ, անցումային -զարգացող երկրներ

Բ Կ ը ն գ ր կ վ ա ծ ո ւ թ յ ո ւ ն

Զարգացող Լատինա-ամերիկյան, Արևելյան Եվրապա, 

Զարգացած Եվրոպական և այլ զարգացած
երկրներ

ԱՄՆ, Նոր Զելանդիա, Սկանդինավյան
երկրներ, Կորեա

#1 Պատճառ
Բարձրագույն կրթության մասսայականացում…պահանջարկը աճում
է, մինչ դեռ պետական ֆինանսավորման հնարավորություններն
սահմանափակ են:
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ԲԿ ընդգրկվածություն %, EU -19 երկրներ

ԲԿ պետ.ֆինանսավորում %, EU -19 երկրներ

Աճող ընդգրկվածություն, նվազող ծախսեր

Պետությունների բյուջետային միջոցները սահամանափակ են, ուստի չի
կարելի միայն նրանց վրա հենվել, անհարժեշտ են
համաֆինանսավորողներ:

Երբ ուսանողները
ավելանում են, իսկ

պետական
ֆինանսավորումը` 

նվազում, 
որակն ընկնում է:



Բարձրագույն կրթության եկամտաբերությունը
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25-64 տարեկան ԲԿ մասնագետների հարաբերական եկամուտը , միջնակարգը =100%

#2 Պատճառ
Շրջանավարտի վաստակած եկամուտները կարող են
փոխհատուցել բարձրագույն կրթության ծախսերը:



…բարձրագույն կրթությունից օգուտները թե անձնական են, և թե
սոցիալական …, ուստի ”ովքեր շահում են, նրանք էլ պետք է վճարեն… 
ահա և ծախսերի կիսելու սկզբունքը:
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ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՊԵՏԱԿԱՆ

ԲՅՈՒՋԵ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ

ԲՅՈՒՋԵ

այլ
աղբյուրներ

Ուսանողական աշխատանքի վաստակը

Գործատուներ

Նվիրատվություններ

Բուհերի ձեռնարատիրական
գործունեությունից ստացվող եկամուտներ

Ուսանողի ապագա վաստակը

Ուսանողական վարկեր - ֆինանսական
ռեսուրսներ ապահովելու միակ լուրջ
հնարավորություն ունեցող գործիքը
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…վարկատեսակներ… ինստիտուցիոնալ մոդելներ…համեմատություններ

սխեմաներ... խնդիրներ… դասեր… կարծիքներ…



Ուսանողական վարկատեսակների
մեծ խճանկարը
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Համընդհանուր հասանելի
վարկեր- բոլոր ուսանողներին
մատչելի

Սոցիալական վարկեր –
միայն կարիքավոր
ուսանողների համար

մասնագիտական վարկեր –
կոնկրետ աշխատուժի
կարիքների համար

Կախված տոկոսից` 
սուբսիդավորվող կամ
չսուբսիդավորովող վարկեր

Կախված մարման եղանակից
– ավանդական (հիպոտեքային
տիպի) կամ եկամտով-
պայմանավորված

Կախված ապահովածության
աստիճանից` չապահովված-
բլանկային , մասնակի կամ լրիվ
ապահոված

Կախված վարկառուից` ուսանողին կամ ծնողին

Կախված
օգտագործման
նպատակից` 
միայն ուսման
վարձի կամ միայն
ապրուստի
ծախսերի, կամ
երկուսը միասին



Բազմազանությունը միայն մեկ երկրում, 
օրինակ`Կորեայում.
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Կրթության և մարդկային զարգացման
նախարարություն

- աղքատ ուսանողներ

Կրթության և մարդկային զարգացման
նախարարություն

- ճարտարապետ ուսանողներ

Աշխատանքի նախարարության վարկային
սխեմա

- արդյունաբերության աշխատողներ

Կորեայի Հետազոտական հիմնադրամի
վարկային սխեմա - աղքատ և շնորհալի ուսանողներ

Կորեյի ուսուցիչների կենսաթոշակային ֆոնդի
ուսանողական վարկեր - ուսուցիչներ և նրանց երեխաներ

Պետական ապարատի աշխատողների
կենսաթոշակային կորպորացիայի վարկային
սխեմա

- քաղաքացիական ծառայողներ և 
նրանց երեխաներ

Կորեայի աշխատուժի բարեկեցության
կորպորացիայի վարկային սխեմա

- արդյունաբերական
պատահարներից տուժվածների
երեխաներ
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! Սխեմայի ներդրման
նպատակներ

! Նպատակային թիրախ ` 
ցանկալի վարկառուն

! Վարկի օգտագործման
նպատակներ

! Տոկոսների
քաղաքանություն

! Մարման պայմաններ և
եղանակներ

! Երաշխիքներ, 
ապահովածություն

! Ինստիտուցիոնալ
կառուցվածք

! Ֆունկցիոնալ
դերակատարումներ

Կապիտալի տրամադրում

Ռիսկեր

Վարկերի տեղաբաշխում

Մարումների

հավաքագրում

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ
ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ

Վարկային սխեմաների բազմազանության
կտրվածքները
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ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ
ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ

! Սխեմայի ներդրման
նպատակներ

! Նպատակային թիրախ
ցանկալի վարկառուն

! Վարկի օգտագործման
նպատակներ

Բյուջետային-սոցիալական նպատակներ

 Մասնագիտական աշխատուժի կարիքներ

Ուսանողին աջակցելու նպատակ

Բոլոր ուսանողները, կամ մեծամասնությունը

`անկախ սոց-տնտ. կարգավիճակից

աղքատ-կարիքավորները

Ցածր եկամտով ծառայողների երեխաներ

Պետական կամ մասնավոր, բուհական կամ

հետ-բուհական ուսանողներ և այլն

Ուսման վարձերը

Ապրուստի ծախսերը

Ուսման վերաբերող բոլոր ծախսերը
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! Տոկոսների
քաղաքականություն

! Մարման պայմաններ և
եղանակներ

! Երաշխիքներ
ապահովածություն

Սուբսիդավորված տոկոսներով վարկեր

 Շուկայականից ցածր տոկոսով

Զրոյական իրական տոկոսով

Անտոկոս վարկեր

Հաստատուն `ֆիսված մարումներով

(հիպոտեքային)

Եկամտից-կախված մարումներով

Հիպոտեքայինի և եկամտից-կախված

եղանակների հիբրիդներ

Արտոնյալ ժամկետներ, մարման արձակուրդներ

Ծնողների ֆորմալ կամ բարոյական

երաշխավորություններ

Գրավ կամ այլ ապահովածություն

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ
ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ



13

Î³Ëí³Í Ù³ëßï³µÇó

ØáõÉïÇÝ³óÇáÝ³É

Ð³Ù³½·³ÛÇÝ

è»·ÇáÝ³É

²ëáóÇ³óÇ³Ûáí ÑÇÙÝí³Í

ÆÝëïÇïáõïáí ÑÇÙÝí³Í

Î³Ëí³Í ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ó¨Çó

ä»ï³Ï³Ý

Ê³éÁ

ß³ÑáõÛÃ Ñ»ï³åÝ¹áÕ

ß³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ

Î³Ëí³Í 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ó¨Çó

´àôÐ-Ç ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ

Ø³ëÝ³·Çï³óí³Í 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

´³ÝÏ

Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

Î³é³í³ñáõÃÛáõÝ/·áñÍ³Ï

³ÉáõÃÛ³Ý

´³ÝÏ/·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý

´àôÐ/·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

´³ÝÏ/Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ

ØÇç³½·³ÛÇÝ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ/µ³ÝÏ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽԱՌԸ ՇԱՀՈՒՅԹ
ՀԵՏԱՊՆԴՈՂ

ՇԱՀՈՒՅԹ
ՉՀԵՏԱՊՆԴՈՂ

Բազմ-
ազգային

EBRD-Արևելյան
Եվրոպա

Համ-
ազգային

Կոլումբիա,, 
Վենեսուելա

Կոլումբիա ԱՄՆ .կոմերցիոն
բանկեր

Դոմենիկյան Հանր. 
Վենեսուելա

ռեգիոնալ Մեքսիկա ԱՄՆ, Վենեսուելա

Ասոցիացիա Մեքսիկա, 
Բրազիլիա, 

Ինստիտուտ Չինաստան ԱՄՆ, Մեքսիկա

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ
ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ

! Ինստիտուցիոնալ կառուցվածք



14 ! Ֆունկցիոնալ դերակատարումներ

Պետական մարմիներ - Ազգային
սխեմաներում սովորաբար
կառավարությունն է տրամադրում
կապիտալը և կրում ռիսկի մեծ բաժինը

Ուսանողական վարկային
մասնագիտացված կառույց -
Ոչ սովորաբար, երբեմն կապիտալ
շուկայից` արժեթղթերի միջոցով, կամ
էլ դոնորային կամ բարեգործական
ֆոնդերից:

Բանկեր - Հնարավոր է երբ ռիսկերը
ընդունելի են , վարկային
պորտֆելների գնման, 
արժեթղթավորման, երբեմն
միջազգային զարգացման բանկերի
միջոցով`

Բուհեր - ոչ համընդհանուր ազգային
սխեմաների համար, միայն
սահամանափակ ներբուհական

Պետական մարմիններ -
Սովորաբար արդյունավետ չեն, 
միտումներն դեպի բանկերի հետ
երաշխիքներով սխեմաներն են.

Ուսանողական վարկային
մասնագիտացված կառույց _ 
Կարող են կատարել եթե առկա են
բավարար տեխնիկական և
ինստիտուցիոնալ կարողություններ

Բանկեր - եթե ռիսկերը մնան այլ
մասնակիցների վրա կամ լինեն
ընդունելի.: Հարցեր են ծագում
վարկերի հավասար
հասանելիության առումով..

Բուհեր - սովորաբար արդյոնավետ
չեն, ապակենտրոնացված բաշխումը
բուհերի միջոցով
անհավասարության խնդիրներ է
ստեղծում

Պետական մարմիններ -
սովորաբար արդյոնավետ չեն
Կարող են, եթե պետ. 
հավաքագրման մարմինները
աշխատում են արդյունավետ, 

Ուսանողական վարկային
մասնագիտացված կառույց
Միայն այն դեպքում երբ շատ
արդյունավետ են

Բանկեր - սովորաբար շատ
արդյոնավետ են, եթե
հավաքագրման շարժառիթները
չեն իմաստազրկվել

Բուհեր - սովորաբար
արդյոնավետ չեն

Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն
Կ Ա Պ Ի Տ Ա Լ

Վ Ա Ր Կ Ե Ր Ի
Տ Ր Ա Մ Ա Դ Ր Ո Ւ Մ

Վ Ա Ր Կ Ե Ր Ի
Ս Պ Ա Ս Ա Ր Կ Ո Ւ Մ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ
ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼ
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 Նպատակը – խթանել մասսայական
ընդգրկվածությունը, ԲԿ համակարգ ընդլայնումը`
տրամադրելով գումարներ բոլոր ուսանողներին կամ
միայն ֆինանսապես կարիքավոր ուսանողներին (երբ
նրանք շատ են), նաև մատչելիության և
անհավասարությունների բարելավման նպատակով:

 Զարգացող երկրներում հաճախ կենսունակ չեն:

 Արդյունավետությամբ երբեմն զիջում են ուղղակի
սուբսիդավորման գործիքներին` կրթաթոշակ,
դրամաշնորհ:

Համընդհանուր հասանելի վարկեր
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Ա. ԶԻԴԵՌՄԱՆ “Increasing Accessibility to Higher Education. A Role for Student Loans?”
Independent Institute for Social Policy, Moscow, August 2005

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ
ԱՋԱԿՑՄԱՆ

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐ Ավստրալիա Ֆիլիպիններ
Հոն-կոնգ, Կորեա, 

Թայլանդ

ԱՊՐՈՒՍՏԻ
ԾԱԽՍԵՐ Անգլիա և Ուելս

Հոն-կոնգ
Կորեա

Դանիա, Ֆիլանդիա
Նովեգիա, Շվեդիա

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐ
և ԱՊՐՈՒՍՏԻ

ԾԱԽՍԵՐ

Անգլիա և Ուելս
Հոլադիա, Նոր Զելանդիա
Շոտլանդիա, Հարավային

Աֆրիկա

Չինաստան
Թայլանդ

Կանադա

Ապահովել Ֆինանսների հասանելիությունը ուսանողին նշանակում
է ուսանողին տրամադրել այնպիսի ֆինանսական ծառայություն, 
որը կենսունակ է և մշտական:



Եկամտից-կախված վարկեր
18

Մարումները ուղիղ համեմտական են
եկամուտներին

Մ
ա

րո
ւմ

եկամուտ

Մեծ-Բրիտանիա

Հունգարիա

Առավելություն Թերություն

Վարկի սպասարկման
ճկունություն կապելով
մարման իրական
աղբյուրի հետ

Վարկառուի
պաշտպանությունը
մարման
անկարողության
դեպքում`խուսափում է
ավելորդ դեֆոլտից

Պահանջում է
արդյունավետ հարկային
և եկամուտների
հավաստման համակարգ

Կարող է ընդունվել
որպես հարկ, թուլացնելով
պարտքի
պատասխանատվույթունը



“Մանրածախ բանկեր” մոդել
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Պետություն

Մանրածախ
բանկեր

Գործատուներ

Հարկային
մարմին

Ուսանողներ Շրջանավարտներ

Պետական
Երաշխիքներ

Բանկերի ռեսուրսներ

Ուսանողական վարկեր

Եկամտից կախված
մարումներ

“Հիպոտեքային” 
մարումներ



“Մասնագիտացված վարկային
կառույց” մոդել

20

Պետություն

Մանրածախ
բանկեր

Գործատուներ

Հարկային
մարմին

Ուսանողներ Շրջանավարտներ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՎԱՐԿԵՐԻ

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Կապիտալի
Շուկա

Բանկեր
Ապահովագրական
ֆոնդեր
Կենսաթոշակային
ֆոնդեր
Ներդրումային
ֆոնդեր



Աղբյուր: Ա. Բլոմ “Design of Student Loan Schemes, India, World Bank”

Զուտ պետական

Օրինակներ`
Թայլանդ, Ֆիլիպիններ, Պեռու, 
Մեքսիկա, այլ

21

Ուսանողներ

Ցածր արդյունավետություն
Ձախողման բարձր ռիսկ

Անցում դեպի
պետություն-մասնավոր
համագործակցություն

Կառավարություն

Տրամադրում է վարկային կապիտալ և
ընթացիկ բյուջե

Պետական մարմին

Իրականացնում է վարկավորման
բոլոր ֆունկցիաները` վարկային
որոշում, տրամադրում, 
հավաքագրում, տեղեկատվություն, 
այլ



Պետություն -
մասնավոր կապալառուներ

22

(Կիսա) Պետական Վարկային
Գործակալ

Վարկեր հավաքագրող
գործակալ (մասնավոր)

Ուսանողներ

Կառավարության
վերհսկողություն

Պայմանագրեր է կնքում
ադմինիստրատորի և
հավաքագրողի հետ , որոնք
ընտրվում են մրցույթով
ծառայության ստանդարտների
և կատարողականի հիման վրա

Վարկեր տրամադրող
գործակալ (մասնավոր)

Օրինակներ`
ԱՄՆ Ուղղակի Վարկային Ծրագիր, 
Կանադա

գործակալների ընտրություն
անընդմեջ վերահսկողություն
հետադարձ կապ և բողոքներ
պրոբլեմային վարկերի հավաքում

Աղբյուր: Ա. Բլոմ “Design of Student Loan Schemes, India, World Bank”

Տեղեկ. 
փոխանակում

Ռիսկերի
Գնահատում



Պետական երաշխիքներ բանկերին

23

ԱՄՆ երաշխիքների ծրագիր, Չիլի

Կառավարություն

Առևտրային բանկեր

Ուսանողներ

Տրամադորւմ է երաշխիք (մինչև 90%)
Բանկերի մոնիտորինգ
Հավաքում է ձախողված վարկերը
Տեղեկատվություն տրամադրում
ուսանողներին

Պետ. երաշխիքների
գործակալ

(պետական/մասնավոր)

Տրամադրում են վարկեր
Ֆինանսավորում են վարկերը արժեթղթերով
Հավաքում են մարումները

Ընտրում են վարկատու բանկին

Աղբյուր: Ա. Բլոմ “Design of Student Loan Schemes, India, World Bank”

Տրամադրում է բոլոր սուբսիդիաները և
երաշխիքներ
Վերահսկում է երաշխքների գործակալին
Հավաքում է ձախողված վարկերը
Սահմանում է կանոնակարգերը



Ինչ է հաջողվել ԱՄՆ-ում

24

 վարկերի տեղաբաշխման և հավաքագրման ֆունկցիաներում
օգտագործում է թե բանկերին և թե բուհերին (ՈՒՎ
երաշխիքների համակարգ)

 Հաստատուն մարումների գրաֆիկ

 Կապիտալի շուկաններից վարկային ֆոնդերի ներգրավում

 բարձրագույն կրթության կողմից աշխատուժի կարիքներին
արձագանքելու ուղիղ կապի խրախուսում (Ուղղակի
վարկավորման ծրագրիր)

 ուսման վարձերի շուկայական գնագոյացման և ԲԿ որակի
բարձրացման խրախուսում



Մեկ այլ խոստումնալից սխեմա - Չիլի
25

Հաջողությունը Չիլիում պայմանավորված է հետևյալ գործոններով`

 Մասնակի պետական երաշխիքներ (մինչև 90%) մասնավոր բանկերին

 Մրցակցություն բանկերի միջև (խուսափում են հավելայլ շահույթներից, ԱՄՆ-ի

մոդելը այդպես չէ)

 Նույն բանկի կողմից վարկի վերադրամադորւմ (ակադեմիական

առաջադիմության պայմանով)

 Թիախը միայն ցածր ընտանեկան եկամտով ուսանողներն են

 Ֆինանսավորման ֆիքսված պայմաններ բոլոր ընդունելի դիմորդներին

 Բուհերը վերցնում են ռիսկի մի մասը (70%-ը` ուսանողների դուրս մանլու

դեպքում)

 Վարկերի արժեթղթավորում պետական կապալառուի միջոցով:



Հունգարիա: Ուսանողական վարկային սխեմայի
կառուցվածքը

26

Հունգարական Պետություն

Ուսանողական վարկ

Պետական հատված

Բուհեր
Պետական պարտքի

կառավարման կենտրոն
Պետական գանձապետարան

Հարկային և ֆինանսական
կենտրոնական

վերահսկողություն
Վատ պարտքերի ռեգիստր

Մասնավոր հատված

Վարկատուներ
Առևտրային բանկեր

Միջազգային և տեղական
ներդրումային բանկեր

Տեխնիկական աջակցություն
Բանկեր/Հունգարական Փոստ

Դիլերներ
Արժեթղթերի շուկա

Սեփականության
իրավունքների իրացում

Վերահսկողություն

Երաշխիքների տրամադրում



Ռիսկերը կիսելու հունգարական մոդելը

27

Տոկոսադրույք = անռիսկ տոկոսադրույք + ռիսկի հավելագին + սահմանային ծախս

Ուսանողներ

Ուսանողներ - անհատական ռիսկ
Պետություն - սիստեմատիկ ռիսկ

Ուսանողներ - վարկավորման
ուղղակի ծախս
Պետություն - ներդրման ծախս
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…..Դեֆոլտներ…սուբսիդիաներ… ծախսատար վարչարարություն..

սխեմաներ... խնդիրներ… դասեր… կարծիքներ…



Խնդիրների ախտորոշման մատրիցա

29

Նախագծային Կառավարման Տնտեսության
վիճակ

Պահանջարկ
Գիտակցություն X X

Վարկային մշակույթ, X

վարկունակություն, X X X

վարկի պայմաններ X X

Սխեմայի մասշտամ/կապիտալ X X X

Ֆինանսական
կենսունակություն
Տոկոսի սուբսիդիա X

Մարումների գրաֆիկ X X

Եկամուտներ X

Հավաքման համակարգ X X

Վարչ. Ծախսեր X X

Թիրախի բացը X X
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Արձանագրվում են դեֆոլտի բարձր ցուցանիշներ` ավելի
հաճախ զարգացող երկրներում, օրինակ` 98% 
Ֆիլիպիններում 1990 թվականներին, իսկ 1980ականներին
ԱՄՆ-ում մինչև 17 տոկոս:

Կանադա 25.4% 2004/05

Մեքսիկա 17.6% 2002

Նոր Զելանդիա 18% 2005/06

Ֆիլիպիններ 18% 2003

ԱՄՆ (ֆեդերալ ծրագիր) 5.1% 2005



#1 խնդիրը – կենսունակությունն է
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 Պրոբլեմների մի մասը բխում են վարկային քաղաքականությունից ` 
տոկոսային սուբսիդիաներ , մարման գրաֆիկներ, ապահովածույթուն, և
այն..

êÏ½µÝ³Ï³Ý í³ñÏÇ ¨ ÷³ëï³óÇ å³Ñ³ÝçíáÕ í×³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ §Ã³ùÝí³Í 
¹ñ³Ù³ßÝáñÑ¦ է:

 Մյուս մասը` պատշաճ կառավարման և արդյունավետ
վարչարարության պակասից` ժամկետանց կամ չաշխատող վարկեր, 
լրացուցիչ հավաքագրման ծախսեր և այլն..

í³ñÏ³éáõÇó å³Ñ³ÝçíáÕ Ù³ñÙ³Ý 
»ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÁ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿

²ÛÝï»Õ, áñï»Õ Ù»Í »Ý 
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ



Հիմնական պրոբլեմները զարգացող
երեկրներում
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 Հաջողության փորձի պակաս, հիմնականում

ձախողումներ` ցածր վերադարձելիության

պատճառով

 Կիրառվող մոդելները շատ քիչ են նման

 Վարկային մշակույթի լայնատարած բացակայություն

 Կապիալի ներգրավման անորոշություն..միակ

վարկատուն պետությունն է



Վարչարարական ծախսերի հարցը
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Զարգացող երկրներում այս ծախսերը կարող
են հասնել վարկային պորտֆելի մնացորդի
15%-ից մինչև 25%-ը

Շատ դեպքերում, ավելի էժան կլիներ վարկերը
փոխարինել դրամաշնորհներով կամ
կրթաթոշակներով: 

Վարչարարական ծախսերը երբեմն ծածկվում
են և վարկառուի և պետության հաշվին, 
օրինակ` Սլովակների Ուսանողական
Վարկային Ֆոնդի դեպքում, վարկառուն
ծածկում է վարկի մարման հետ կապված
բանկային ծախսերը:



Արման Հակոբյան, Ուսանողական Վարկերի Ավագ
Խորհրդատու

34
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Մարումը ըստ երկրի
եկամուտների մակարդակի

Մարումը ըստ
մայրցամաքների

Եկամտի 
Մակարդակ

Մարման
գործակից -
Միջին

Մայրցամաք Մարման 
գործակից -
Միջին

Բարձր 74.13 Ամերիկա 75.7
Միջին բարձր 51.07 Ավստրալիա 66.5

Միջին ցածր 53.84 Ասիա 65.3
Ցածր 45.59 Եվրոպա 63.6

Աֆրիկա 41.8
60.85 60.85

Աղբյուր`  Ա. ԶԻԴԵՌՄԱՆ 2007 դեկտեմբեր

Վարկերի մարում - երկրների արդյունքներ



Վարկերի մարում և վերադարձ - սխեմաների 
արդյունքները

36

Աղբյուր`  Ա. ԶԻԴԵՌՄԱՆ 2007 դեկտեմբեր

Մարման գործակից Վարկային
սխեմաների

թիվը

80% և բարձր 13

61-80% 13

41-60% 8

21-40% 7

20% և ցածր 3

Ընդամենը 44

Վերադարձելիության
գործակից

Վարկային 
սխեմաների 

թիվը

80% և բարձր 0

61-80% 5

41-60% 11

21-40% 2

20% և ցածր 8

Ընդամենը 26

Մարման Գործակից 58.8%
Վերադարձի գործակից 49.1%

26 վարկային ծրագրերի միջիններ



Սուբսիդիաների հարցը
37

Որոնք են մատչելիության խոչընդոտները

Սուբսիդիաները կամ անհրաժեշտ չեն, 
օրինակ` համաֆինանսավորման դեպքում, 
կամ էլ հաճախ անարդյունավետ են դառնում
կիրառելիս, օրինակ սոցիալական թիրախի
համար:

Պրակտիկայում մաքուր սոցիալական
նպատակ ունեցող վարկային սխեմաները չեն
կարողացել արդյունավետորեն բարձրացնել
ցածր սոց.տնտ խմբերի մատչելիությունը
բարձրագույն կրթության նկատմամբ

Ֆինանսական աղքատություն տեղեկատվական աղքատությունԹԵ

Ֆինլանդիայում միայն ցածր
եկամուտ վաստակողներն կարող
են ստանալ տոկոսային
սուբսիդիաներ, որոնք որոշվում
են ոչ թե վարկի տրամադրելիս, 
այլ մարման
ժամանակահատվածում

Սուբսիդավորման մի այլ ձև է
ուսման ժամանակահատվածում
տոկոսներից ազատելը, որն
իհարկե նվազեցնում է սխեմայի
արդյունավետությունը



38 սխեմաներ... խնդիրներ… դասեր… կարծիքներ…
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ՈՒՎ սխեմաների ներդրման նպատակը
առանցքային հարց է, 
գերակայությունները պետք է հստակ
որոշվեն…նաև պետք է հաշվի առնել
ֆինանսավորման մյուս
այլընտրանքները:

Սուբսիդավորման
ճիշտ մակարդակը
անհրաժեշտ
պայման է …հաճախ
փաստարկները
սուբսիդավորման
համար հիմնավոր
չեն…

Սկզբնական փուլում ցանկալի է կիրառել
“պարզ” մոտեցումներ – պարզ թիրախ, 
պարզ բաշխման և մարման
մեխանիզմ…անընդհատ փորձարկել, 
գնահատել անքան որ սխեման սկսի
աշխատել և հետո բարելավել:

Չկա մի որևէ ՈՒՎ սխեմայի մոդել որն երաշխավորում է
հաջողություն ցանկացած երկրի համար: 



Ø³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý 
áõÅ»Õ Ï³éáõÛóÁ µ³í³ñ³ñ 

å³ÛÙ³Ý ã¿ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ…

Ø³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÝ 
·ñ³ýÇÏÁ Í³Ýñ µ»é ¿ …
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 պատշաճ շարժառիթներ

 վարկային ծառայության մատուցման

ստանդարտներ

 պրոֆեսիոնալ մենեջմենտ

 տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 վարկային մարումների կայուն գործընթաց

 վարկային բյուռոների օգտագործում

 մրցակցություն բուհերի, բանկերի և այլ

ծառայություն մատուցողների միջև

 հաճախորդների հետ հարաբերության

պատշաճ կառավարում (crm)

Հաջողության համար կարևոր են` 
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¸ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ ãå»ïù ¿ ³ßË³ï»Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
³éáõÙÝ»ñáí ³é³ÝÓÇÝ:…ØÇ³íáñí³Í Ùáï»óáõÙ ¿`å»ïù …

ì³ñÏ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ßËÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ÃÇñ³Ë :

Þ³ï Ñ³×³Ë ÙÇ³ÛÝ ÙÇçÇÝ Ë³íÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ »Ý 
Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ »Ý ¹ÇÙ»É í³ñÏ»ñÇ, »ñµ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý í³ñÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ,: 
ÆëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ¹ñ³ Ï³ñÇùÁ ß³ï áõÝ»Ý, ã»Ý 
¹ÇÙáõÙ: 

³é³ç³ñÏ»É ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ 
ß³ï ³Õù³ïÝ»ñÇÝ

Ñ³Ù³Éñ»É í³ñÏ»ñáí 
(ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÁ ß³ï ó³Íñ` 
Ï³Ëí³Í ëáóÇ³É-
ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó

Հաջողության համար կարևոր է



42 սխեմաներ... խնդիրներ… դասեր… կարծիքներ…



Որոնք են ավելի հեռանկարային
մոտեցումներ

43

Բյուջետային նպատակներով
վարկավորում

Վարկային ծառայության
ներդրում

Վարկավորման յուրահատուկ
տեխնոլոգիա (վարկային գործընթաց) 

միայն վարկային
վարչարարություն

Վարկեր -փաստաթղթերի
դիմաց (սպառողական, 
հիպոտեքային) 

Ներդրումային վարկեր` ռիսկերի
գնահատման և սպասվող
եկամուտների դիմաց
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 պետք է ստեղծել ուժեղ ինստիտուցիոնալ
կարողություն, լրջորեն մշակված վարկային
տեխնոլոգիա և բարձր որակավորում ունեցող
ֆինանսական մասնագետներ: 

 Մասնավոր ոլորտի ներգրավում
մեծապես ցանկալի է: 

 Սխեմայի բոլոր մասնակից կողմերը
(ուսանողներ/ընտանիքներ, կառավարություն, 
բուհեր, բանկեր և դոնորներ) պետք է
համագործակցեն և ներդրում ունենան ՈՒՎ
սխեմայի ձևավորման և զարգացման մեջ:

Որոնք են ավելի հեռանկարային
մոտեցումներ
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Արման Հակոբյան, 
Ուսանողական Վարկերի Ավագ Խորհրդատու

Ինչու է Հայաստանին պետք ուսանողական վարկերը…որն է
նպատակը…



Ինչ նպատականերով են պետությունները ներդնում ուսանողական
վարկային սխեմաները

ԲԿ ֆինանսավորման ռազմավարական նպատակներ

1. Բյուջետային - լրացնում է բյուջեի թերի ֆինանսավորումը

2. ԲԿ ոլորտի ընդլայնում - ուսանողների աճ և նոր ռեսուրսներ բուհերի

ընդլայնման համար

3. Սոցիալական – ուղղված են աղքատ ուսանողներին և ենթադրում են

վարկի սուբսիդավորում

4. Աշխատուժի կարիքներ –կոնկրետ մասնագետների գծով

պահանջարկը բավարարելու համար

5. Աջակցություն ուսանողին – վարկային ծառայություն` ուսանողին

հասանելի ֆինանսներ
Ադրիան Զիդեռման



Գերակայությունների հարցը…ինչ է ուզում
կառավարությունը
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 քաղաքական առումով մաքսիմալ ընդունելիություն

 թե շեշտ դնում ենք վերադարձելիության վրա

 թե որոշ քանակով վարկեր հնարավորինս շատ ուսանողների

 Կամ էլ տալ անհրաժեշտ մեծության վարկեր այն ուսանողներին , 

որոնք ունեն և առաջադիմություն և ֆինանսական կարիք

 թե ուղղակի աջակցել մասքսիմալ քանակի ուսանողների

 թե ապահովել սկզբնական “հաջողություն ”  տրամադրելով

սահամանփակ վարկեր լավագույն “ցածր ռիսկային” 

ուսանողներին
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Արման Հակոբյան, 
Ուսանողական Վարկերի Ավագ Խորհրդատու



49 նպատակներ Լուծումներ Օպտիմալ մոդել մանրամասներ



ՈՐԱԿ/ՀԱՄԱՊԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սովորելու և դասավանդելու բարձր
որակ, որն ապահովում է
շրջանավարտների որակավորումների
համապատասխանությունը շուկայի
պահանջներին

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ներգրավված միջոցների
առավել նպատակային
օգտագործում և
վերականգնում

ՀԱՎԱՍԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսավորման բացերի և
արգելքներիընտանիքի ուսանողին

Բարձրագույն կրթության (ԲԿ) 
բարեփոխումների ռազմավարություն

Պետք է ապահովել ամբողջական և հավասարակշիռ մոտեցում… 
…քանի դեռ որակը և արդյունավետությունը շատ են հետ ընկած, 
մատչելիության բարձրացման ուղղված որևէներդրում արդարացված չէ

Ֆինանսավորման նոր
համակարգը պետք է խրախուսի
ուսանողի կողմից
մասնագիտության և բուհի
առավել գիտակից և
պատասխանատու ընտրութուն
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Պետք է ֆինանսավորել բարձրագույն կրթության այն պահաջարկը, 
որն հետապտնդում է որակ և ներդրումն արդարացնող եկամուտ:

ԳԵՐԽՆԴԻՐ #1: Ստեղծել լուրջ ֆինանսական շարժառիթներ
ԲԿ բոլոր մասնակից կողմերին խրախուսելու կրթության
որակի և համապատասխանության բարձրացման համար
անհրաժեշտ մոտեցում, վարքագիծ և ջանքեր ներդնել:

ԳԵՐԽՆԴԻՐ#2: Ստեղծել բարձրագույն կրթության
պահանջարկի (ուսանողի) ֆինանսավորման
արդյունավետ համակարգ և մեխանիզմներ

ԳԵՐԽՆԴԻՐ#3: Խթանել բարձրագույն
կրթության նկատմամբ ներդրումային
մոտեցումը, երբ բոլորը ավելի են
պատասխանատու կրթության
արդյունքների համար



Ինչ մարտահրավերների կամ
խոչընդոտների առջև ենք կանգնած

 Շրջանավարտների գործազրկության բարձր մակարդակ

(ներդրման բարձր ռիսկ)

 Շրջանավարտների սպասվող եկամուտների ցածր

մակարդակ (ցածր եկամտաբերություն` ուստի և մարման

սահմանափակ կարողություն)

 Ուսանողական վարկերի մեծ ժամկետայնություն և ցածր

ապահովածություն

 Ուսանողական վարկերի բացասական փորձ, հատկապես

զարգացող երկրներում

Վարկային մեխանիզմի ներդրման ռիսկերը`



Ինչ մարտահրավերների կամ
խոչընդոտների առջև ենք կանգնած

 Մասնավոր կապիտալի ներգրավման հնարավորությունը դեռ անորոշ է, 

միակ հովանավորը պետությունն է:

 Առաջադրանք բարդ է ` հնարավոր մասանկիցների/ շահառուների

հետաքրքրությունների, ցանկալի դերերի և ռիսկեր կիսելու հետ

կապված շահերի համատեղում, պահանջվում է կողմերից բարձր

պատրաստակամություն և պատասխանատվություն

 Տեղեկատվության ասիմետրիա ուսանողներ, բուհեր և ՈՒՎ

վարկատուների միջև

 Քաղաքականապես զգայուն հարց



Արդյոք կա նպաստավոր միջավայր

 Ունենք առողջ ֆինանսական համակարգ, կայուն

բանկային ոլորտ :

 ԲԿ-ի պահանջարկի մեծ աճ է արձանագրվել վերջին

տասնամյակում, չնայած մոտ հեռանկարում սպասվում է

ընդգրկվածության նվազում:
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Լուրջ գործոններ են նաև

 ընդհանուր կոռուպացվածության աստիճանը և

վստահելիոււթյան մթնոլորտը երկրում և հատկապես

բուհերում;

 երկրի ֆինանսա-տնտեսական հզորությունը

Արդյոք կա նպաստավոր միջավայր



…ինչ կարելի եզրակացնել
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Ներկայումս Հայաստանում մատչելիության և սոցիալական
նպատակով մասսայական ուսանողական վարկավորում
իրականացնելը ձախողման մեծ հավանականություն ունի: 

Համընդհանուր-հասանելի վարկեր տրամադրելը ենթադրում
է` 

1. մեծ վարկային կապիտալ պահանջ,  
2. վարչարարական ծախսերի մեծ բեռ
3. սուբսիդավորման քաղաքականություն: 

Բոլորն էլ ամենաանցակալի ռազմավարություններն են այս
պահին Հայաստանի համար :



…ինչ կարելի եզրակացնել
57

Մասսայական ուսանողական վարկավորումը նաև անհրաժեշտ
չէ ներկայումս, քանի որ`

1. չկա համամասնական ֆինանսավորում (cost-sharing) 
իրականացնելու խնդիր – այն արդեն իսկ առավելագույնս
իրականացվել է `պետությանը մնացել է 20%-ից պակաս
բաժին:

2. իսկ ԲԿ ընդլանման, ընդգրկվածության աճի խնդիրը
առաջնային չէ:

Նման ռազմավարության անհրաժեշտությունը նույնպես
արդարացված չէ



58 նպատակներ լուծումներ օպտիմալ մոդել մանրամասներ

Բարդ խնդիրների լուծումները հեշտությամբ ձեռք չեն
բերվում… ուղղակի պետք է սկսել պարզ քայլերից…
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ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսանողական
աջակցության
համակարգի
բարելավում

Ներդնել Ուսանողական Վարկային Ծառայություն, որն
միջին ժամկետային հեռանկարում սահմանափակ
մասշտաբով ունակ կլինի սպասարկելու ուսանոոների
վարկավորման պահանջը առաջարկելով կենսունակ
վարկեր:

Խթանել բարձրագույն
կրթության նկատմամբ
ներդրումային
մոտեցում

Մշակել և ներդնել վարկավորման նորարական
տեխնոլոգիա (know-how), որն կարող է իրականացնել
կրթության ներդրումային ֆինանսավորում:

…այդ դեպքում որն է իրագործելի ռազմավարությունը
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ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեղծել ֆինանսական
շարժառիթներ որակի և
համապատասխանության
բարելավման համար

Ներդնել վարկավորման այնպիսի ընթացակարգեր, 
որոնք խրախուսում են ուսանողի ազատ
ընտրությունը, մասնագիտությունների և բուհերի
ազատ մրցակցությունը և այլ անհրաժեշտ
վարքագծեր

Ապահովել ֆինանսական
կենսունակություն

Սահամանափակել վարկավորկան մասշտաբը
Ապահովել վարկավորման սկզբնական
հաջողություն
Մարման ճկուն և իրական կառուցվածք
Ցածր բայց չսուբսիդավորվող տոկոս
Ռիսկերի դիվեսիֆիկացիա և կառավարում

…այդ դեպքում որն է իրագործելի ռազմավարությունը



….գաղափարներ …սահմանումներ…

 Վարկային Ծառայության նպատակը պետք է լինի
իրականացնել խելամիտ և եկամտաբեր ներդրումներ
մարդկային կապիտալում

 Պետք է ֆինանսավորել այն ուսանողներին, որքեր
կարող են սովորել և ձեռք բերել անհրաժեշտ
գիտելիքներ և որակավորում` գործատուների
հավանական պահանջները բավարարելու համար,  և
միաժամանակ չունեն անհրաժեշտ ֆինանսներ` այդ
նպատակը իրականացնելու համար:
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 Ուսանողական վարկերը պետք է տրամադրվեն
ուսանողի մասնագիտական կրթության պլանի և
ապագա աշխատանքի հնարավորության գնահատման
հիման վրա: 

 Ուսանողական վարկային մասնագետները -
մարդկային ռեսուրսի զարգացման խորհրդատուներ

….գաղափարներ …սահմանումներ…
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 ՈՒՎ ծրագրի վարկային հայտերի գնահատման
պրոցես

 արդարություն, 
 պրոֆեսիոնալիզմ
 արդյունավետություն

 Պռո-ակտիվ քաղաքականություն թիրախային
վարկառուին հասնելու համար (բուհերի
օգնությամբ)

 լավագույն “ցածր ռիսկային” վարկառու
թեկնածուների ռացիոնալ ընտրություն

….գաղափարներ …սահմանումներ…



…որոնք են վարկային տեխնոլոգիայի
շեշտադրումները…

64

ՎԱՐԿԱՏՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂ

ԳՈՐԾԱՏՈՒ

!Կրթական
ծրագիր

!Աշխատանքի
պահանջներ

!Շրջանավարտի եկամուտ

ԲՈՒՀ

!Մարումների
սխեմա

!Վարկային ներդրում !Ուսման նպատակ

!Կրթական
ծառայություն

!Որակավորումներ



65 նպատակներ լուծումներ օպտիմալ մոդել մանրամասներ



Ուսանողական վարկային սխեմայի
մասնակիցներ

66

ՀՀ Կառավարություն

Ուսանող/շրջանավարտ

ՀՀ կրթության և գիտության, 
ֆինանսների, աշխատանքի
նախարարություններ
ՀՀ Կենտրոնական բանկ, 
Գանձապետարան,

վարկային ռեգիստր
Հարկային ծառայություն
Դատա-իրավական
համակարգ

Ուսանողական
վարկային

Ծառայություն

Երաշխիքների տրամադրում

Բուհեր Առևտրային
Բանկեր

Համաշխարհային Բանկ, 
միջազգային
ֆինանսական այլ դոնոր
կազմակերպություններ

Վարկային կապիտալի
տրամադրում

Վերահսկողություն

Վարկերի տրամադրում

Վարկերի սպասարկում



….իստիտուցիոնալ դերեր
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 Ուսանողական Վարկային Ծառայությունը (ՈՒՎԾ) պետք է հինադրվի որպես

կենտրոնական բանկի վերհսկողության դաշտում աշխատող վարկայի

կազմակերպություն (կարգավորման որոշակի հատուկ վերապահումներով` 

հաշվի առնելով վարկերի ապահովածության աստիճանը)

 Բուհերը պետք է ԲԿ ծառայություն մատուցեն ուսանողին պահանջվող

որակական չափանիշներով, ՈՒՎԾ-ին կտրամադրեն վարկառու ուսանողի

վերաբերյալ տեղեկատվություն, կծառայեն որպես ուսանողական վարկերի

այսպես կոչված “մարքետինգային գործակալ”աջակցելով ընդունելի

վարկառու ուսանողների հայտնաբերման, նախնական դիմումների և

տեղեկատվության փոխանակման հարցերում.



….իստիտուցիոնալ դերեր
68

 Առևտրային բանկերը կաշխատեն ՈՒՎԾ-ի հետ կնքված պայմանագրերով

որպես վարկային ադմինիստրտորներ իրականացնելով վարկային

դիմումների, հատկացումների և մարումների հետ կապված ամբողջ

վարչարարությունը: Բանկերը կընտրվեն մրցակցային հիմունքով հաշվի

առնելով նրանց առաջարկները`

 Վարկային գործարքի վարման, փաստաթղթավորման և այլն

 Իրավա-դատական հարցերի վարման

 Դրամական հատկացումների և փոխանցումների վարման

 Հաշվապահական համակարգի և լրացուցիչ հաշվետվական պահանջների, 

մոնիտորիգի և այլ

 Տոկոսների և վարկերի մարումների հավաքագրման գործառույթները



Վարկավորման սխեմա
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մանրածախ
բանկեր

Բուհեր

Ուսանողներ

Կենտրնական բանկ
Գանձապետարան

ՀՀ ԿԳ
նախարարություն

ՀՀ Ֆինանսների
նախարարություն

Համաշխարհային
Բանկ

Միջազգային
զարգացման այլ

բանկեր, դոնորներ

Դրամական շարժեր
ռիսկեր
պայմանագրեր
Սեփականության իրավունքների իրացում

Երրորդ կողմ
երաշխավոր

Պետական վարկեր

Վարկայինռեսուրսներ Հիմնադիր կապիտալ

Կապիտալի վերադարձ

Ուսման վարձի վճարում

վա
րկ

եր
մա

րո
ւմ

Վ
ա

րկա
յին

պ
ա

յմա
նա

գրեր



….ռիսկերի բաշխում
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ԲԿ այլ շահառուներ,-
դոնորներ, ֆոնդեր 10 %Վարկային պայմանագրի

երրորդ կողմ 25% -
ուսանողի ծնողներ և այլ

ՀՀ Կառավարություն
50% Բուհեր 10%   

(փոփոխական)

Ռիսկերը կարող են
տեղաբաշխվել ինչպես
ռիկային կապիտալի
ներդրման
պայամագրերով
այնպես էլ վարկային
ռիսկը կիսելու
երաշխիքային
պայմանագրերի և
ապահովագրություննե
րի միջոցով



….տոկոսներ
71

 պետական պարտքի միջին կշռված տոկոսը որպես հաշվարկային

բազային դրույք : 

 Տոկոսների քաղաքականություն – նվազագույն դրույք, որն

ծածկում է միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման ուղղակի

ծախսերը:

 Յուրաքանչուր վարկի համար տոկոսադրույքը կարող է

տատանվել (փոքր միջակայքում) կախված

 վարկառուի (ուսանող և ընտանիք) վարկային պատմությունից

 երաշխիքների, գրավի ապահովածության վիճակից:



…մարումներ
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 Ներկայումս առավել կիրառելի է հիպոթեքային մարման

սխեման

 Այնուամենայնիվ, մարման գրաֆիկները կարող են օգտագործել

նաև եկամտից-պայմանական սխեմայի որոշ տարրեր, այն

դեպքերում, երբ առավել արդյունավետ մարում և վերադարձ է

հնարավոր ապահովել:



ÆÝã é»ëáõñëÝ»ñ, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñ »Ý 
Ñ³ñÏ³íáñ…
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ì³ñÏ³ÛÇÝ ëË»Ù³ÛÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ

 ä»ïù ¿ å³ñ½»É ³ÛÝ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ , áñáÝù
Ñ»ï³ùñùñí³Í »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ ëË»Ù³ÛÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ïÝûñÇÝÙ³Ý 
Ù»ç:

 ä»ïù ¿ å³ñ½»É Ûáõñ³ù³Ýãáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇ ß³Ñ»ñÝ áõ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՆԵՐՈՒԺ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ



Մանրամասներ…

74 նպատակներ լուծումներ օպտիմալ մոդել մանրամասներ



Հաճախ տրվող հարցեր
75

#1. Ովքեր կարող են և ովքեր չեն կարող դիմել ուսանողական վարկերի.

 Միայն Պետական, թե մասնավոր բուհերի ուսանողներն նույնպես

 Միայն ստացոնար, թե հեռական նույնպես

 Միայն բարձագույն, թե նաև միջին մասնագիտական

 Միայն երկրի ներսում, թե նաև դրսում սովորելու համար

 Միայն ռեզիդենտ/ հայ, թե ոչ ռեզիդենտներին/այլազգիներին նույնպես

 Միայն ակրեդիտացված/աուդիտ անցած, թե նաև չանցած բուհեր

 Միայն աղքատներին ,թե նաև ցածր-կամ միջին խավին, կամ թե բոլորին

 և այլն



Հաճախ տրվող հարցեր
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#2. Ինչի համար կարող կարող են օգտագործվել ուսանողական վարկերը.

 Ուսման վարձ

 Ապրուստի ծախսեր – տան վարձ, տրանսպորտ

 Գրքեր, այլ անհրաժեշտ նյութեր, քննության ծախսեր

#3. արդյոք վարկի մեծությունը սահմանափակ է

- կախված է մարման ունակությունից և ռիսկերից

#4. ինչ ժամկետում կկայացվի որոշումը, արդյոք կապված է ուսումնական

ցիկլի հետ.
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#5.Ինչ տոկոսադրույքներ են կիրառվելու

1000 դրամ վարկի տոկոսը = 1000 դրամ վարկ տալու ուղղակի

ծախսին = վարկային ռեսուրսի ծախս + վարկային հայտի

մշակման ծախս + վարկի սպասարկման ծախս ,  

- պետք է լինի շուկայականից բավարար ցածր, սակայն
իրական տոկոսը ոչ բացասական:

Հաճախ տրվող հարցեր
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#6. ինպիսին են մարման պայմաններն ու ժամկետները

Ժամկետը = ուսման տարիներ (օրինակ `2-6 տարի) + արտոնյալ

ժամկետ (- 1 տարի ) + մարման ժամկետ (օրինակ` 2-8 տարի), 

- Մարումների գրաֆիկը - ճկուն, անհատական, կախված
մարման աղբյուրից հաստատումն կամ փոփոխական, հնարավոր
են նաև մարումների արձակուրդներ,

- Կարելի է կիրառել փոքր -սիմվոլիկ մարումներ ուսման
ընթացքում

Հաճախ տրվող հարցեր
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#7.Պահանջվելու է արդյոք գրավ – անհրաժեշտ նախապայման չէ, 

սակայն ամեն մի վարկի ապահովածության համար

օգտագործվելու են բոլոր հնարավոր եղանակները, ներառյալ

ֆորմալ և ոչ ֆորմալ երաշխիքներ տարբեր կողմերից, 

#8.ովքեր են տրամադրելու վարկային ռեսուրսները

Պետություն, միջազգային ներդրողներ, դոնորներ,  և շահագրգիռ

ֆինանսական հաստատություններ

Հաճախ տրվող հարցեր
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#9.ինչ դեր են կատարելու բանկերը - սպասարկման

#10.Ինչ դերակատարում են ունենալու բուհերը – աջակցություն

ուսանողին դիմելիս, և առաջադիմության և այլ

տեղեկատվության տրամադրում, օժանդակություն մարումների

հարցում, երաշխիքների տրամադրում և այլն…

Հաճախ տրվող հարցեր
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#11.Ինչպես են ընդունվելու վարկային որոշումները…միայն

վարկային կոմիտեի կողմից

#12.ինչպես է ապահովելու վարկային մարմնի պատշաճ

աշխատանքը - -ԿԲ-ի վերահսկողույթան դաշտ, ընդունելի

վարկային տեխնոլոգիա, քաղաքակություն, ընթացակարգերի

հաստատում, վարկային մասնագետների և կոմիտեի

համապատասխան կարողությունների ապահովում,,

Հաճախ տրվող հարցեր
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#13.Ինչ ծախս կնստի պետության վրա

 վարկային սխեմա ներդնելը- հիմնադրման համար 3-4 տարի
ժամանակ, 

 իսկ ֆինանսական - վարկային հաստատություն հիմնելու
կազմակերպչական ծախսը և վարկային կապիտալի
համալրումը `  տարեկան մոտ 2մլն ԱՄՆ դոլար առաջին
հինգ տարում..վերջինիս հարցում իհարկե հնարավոր է
միջազգային դոնորների (բացի ՀԲ-ից) մասնակցություն

Հաճախ տրվող հարցեր
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Արման Հակոբյան, 
Ուսանողական Վարկերի Ավագ Խորհրդատու

Ուսանողական վարկերի զարգացման սցենարներ
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 Այն ինչ կունենանք ապագայում կախված է
այսօրվա որոշումից: Որպեսզի էականորեն
չնեղացնենք ժամանակին ընթացքում
մանևվրելու հնարավորությունները
հատկապես ԲԿ ոլորտի վերաբերյալ որոշում
ընդունելիս պետք է բավական հեռու և
բավականին լայն նայել:



ՍՑԵՆԱՐ – “արագ զարգացում”
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 Հայաստանը մեծ քայլերով ընթանում է դեպի գիտելիքահեն
տնտեսություն: 

 Ենթադրվում է ՀՀ տնտեսական զգալի բարձր աճի տեմպեր (2000-
ականների նման): 

 Կատարվում են թե պետական և թե մասնավոր մեծածավալ ներդրումներ
ՀՀ ԲԿ-ում: 

 Տեղի են ունենում ԲԿ համակարգի կառուցվածքային լուրջ
բարեփոխումներ բոլոր հիմնախնդիրների ուղղությամբ: 

 Պետական ֆինանսավորումը ԲԿ-ի մեջ էականորեն աճում է: ԲԿ-ն գնում
է լայն մասսայականացման և լիովին ինտեգրվում է եվրոպական
համակարգին: 



ՍՑԵՆԱՐ – “արագ զարգացում”
86

 2020-ին ԲԿ-ն լիովին նոր համակարգ է`  որակի և
արդյունավետության առումով: Ֆինանսավորման համակարգը
հիմնված է շուկայի և ուսանողի կարիքների, ինչպես նաև բուհերի
գործունեության արդյունքների վրա:  Ալևս վերացած է
կոռուպցիան: 

 ԲԿ-ն ներդրումային առումով արդեն կայացած է և ունի բարձր
եկամտաբերություն` շրջանավարտները ապահոված են բարձր
վարձատրությամբ աշխատանքով, իսկ շրջանավարտների
գործազրկության մակարդակը ցածր է: ԲԿ
մասնագիտությունները համապատասխանում են տնտեսության
և շուկայի մարդկային ռեսուրսների կարիքներին: 



Սցենար “արագ զարգացում” - ուսանողական վարկերի
բնութագիրը
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 վարկերը մատչելի են բոլոր ուսանողներին կամ մեծամասնությանը և

տրամադրվում են առանց եկամուտների ստուգման և արժանիության

չափորոշիչների կիրառման համակարգի: Վարկերի միջոցով պետությունը

ընդլայնում է ԲԿ ոլորտը և մեծացնում է ուսանողների ընդգրկվածության

ցուցանիշները:

 վարկերը մեծ կշիռ ունեն ուսանողի կրթության ֆինանսավորման մեջ և կազմում

են ընդանուր ԲԿ ծախսերի ֆինանսավորման մոտ 30%-ը:

 Տոկոսադրույքները շուկայականից ցածր են, կա ցածր մակարդակի

սուբսիդավորում , ապահոված վարկային արդյունավետ վարչարարություն և

վերադարձելիության բարձր ցուցանիշներ:



Շարժիչ ուժերը…զարգացումներ… կարևոր
հարցեր…

88

 Տնտեսական աճ
 ԲԿ ոլորտի զարգացմանն ուղղված պետական

ներդրումների զգալի աճ
 ԲԿ բոլոր շահառուների և ընդհանուր հասարակական

ակտիվ և կառուցողական մասնակցություն ԲԿ
բարեփոխումներին և զարգացումներին:

Բոլոնիայի գործընթաց

Ինչպիսի գեո-ռազմավարական համատեքստում է հնարավոր
այս սցենարը
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ՍՑԵՆԱՐ “սոցիալական բարելավում”

 տնտեսական աճի ոչ բարձր տեմպեր

 ԲԿ ոլորտի զգալի բարեփոխումներ

 լուրջ հիմնախնդիրի գծով (որակը , արդյունավետությունը և
մատչելիությունը) դեռ չլուծված շատ հարցեր

 Կոռուպցիան զգալի նվազել է, սակայն դեռ չի վերացել: 

 ԲԿ-ն համարվում է ցանկալի ներդրում սակայն դեռ
ռիսկային է և չի ապահովում բարձր եկամտաբերություն:
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 Վարկերն կենտորնացած են սոցիալական աջակցության
խնդրի վրա` վարձ վճարող ուսանողի բեռը թեթևացնելու
նպատակով: 
 Վարկերը տրամադրվում են կարիքի, եկամուտների ստուգման

մեխանիզմներով:

 զգալիորեն սուբսիդավորվում են թե տոկոսի և թե
գործառնական ծախսերի մասերով;

 վարկերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր ֆինանսավորման
մեջ ցածր է մոտ 10% :

 Վարչարարության արդյունավետության և հնարավոր
կոռուպցիայի հետ կապված խնդիրները բավական
իրատեսական են:

Սցենար “սոցիալական բարելավում” - ուսանողական
վարկերի բնութագիրը
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ՀՀ Տնտեսական իրավիճակի բարելավում: 

ԲԿ ոլորտի բարեփոխումների պետական
քաղաքականություն: 

Ուսանողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական
աջակցության համակարգի ներդրման և բարելավման
քաղաքականություն: 

…ավելի շատ քաղաքական ճնշում է.. 

Ինչքանով է ուսանողական վարկը առավել արդյունավետ
գործիք սոցիալական խնդիր լուծելու առումով:

Շարժիչ ուժերը…զարգացումներ… կարևոր
հարցեր…
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 ենթադրում է բավական պահպանողական գնահատականներ ԲԿ
ոլորտի պետական ֆինանսավորման և բարեփոխումների
ընթացքի վերաբերյալ

 ընդհանուր տնտեսական աճի առումով սկեպտիկ սպասումներ: 

 ԲԿ ոլորտի հիմնախնդիրները մնում են առաջնային

 ՀՀ տնտեսությունը չի կարողանում լիարժեքորեն ապահովել ԲԿ
բարձր եկամտաբերություն, 

 շրջանավարտներ չունեն բարձր վարկունակություն` վարկ
մարելու կարողություն

ՍՑԵՆԱՐ “ֆինանսական նորարություն”
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 Վարկերը չունեն որոշիչ դեր որպես ԲԿ որորտը ֆինանսներ ապահովող կամ

անհրաժեշտ ծավալ մատակարարող աղբյուր :

 Չկա վարկերի տրամադրման քանակական նպատակներ:

 Որպես նորարություն մշակվում է հատուկ վարկավորման տեխնոլոգիա , որն

ապահովում է այդ գործիքի բարձր արդյունավետությունը և կայուն

զարգացումը:

 վարկերը տրամադրվում են միայն այն ուսանողներին որոնք դրանց կարիք

ունեն և որոնք կարող են իրենց ուսման և աշխատանքի շնորհիվ մարել այդ

վարկերը մարման խելամիտ գրաֆիկների և ընդունելի տոկոսների կիրառման

պարագայում: 

Սցենար “ֆինանսական նորարություն” - ուսանողական
վարկերի բնութագիրը
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Շարժիչ ուժերը…զարգացումներ… կարևոր
հարցեր…

 ԲԿ ֆինանսավորման նոր մեթոդները ծառայում են ԲԿ ոլորտի
հիմնախնդիրներին, այլ ոչ թե ստեղծում նոր պրոբլեմ:

 Պետությունը և բանկերը ապահովում են ՈՒՎ-երի որպես
ֆինանսական գործիք լիարժեք կայացումը:

 Բոլոնիայի գործընթացով պայմանավորված
որակի/համապատասխանության բարեփոխում
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