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Ներածություն 
Մարքեթինգային ճիշտ համալիր ձևավորելու համար ընկե-

րությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմանները. 

 արտադրանքը պետք է ունենա ճիշտ հատկություններ (օ-

րինակ` լավ տեսք), 

 գինը պետք է սահմանված լինի ճիշտ. սպառողը պետք է 

գնի շատ, որպեսզի ապահովվի խելամիտ շահույթ,  

 ապրանքները պետք է գտնվեն ճիշտ վայրում և ճիշտ ժա-

մանակին (կարևոր է վստահ լինել, որ դրանք հասնում են 

այն ժամանակ և այնտեղ, երբ և որտեղ դրանց կարիքը կա), 

 առաջանցման միջոցով սպառողների նպատակային խում-

բը պետք է իրազեկվի արտադրանքի գոյության և մատչե-

լիության մասին (հաջող առաջանցումն ընկերությանն օգ-

նում է ծախսերը տարածել ավելի մեծաքանակ արտա-

դրանքի վրա): 

Գինը կամ արժեքը սպառողին ներկայանում է որպես մարքե-

թինգային համալիրի չորս հիմնական տարրերից մեկը: Մարքե-

թինգային համալիրի բոլոր տարրերից գինը միակն է, որ ստեղ-

ծում է եկամուտ վաճառքից, մյուսները ծախսեր են: Գինը  վաճառ-

քի արժեքի ստեղծման ակնհայտորեն կարևոր գործոն է: Տեսու-

թյան մեջ գինն իրապես որոշվում է նրանով, թե սպառողներն ինչ-

պես են ընկալում այդ տարրի նշանակությունը վաճառքում: 

Գների վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրությու-

նը կարևոր է, քանի որ ցույց է տալիս, թե նրանք ինչպես են գնա-

հատում այն, ինչը փնտրում են, ինչպես նաև ինչ են ցանկանում 

վճարել: Կազմակերպության գնային քաղաքականությունը տար-

բեր է` կախված հանգամանքներից և ժամանակից: 



¶ÆÜÀ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²ÈÆðàôØ 

 

5

 

 Մ Ա Ս   I 

 

 

 

 

ԳՆԻ ԵՎ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

«Գնի սահմանումը նրա համար չէ, որպեսզի 
փոխհատուցվեն ծախսերը, այլ նրա համար, որպեսզի 

ապրանքի արժեքավորությունն ամրագրվի գնորդի 
հիշողության մեջ»: 

 
Դանիել Ա. Էլմեր, ԴՆԱ Գրուպի նախագահ 

 

 
Գլուխ 1.  Գնի էությունը և նշանակությունը 

Գլուխ 2.  Գնագոյացման նպատակները 
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Գլուխ 1 

 

 

 

 

ԳՆԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ  

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Ցանկացած իր արժե ճիշտ այնքան, որքան նրա 
 համար պատրաստ են վճարելու գնորդները: 

Սայրուս 
 
 

 

Ուսումնասիրելով այս գլուխը` դուք կարող եք. 

• ծանոթանալ գնի փիլիսոփայական հայեցակարգերին, 

• հասկանալ գնի էությունը, 

• հասկանալ ապրանքի օգտակարության, արժեքավորության և գնի 

տարբերություններն ու փոխկապվածությունները,  

• հասկանալ գնի նշանակությունը մրցակցային ռազմավարությունում,  

• ըմբռնել գնի` որպես մարքեթինգային համալիրի կարևոր գործիքի, դերը: 

 

Համառոտ բովանդակություն  

Գնի փիլիսոփայական հայեցակարգերը և էությունը  

Գնի` որպես ընկերության մրցակցային ռազմավարության տարրի, դերը  

Գինը որպես ապրանքի տնտեսական արժեքավորության ցուցիչ  

Շուկայի կարծիքի արտացոլումը 

Գինը որպես մարքեթինգային համալիրի գործիք 
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Գինը և գնագոյացումը շուկայական տնտեսության առանց-

քային տարրերն են: Գները սպասարկում են ապրանքների ձեռք-

բերման և իրացման ողջ շրջանառությունը: Գնի մեջ կենտրոնա-

նում են շուկայական տնտեսության այնպիսի հասկացություններ, 

ինչպիսիք են` պահանջարկը, առաջարկը, պահանջմունքները, 

մարքեթինգային առաջարկությունները և այլն: 

Գինն ապրանքը բնութագրող ցուցանիշ է, որ հավասարապես 

հաշվի է առնում ապրանքափոխանակության գործընթացի բոլոր 

մասնակիցների` արտադրողների և սպառողների շահերը: 

Ապրանքների և ծառայությունների համար սահմանվող գինն 

անվանում են տարբեր կերպ: Ուսման համար դուք վճարում եք ու-

սումնառության վարձ, բնակարանի համար` բնակվարձ: Բանկը 

ձեզանից գանձում է վարկի տոկոս, իսկ ձեր ավտոմեքենան ապա-

հովագրած ընկերությունը ստանում է ապահովագրական վճար-

ներ: Ձեզ իր օդանավով փոխադրող Արմավիան կամ այլ ավիաըն-

կերություն գանձում է ուղևորության վճար (սակագին): Աշխատա-

վարձը կամ աշխատավարձի դրույքն աշխատանքի դիմաց վճար-

վող գինն է: Տնտեսագետները “աշխատանք” բառեզրը հաճախ 

օգտագործում են լայն իմաստով` ներառելով սովորական 

ըմբռնմամբ աշխատողների, այսինքն` տարբեր մասնագիտու-

թյունների “երկնագույն և սպիտակ օձիքների”, մասնագետների` 

իրավաբանների, բժիշկների, ուսուցիչների, բազմաթիվ այլ մարդ-

կանց աշխատանքի վարձատրությունը: Բերված օրինակները 

վկայում են, որ մեր առօրյայում գինը հանդես է գալիս բազմաթիվ 

անվանումներով: 
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Գնի էությունը և փիլիսոփայական  

հայեցակարգերը  
Գնի էության բացահայտման ուսումնասիրությունները սկիզբ 

են առնում հին ժամանակներից: Այսպես, Արիստոտելն առանձ-

նացրել է գնի երկու հասկացություն`  

 գինը որպես փոխանակության կատեգորիա, որ ծառայում է 

ավելցուկի շրջանառությանը (այն ամենի` ինչն անհրա-

ժեշտ չէ մարդու գոյության և վերարտադրության համար), 

 գինը որպես ոչ իրական հարստության արտացոլում: 

Ըստ Թովմա Աքվինացու` “արդարացի գինն” այն է, որը հնա-

րավորություն է ընձեռում փոխհատուցելու ծախսերը: Մյուս կող-

մից նա այն կարծիքին է, որ գինը պետք է տարբերակվի` կախ-

ված նրանից, թե սպառողը որքանով է մոտ կանգնած Աստծուն, 

այսինքն` եկեղեցական դասի համար գինը պետք է լինի գյուղացու 

համար նախատեսված գնից ցածր: 

Գնի և գնագոյացման օրինաչափությունների ուսումնասիրու-

թյունը հիմնվում է տնտեսագիտական ժամանակակից տեսության 

վրա: Գնի տնտեսագիտական էության առնչությամբ գոյություն 

ունեն տարբեր հայացքներ: Տնտեսագետների մեծ մասի կարծիք-

ները միասնական են. գինն ապրանքի արժեքի դրամական ար-

տահայտությունն է: Ընդ որում գոյություն ունի գնի որոշման երեք 

հենքային մոտեցում. 

• գինը ստեղծվում է անհրաժեշտ աշխատաժամանակով և 

բնութագրվում ծախսերով (արժեքի աշխատանքային տե-

սություն`  Ա. Սմիթ, Դ. Ռիկարդո, Կ. Մարքս),  

• արժեքը կարգավորվում է վերջնական արդյունքի սահմա-

նային օգտակարությամբ (ապրանքի առկա միավորներից 

վերջինի արժեքավորությամբ), սուբյեկտիվորեն գնահատ-

վում գնորդի և վաճառողի կողմից, ընդ որում յուրաքանչյուր 

հաջորդ միավորի հավելաճով դրա օգտակարությունը նվա-

զում է (սահմանային օգտակարության տեսություն` Ու. 

Ջևոնս, Կ. Մենգեր, Ե. Բեմ-Բավերկ), 

• արժեքը նմանապես որոշվում է արտադրանքի ծախսերով 

և  օգտակարությամբ (նորդասական տեսություն` Ա. Մարշալ): 
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Նախկինում հայ տնտեսագետներն առաջնորդվել են գնի 

մարքսյան տեսությամբ, իսկ ներկայում սկսել է գերիշխել արտ-

երկրի տնտեսագետների և մարքեթաբանների հայացքներին հա-

մահունչ տեսակետ. գինը ոչ թե արտադրական, այլ փոխանա-

կային հարաբերություն է, փողի գումար կամ այլ օբյեկտներ, որ 

պետք է տալ որոշակի ապրանքին կամ ծառայությանը տիրա-

պետելու կամ դրանք օգտագործելու համար: 

Տարածված է Փ. Սամուելսոնի տեսակետը, ով համարում է, 

որ մրցակցային գինը որոշվում է առաջարկով և պահանջարկով 

ու սահմանափակված արտադրության ծախսերով: 

Մարքեթաբանը պետք է պատկերացում ունենա այն մասին, 

թե ինչի վրա է հիմնված տարբեր ապրանքների բազային գների 

հարաբերակցությունը, որը որոշվում է դրանց արժեքով, սակայն 

դրա համար, այդուհանդերձ, իրական հետաքրքրություն է ներ-

կայացնում գինը` որպես փողի գումար, ինչն առուվաճառքի գոր-

ծարքում փոխանցվում է միավոր ապրանքի համար ու բերում 

շահույթ:  

Գնային մարքեթինգի տեսությունը հիմնվում է գնի այդ սահ-

մանման վրա: 

Գնագոյացման տեսական հիմքերը ներկայացնում է մակրո-

տնտեսագիտությունը: Քանի որ վերջինս ակադեմիական գիտութ-

յուն է` դրա կանխադրույթների, ենթադրությունների, դրույթների, 

մոդելների մեծ մասը կամ չի արտացոլում շուկայական իրակա-

նության բոլոր գույներն ու նրբերանգները, որում գործառում են 

ընկերությունները, կամ դժվար կիրառելի է գործնականում: Այդ 

պատճառով մակրոտնտեսագիտական տեսությունը գործնական 

կիրառության համար ունի սահմանափակումներ: Հիմնվելով միկ-

րոտնտեսագիտության հիմնական դրույթների վրա` ընկերություն-

ները մշակում են գնային որոշումների իրենց մոտեցումները` 

կողմնորոշվելով ժամանակի որոշակի պահին իրենց առջև դրված 

նպատակներին հասնելուն: 

Վերջին տարիներին մակրոտնտեսագիտության և մարքեթին-

գի միջև խզվածքն սկսեց փոքրանալ` շնորհիվ գների բնագավա-

ռում լայնածավալ հետազոտությունների: 
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Գինը փոխանակության գործընթացում արտադրանքի, ծա-

ռայության, արտադրության գործոնի արժեքավորության (օգտա-

կարության) դրամական արտահայտությունն է:  

Մարքեթինգի տեսանկյունից` գինը դրամական գումարը կամ 

այլ օբյեկտների (արժեքների) ամբողջությունն է, որ պետք է տալ 

որոշակի ապրանքին (ծառայությանը) տիրապետելու կամ դրա 

օգտագործելու իրավունքը ձեռք բերելու համար:  

Ապրանքների ու ծառայությունների անմիջական փոխանա-

կումն այլ ապրանքների ու ծառայությունների հետ, առանց փոխա-

նակության այնպիսի միջոցների օգտագործման, ինչպիսին փողն 

է, անվանվում է բարտեր: Որպես կանոն, երկկողմ կամ բազմա-

կողմ բարտերը գոյություն ունի դրամական համակարգերին զու-

գահեռ` զարգացած երկրների մեծ մասում: Բարտերը սովորաբար 

փոխարինում է փողին` որպես փոխանակության միջոցի ֆինան-

սական ճգնաժամերի ժամանակ, երբ ազգային արժույթը կարող է 

լինել անկայուն (օրինակ` հիպերինֆլյացիա կամ դեֆլյացիայի 

պարույր է) կամ ուղղակի ոչ մատչելի` առևտուր կազմակերպելու 

համար: Թեպետ ազգային և միջազգային շուկաներում բարտե-

րային գործարքների տարեկան ծավալը կազմում է միլիարդավոր 

դոլարներ, այնուամենայնիվ ապրանքների և ծառայությունների 

մեծ մասը փոխանակվում է փողով: 

Ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն ունի ինչպես գին, 

այնպես էլ օգտակարություն կամ սպառողական արժեք: 

Արժեքավորությունը սպառողի համար ապրանքի, ծառայութ-

յան, արտադրության գործոնի օգտակարությունն է: Այլ խոսքով` 

իրի արժեքավորությունը պայմանավորված է բավարարվածութ-

յուն պատճառելու ունակությամբ, կամ օգտակարությունը նշա-

նակում է բավարարվածություն: Օգտակարությունը ցույց է տալիս 

այն սուբյեկտիվ հաճույքը, որն անհատը ստանում է տվյալ ապ-

րանքը կամ ծառայությունը սպառելիս: Օգտակարությունը գիտա-

կան հասկացություն է, որ տնտեսագետներն օգտագործում են 

հասկանալու, թե բանական սպառողները տարբեր ապրանքներ 

ձեռք բերելիս ինչպես են բաշխում իրենց սահմանափակ ռեսուրս-

ները, որպեսզի առավելագույն բավարարվածություն ստանան: 

Գին 
Դրամական գումարը 
կամ այլ օբյեկտների 
(արժեքների) ամբող-
ջությունն է, որը պետք 
է տալ որոշակի ապ-
րանքին (ծառայութ-
յանը) տիրապետելու 
կամ դրա օգտագործ-
ման իրավունքը ձեռք 
բերելու համար: 

Բարտեր 
Ապրանքների ու ծա-
ռայությունների փոխա-
նակումն է այլ ապ-
րանքների ու ծառայու-
թյունների հետ` առանց 
փողի օգտագործման: 

Արժեքավորություն 
Սպառողի համար  
ապրանքի, ծառայու-
թյան, արտադրության 
գործոնի օգտակարու-
թյունն է: 

Օգտակարություն 
Այն սուբյեկտիվ հա-
ճույքն է, որն անհատը 
ստանում է տվյալ 
ապրանքը կամ ծառա-
յությունը սպառելիս: 
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Արտադրանքի, ծառայության, արտադրության գործոնի ար-

ժեքավորությունը որոշվում է ինչպես առաջարկի, այնպես էլ պա-

հանջարկի գործոններով: Այս կամ այն ապրանքը ձեռք բերող գնոր-

դի համար գինը “տնտեսական զոհողություն” է: Գնորդն այդ զոհո-

ղությունը մշտապես համեմատում է ապրանքի արժեքավորության 

(օգտակարության) վերաբերյալ իր պատկերացումների հետ և ապ-

րանքը ձեռք բերում այն ժամանակ, երբ, իր կարծիքով, դրա ար-

ժեքավորությունը, որը գնահատել է փողով, բարձր է գնից: Վաճա-

ռողի համար գինն իր աշխատանքի փոխհատուցումն է: Ներկա-

յացված կապը վերաբերում է ինչպես սպառողական, այնպես էլ 

արդյունաբերական բարիքներին: Բնականաբար, բարիքների ար-

ժեքավորության տեսանկյունից կարող են լինել տարբեր մոտե-

ցումներ: Սակայն ցանկացած դեպքում բարիքների օգտակարու-

թյան գնահատումը հիմնվում է գնորդի սուբյեկտիվ ընկալման, այլ 

ոչ բարիքների ինչ-որ օբյեկտիվ հատկությունների վրա: 

Բարիքների օգտակարության սուբյեկտիվ գնահատականը, 

ինչպես որ գնի ընկալումը, կարող է կախված լինել շատ գործոն-

ներից: Բարիքների այլընտրանքային առաջարկությունների միջև 

ընտրությունը կախված է ոչ միայն բարիքի որոշակի գնից կամ 

հաճախորդի ցանկությունից, այլև բարիքի հարաբերական գնից: 

Սպառողն ընտրում է այն, ինչը նրան բերում է շոշափելի մաքուր 

արժեքավորություն: 

 
Գնի` որպես ընկերության մրցակցային  

ռազմավարության տարրի, դերը 
Գինն ընկերության մրցակցային ռազմավարության կենտրո-

նական տարրն է, որ ներառում է որոշակի ապրանքի շուկայում 

մրցակիցների հետ պայքարում գոյատևելուն և հաջողության հաս-

նելուն ուղղված միջոցառումների մշակումը: Այդ նպատակների 

իրականացման համար ընկերությունը պետք է կատարի մրցա-

կիցների համեմատ սեփական ռեսուրսների և հնարավորություն-

ների ներքին գնահատում և բացահայտի իր ուժեղ և թույլ կողմերը: 

Ընկերությունը մրցակցային շուկաներում պետք է կատարի նաև 

մրցակցային  ուժերի  բնույթի  ու կայունության արտաքին գնահա- 
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տում, ինչպիսիք են` 

 գոյություն ունեցող ընկերությունների մրցակցությունը, 

 արտադրական գործոնների մատակարարների շուկայա-

կան իշխանությունը, 

 սպառողների շուկայական իշխանությունը, 

 շուկայում նոր ընկերությունների հայտնվելու վտանգները, 

 փոխարինող արտադրանքի հայտնվելու վտանգները: 

Այդ գործոնների դիտարկումն ավարտվում է ընկերության 

մրցակցային ընդհանուր ռազմավարության մշակմամբ` հիմնված 

հետևյալ երեք մոտեցումներից մեկի վրա. 

 ընդհանուր առմամբ` ըստ ճյուղի ծախսերի բնագավառում 

առաջատարություն, 

 արտադրանքի տարբերակում, 

 ավելի նեղ ուղղվածությամբ գործունեություն` միտված շու-

կայի սահմանափակ հատվածում մրցակցային առավելութ-

յուններ ստանալուն: 

Մրցակցային ռազմավարությունն ընկերության ակտիվները և 

բնութագրերն են (ծախսերը կրճատելու հնարավորություն ընձե-

ռող սարքավորումները, տեխնիկապես առաջավոր արտադրան-

քի առևտրային նշանները, հումքի, նյութերի սեփականության ի-

րավունքները և այլն), որ նրան տալիս են առավելություններ 

մրցակիցների համեմատ: Սպառողների համար պայքարում մրցա-

կիցներին տևականորեն և շահութաբերության առումով  գերա-

զանցելու նպատակով ընկերությունը, կախված շուկայի բնույթից, 

պետք է հասնի իր ծախսերի արդյունավետությանը կամ առաջար-

կի արտադրանք, որը գնորդները կնախընտրեն ուրիշ արտա-

դրողների արտադրանքից: Առաջինն ընկերությանը հնարավորու-

թյուն է ընձեռում գոյատևելու և հաղթելու գնային մրցակցությու-

նում, իսկ երկրորդն արտացոլում է ընկերության առավելությունն 

արտադրանքի տարբերակման բնագավառում: 

Ընկերության դիրքը մրցակցային միջավայրում կարելի է ներ-

կայացնել ռազմավարական եռանկյունու տեսքով: Ընդ որում այդ 

կապը պայմանավորվում է արտադրանքի արժեքավորությամբ և 

պահանջվող գնով: 

Մրցակցային 
ռազմավարություն 
Ընկերության ակտիվ-
ները և բնութագրերն 
են, որ նրան տալիս են 
առավելություններ 
մրցակիցների համե-
մատ:
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Մրցակցային միջավայրում գործառելու համար ընկերության 

ղեկավարությունը պետք է լավ իմանա ռազմավարական եռանկ-

յունու բոլոր կողմերը և դրանց միջև հնարավոր առնչությունները: 

Մրցակցային դաշտում ինքնադիրքավորումն ընկերությունից պա-

հանջում է լուծել նպատակային շուկայի ընտրության հարցը. շու-

կան արդյո±ք կլինի լայն (օրինակ` ճապոնական ավտոմեքենանե-

րի զանգվածային շուկան) կամ նեղ (մարզական ավտոմեքենանե-

րի շուկան): Ընկերությունը կարող է մրցակցային առավելություն 

ստանալ այս կամ այն շուկայում գնային առաջատարության (ցածր 

գների առումով) կամ արտադրանքի լայն տարբերակման հաշվին: 

Ինչ վերաբերում է բուն արտադրանքին, ապա դրա որակը պետք 

է բարձր գնահատեն գնորդները, և նրանց մեջ այդ արտադրանքի 

դիմաց մրցակիցների համանման արտադրանքի համեմատ առա-

ջանա ավելի շատ վճարելու պատրաստակամություն, ինչը մրցա-

կիցների համար լինի դժվարամատչելի:  

Եթե ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկում է մրցա-

կիցների արտադրանքին նման արտադրանք, ապա մրցակիցների 

գների համեմատ մրցակցային առավելությունը կլինի ցածր գինը: 

Սակայն ցածր գինը կարող է պահպանվել միայն այն դեպքում, 

երբ ընկերությունն ունի առավելություն ըստ ծախսերի: Հետևա-

բար գնային կառավարումը կապված է ծախսերի կառավարման 

հետ: Գնի` որպես մրցակցային ռազմավարության տարրի, դի-

տարկման ժամանակ կարևոր են այդ ռազմավարության որոշ-

մանն առնչվող տարբեր մոտեցումները: Դրանք են` 

 սկսել արտադրանքից և սահմանել գինը, 

 սկսել նպատակային գնից և, ելնելով դրանից, մշակել ար-

տադրանքը: 

Ապրանք 

Ընկերություն 

Մրցակից Սպառող 

Արտադրանքի 
արժեքավորություն 

Գին 

Արտադրանքի 
արժեքավորություն 

Գին

Արտադրանքի 
արժեքավորություն 

Գին

Գծապատկեր 1.1.  
Ընկերության դիրքը 
մրցակցային միջավայրում 

Եթե ընկերությունը հա-
ճախորդներին առա-
ջարկում է մրցակից-
ների արտադրանքին 
նման արտադրանք, 
ապա մրցակիցների 
գների համեմատ 
մրցակցային առավե-
լությունը կլինի ցածր 
գինը: 
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Առաջին մոտեցման դեպքում ընկերությունը կունենա աղոտ 

պատկերացումներ ապագա գնի մասին: Երկրորդի դեպքում 

տրվում է նպատակային գինը, ինչը կլինի նոր արտադրանքի 

մշակման հետ կապված ծախսերի կոշտ սահմանափակում: Նպա-

տակային գինը սահմանելիս կարևոր դեր է խաղում մրցակցային 

համեմատությունը: Այս առումով առաջանում են մի շարք հարցեր: 

Ընկերությունն արդյո՞ք ցանկանում է առաջարկել մրցակցայինին 

մոտավորապես նման արտադրանք` մրցակիցների գների համե-

մատ շոշափելի ցածր գնով: Իսկ եթե մրցակցի գինն ընդունվի որ-

պես բազային նպատակային գի՞ն, այնուհետև փորձ արվի ստեղ-

ծելու ավելի՞ լավ արտադրանք: Այդ դեպքում առաջանում է ժա-

մանակի գործոնի հետ կապված հիմնախնդիր: Նպատակային գի-

նը պետք է հավասար լինի ոչ թե գների ընթացիկ մակարդակին, 

այլ ապագա գներին: Հետևաբար նպատակային գնի ճիշտ սահ-

մանման նախադրյալն այդ դեպքում գնի հուսալի կանխատեսումն 

է: 

Գների օգնությամբ հնարավոր է բացահայտել ընկերության 

արտադրանքի (մակնիշի) մրցակցային դիրքը, այսինքն` ի հայտ 

բերել, թե ուրիշ ո՞ր արտադրանքն է նրա մրցակիցը: Դրա համար 

կարելի է օգտվել “գին-արժեքավորություն” քարտեզից, որի ա-

ռանցքները ձևավորված են արտադրանքի պահպանվող արժե-

քավորությամբ և գնով: Թե գնային որքան հատվածներ պետք է 

օգտագործել` կախված է որոշակի իրավիճակից: Սակայն, ան-

կախ հատվածների քանակից, կարևոր է, որ “գին-արժեքավորութ-

յուն” քարտեզի վրա դիրքավորումից ծագում են մրցակցության 

ռազմավարություններ և որոշակի կառուցվածք: Այդ է պատճառը, 

որ կարելիության դեպքում նպատակային գինը պետք է սահման-

վի հնարավորինս վաղ: “Արտադրանքի մշակում-ծախսեր-գին-

դիրքավորում շուկայում” հաջորդականության փոխարեն գործըն-

թացը պետք է ընթանա հակառակ ուղղությամբ: Այդ դեպքում շու-

կայում ցանկալի դիրքավորումը կպահանջի սահմանել որոշակի 

գին, ինչով կորոշվեն ընդունելի ծախսերը, իսկ դրանցով արտադ-

րանքի որոշակի նախագծային լուծումները: Մի խոսքով` գինը 

պայմանավորում է ծախսերը, այլ ոչ հակառակը: 
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Տնտեսության տարբեր ճյուղերում հետազոտությունները ցույց 

են տվել, որ.  

 մրցակցությունը մեկ հատվածի շրջանակներում սովորա-

բար ավելի ուժեղ է, քան տարբեր հատվածների միջև, 

 հատվածների միջև մրցակցությունում գոյություն ունի ասի-

մետրիա. բարձր գնով հատվածում գնի իջեցումը գրավում 

է ավելի շատ հաճախորդների ցածր գնով հատվածներից, 

քան ցածր գնով հատվածում գնի իջեցումն է գրավում հա-

ճախորդների բարձր գնով հատվածից: 

Ինչպես տեսնում ենք, գնի բաշխումը համեմատաբար նեղ է: 

Երեք մակնիշ ձևավորում է միջին գնով հատված: Թևերում տեղա-

վորված են էլիտար մակնիշը` 8% բարձր գնով, և էժանագին մակ-

նիշը, որի գինը 10%-ով ցածր է միջին հատվածի գներից: Միջին 

գնով մակնիշները գտնվում են զարմանալի դիրքում, քանի որ եր-

կու կողմից գրավում են շուկայի բաժնեմասեր: Բարձր և ցածր 

գնով հատվածների մակնիշների համար, որոնք որոշակիորեն 

առանձնացված են միջին գնով երեք վաճառողով, մրցակցությունն 

այնքան էլ ուժեղ չէ, ինչը հաստատվում է վիճակագրական վերլու-

ծությամբ: Միջին գնային հատվածի համար միջին խաչաձև առաձ-

գականությունը 5-ից ավելի է: Հետևաբար միջին գնային հատվա-

ծի մակնիշի գնի 1%-ով իջեցումը կհանգեցնի մյուս մակնիշների 

5%-ով իրացման նվազմանը: Բարձր և ցածր գնով հատվածների 

խաչաձև առաձգականության միջին տոկոսը կազմում է ընդամենը 

1.5: 

 
 Շուկայական բաժնեմասի 
փոփոխությունների կանխատեսում 
 լավագույն արժեքավորությամբ  
ապրանքներ 

 բաժնեմաս ձեռք բերելոււ գոտի 
 վատագույն արժեքավորությամբ 
ապրանքներ 

 բաժնեմաս կորցնելու գոտի 
 

 Ապրանքները կարող են գոյակցել 
արդարացի արժեքի  գոտու տարբեր 
կետերում 
 խնայողական որակ 
 միջին որակ 
 շատ բարձր որակ 

 
Արժեքավորության  
վատագույն  
գոտի 
 
 
 
 
 
 

  
 Արժեքավորության 

 լավագույն  
                                                 գոտի 

 Ցա
ծր

   
   

 Ը
նկ
ա
լվ
ող

  ծ
ա
խ
ս 

   
 Բ
ա
րձ
ր 

Ցածր                Ընկալվող որակ                Բարձր 

Շատ բարձր 
որակ 

Խնայողական 
որակ 

Արժեքավորության 
արդարացի 

գոտի 

Գծապատկեր 1.2. 
Արժեքավորության 
քարտեզը 

Լավ որակի  թանկարժեք 
մակնիշները կարող են 
վերցնել շուկայի բաժ-
նեմաս միևնույն գնային 
հատվածի ուրիշ մակ-
նիշներից և դրան հա-
ջորդող գնային հատվա-
ծի մակնիշներից: 
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Ընդհանուր եզրակացությունը հետևյալն է. լավորակ թան-

կարժեք մակնիշները կարող են վերցնել շուկայի բաժնեմաս միև-

նույն գնային հատվածի ուրիշ և դրան հաջորդող գնային հատ-

վածի մակնիշներից: Ցածր որակի էժան մակնիշները ձեռք կբերեն 

սեփական և դրան հաջորդող հատվածի մակնիշների բաժնեմասը: 

Սակայն նրանք չեն կարող ձեռք բերել վերևում գտնվող հատվա-

ծի շուկայի նշանակալի բաժնեմասը:  

Այսպիսով` մրցակցության իրավիճակի լավ ըմբռնումը շա-

հույթի մեծացման առաջին քայլն է: Ընդունելով գների փոփոխու-

թյան վերաբերյալ որոշումներ` անհրաժեշտ է հաշվի առնել գնա-

յին հատվածի կառուցվածքը: Մրցակիցների հնարավորություննե-

րի վերլուծությամբ կարող ենք գնահատել նրանց կողմից հաճա-

խորդներին գրավելու ուժը: Թեպետ շուկայի մեծ բաժնեմասով 

շատ մակնիշներ ուժեղ են, այդուհանդերձ օժտված են հաճա-

խորդներին գրավելու պակաս ակտիվ ուժով: Փոքր և նոր ընկե-

րությունները շուկայում ստեղծում են ակտիվ ուժեր, այսինքն` ու-

րիշ հաճախորդների գրավելու կարողություն: Գնի ճիշտ սահմա-

նումը պահանջում է միանգամայն տարբերվող այդ ուժերի իմա-

ցություն:  

 

Գինը որպես ապրանքի տնտեսական  

արժեքավորության ցուցիչ 
Շատ սպառողների համար գինն ինքնին առանցքային գոր-

ծոն չէ, երբ գնումը դառնում է քննարկման առարկա, որովհետև 

նրանք համեմատում են մարքեթինգային առաջարկությունները, 

այլ ոչ պարզապես ընդունում որոշում գնման մասին` հիմնվելով 

բացառապես արտադրանքի գնի վրա: Գնում կատարելու իրավի-

ճակի առաջացման դեպքում գինը սպառողների կողմից ապրան-

քի ընդհանուր արժեքավորությունը գնահատելու փոփոխական-

ներից մեկն է: Եթե ապրանքների առուվաճառքին մոտենանք 

գնորդի աչքերով, ապա կբացահայտենք, որ նրա համար գինը հա-

ճախ արժեքավորության ցուցիչ է, ինչը որոշվում է տվյալ ապրան-

քի կամ ծառայության օգտագործումից ընկալվող օգուտների հետ 

դրա համադրմամբ: Հետևաբար ապրանքի արժեքավորությունը 

Ցածր որակի էժան 
մակնիշները  
ձեռք կբերեն սեփա-
կան և դրան հաջորդող 
հատվածի մակնիշ-
ների բաժնեմասը: 
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կարող է որոշվել որպես ընկալվող օգուտների հարաբերություն 

գնին, այսինքն`  

P
UEv = ,  

որտեղ  Ev - ն ապրանքի տնտեսական արժեքավորությունն է,  
U - ն` ընկալվող օգուտները,   
P - ն` գինը: 

Այդ հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, որ միևնույն գնի 

դեպքում, ապրանքի տնտեսական արժեքավորությունը մեծանում 

է նրա տիրապետումից ընկալվող օգուտների մեծացմանը զուգըն-

թաց: Նմանապես միևնույն գնի դեպքում ապրանքի տնտեսական 

արժեքավորությունը գնորդի համար նվազում է գնումից ընկալվող 

օգուտների նվազմանը զուգընթաց: Դրանով պայմանավորված` 

ստեղծագործական մտածելակերպով մարքեթաբանները հակ-

ված են արժեքավորության հիման վրա գնագոյացմանը, ինչը են-

թադրում է ապրանքը կամ ծառայությունն օժտել գնորդներին հե-

տաքրքրող լրացուցիչ հատկություններով` միաժամանակ գնի 

պահպանմամբ կամ նվազեցմամբ:  

Որոշ ապրանքների առնչությամբ գինն ընդհանրապես կան-

խորոշում է գնորդների` ապրանքի որակի և արժեքավորության 

ընդհանուր ընկալումը: 

Ապրանքների տնտեսական արժեքավորության մասին սպա-

ռողների պատկերացումները հիմնվում են համեմատության վրա: 

Այստեղ տնտեսական արժեքավորության վերաբերյալ պատկե-

րացումները հասկացվում են հետևյալ առումներով. 

 իր համար ապրանքի արժեքավորության մասին դատողու-

թյուններ, 

 որոշակի ապրանքի կամ ծառայության գրավչության աստի-

ճան` միևնույն պահանջմունքը բավարարող նման ապրանք-

ների համեմատ: 

 

Որոշ ապրանքների 
առնչությամբ բացա-
հայտվում է, որ գինն 
ընդհանրապես կան-
խորոշում է գնորդնե-
րի` ապրանքի որակի և 
արժեքավորության 
ընդհանուր ընկալումը: 
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Շուկայի կարծիքի արտացոլումը 
Շուկայական ցանկացած փոխանակության ժամանակ յուրա-

քանչյուր կողմ առաջարկում է որևէ օգտակարություն կամ շահ` 

դրական արձագանքի ակնկալիքով: Փոխանակությունը կարելի է 

դիտարկել որպես վարքագծի վերահսկողության եղանակներից 

մեկը: Վաճառողը վերահսկում է վարքագիծը` իր առաջարկութ-

յուններն անելով որքան հնարավոր է գրավիչ և համակող, այն 

դեպքում, երբ գնորդները վերահսկում են ընկերության գործողութ-

յունները` համաձայնելով կամ չհամաձայնելով առաջարկվող գնե-

րին:  

Ընկերության առաջարկության շուկայական արժեքավորութ-

յունն արտացոլվում է գնի փոփոխությանը գնորդների արձագան-

քում: Իր հերթին դա կախված է փոխարինող առաջարկություննե-

րի առկայությունից կամ մատչելիությունից: Գնորդները, որոշակի 

ապրանքային նշաններին նախապատվություն տալու համար, կա-

րող են ունենալ համոզիչ պատճառներ, սակայն դրանք երբեք չեն 

վերածվի բացարձակի, քանի որ միշտ էլ կգտնվեն հանգամանք-

ներ, որոնց դեպքում տեղի կունենա անցում ապրանքային ուրիշ 

նշանների: Մասնավորապես այդպիսի հանգամանքը գինն է: Ան-

ցումը լայն սպառման ապրանքների ապրանքային նշանների միջև 

տեղի է ունենում գների կառուցվածքի փոփոխություններին հա-

մապատասխան: Այնուամենայնիվ դա նկատվում է ոչ միշտ: Ապ-

րանքային մեկ նշանից մյուսին անցումը կարող է կապված լինել 

ծախսերի հետ: Բացի դրանից` անցման հակվածությունը նվազում 

է որոշակի ապրանքային նշանին սովորության զարգացմանը 

զուգընթաց: 

Գնորդների ընկալման մեջ գոյություն ունի, այսպես կոչված, 

գների տիրույթ: Որպեսզի ապրանքը գնեն, գինը պետք է լինի այդ 

տիրույթի մեջ: Պետք է, այլ ոչ` պարտադիր, քանի որ յուրաքանչ-

յուր որոշակի գնորդի համար գների տիրույթը կարող է փոխվել` 

կախված նրանից, թե նա ինչ գիտի մյուս առաջարկությունների և 

գների մասին: Սակայն նույնիսկ այդպիսի գիտելիքների բացակա-

յության դեպքում գների տիրույթը կարող է չունենալ կոշտ սահ-

մաններ: Գնորդին հնարավոր է դրդել գնային չափանիշներն ըն-

Գնորդները, որոշակի 
ապրանքային նշաննե-
րին նախապատվութ-
յուն տալու համար, 
կարող են ունենալ հա-
մոզիչ պատճառներ, 
սակայն դրանք երբեք 
չեն վերածվի բացար-
ձակի, քանի որ միշտ 
էլ կգտնվեն հանգա-
մանքներ, որոնց դեպ-
քում տեղի կունենա 
անցում ապրանքային 
ուրիշ նշանների: 

Գնորդների ընկալման 
մեջ գոյություն ունի, 
այսպես կոչված, գնե-
րի տիրույթ: Որպեսզի 
ապրանքը գնեն, գինը 
պետք է լինի այդ տի-
րույթի մեջ: 
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կալելուն և վերագնահատելուն: Այսպես` երկարատև օգտագործ-

ման ապրանքների գնորդների մեծ մասն առաջին հերթին կարևո-

րում է ապրանքի (օրինակ` սառնարանի) տեխնիկական լավ բնու-

թագրերը: Այն փաստը, որ մարդիկ ոչ միշտ են գնում լավագույն 

ապրանքը (վաճառքում այդ ապրանքի առկայության դեպքում), 

պայմանավորված է դրա ավելի բարձր գնով: Թեպետ  մարդկանց 

կարելի է համոզել, որ երկարատևության տեսանկյունից շահա-

վետ կլինի ձեռք բերել ավելի որակյալ իր ավելի բարձր գնով: 

 

Գինը որպես մարքեթինգային  

համալիրի գործիք 

Մարքեթինգային համալիրը կազմակերպության մարքեթին-

գային գործունեության` կառավարվող հարաչափերի, փոփոխա-

կանների ամբողջությունն է, որոնց գործադրմամբ կազմակերպու-

թյունը փորձում է ավելի լավ բավարարել նպատակային շուկայի 

պահանջմունքները: Այլ խոսքով` մարքեթինգային համալիրը վե-

րահսկելի մարքեթինգային փոփոխական գործոնների հավաքա-

ծուն է: 

Ավելի հիմնավոր է «4P» հայեցակարգը, ըստ որի` մարքեթին-

գային համալիրը կազմված է չորս տարրից (գործիքից), որոնցից 

յուրաքանչյուրն անգլերենում սկսվում է «Р» տառով. արտա-

դրանք (product), գին (price), արտադրանքը սպառողին մինչև պա-

հանջվող վայրը հասցնելը (place), արտադրանքի առաջանցում 

(promotion): Այդ հայեցակարգն առաջարկել է Ջերոմ Մքարթին 

(Jerome Mccarthy) 1960 թվականին: Համաձայն հայեցակարգի` 

մարքեթինգային գործունեության շրջանակներում կազմակերպու-

թյունները մշակում և իրականացնում են արտադրանքի (ապրան-

քային), գնային, իրացման և հաղորդակցային քաղաքականու-

թյուն, որն արտացոլվում է մարքեթինգային պլանի չորս գլխավոր 

բաժնում: Կազմակերպությունը կարող է փոփոխել մարքեթինգա-

յին համալիրի հարաչափերը` շուկայի, սպառողների վրա ավելի 

արդյունավետ ներգործելու և գոյություն ունեցող հնարավորու-

թյունների ու մարքեթինգի դերի` իր ըմբռնման շրջանակում նպա-

տակներին հասնելու համար: Սակայն մարքեթինգային համալիրի 

Այն փաստը, որ մար-
դիկ ոչ միշտ են գնում 
լավագույն ապրանքը, 
պայմանավորված է 
դրա բարձր գնով: 

Մարքեթինգային 
համալիր 
Կազմակերպության 
մարքեթինգային գոր-
ծունեության` կառա-
վարվող հարաչափե-
րի, փոփոխականների 
ամբողջությունն է, 
որոնց գործադրմամբ 
կազմակերպությունը 
փորձում է ավելի լավ 
բավարարել նպատա-
կային շուկայի 
պահանջմունքները: 
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բուն կառուցվածքն այդ պարագայում չի փոխվում, այլ փոխվում է 

միայն դրա առանձին տարրերի «միջուկը»: 

Գինը (price) մարքեթինգային համալիրում յուրահատուկ դեր 

ու տեղ ունեցող տարր է, քանի որ ազդում է «4Р» հայեցակարգի 

բոլոր բաղկացուցիչների վրա: Միաժամանակ պետք է նկատի 

ունենալ, որ եթե շուկան ըստ գնի առաձգական չէ, ապա այդ դեպ-

քում գնային գործոնի փոփոխությունը չի փոխի ապրանքի կամ 

ծառայության պահանջարկի մեծությունը: Հետևաբար ոչ առաձ-

գական պահանջարկով շուկայում գինը կազմակերպության մար-

քեթինգա համալիրում անցնում է հետնամաս: 

Գինը մարքեթինգի ճկուն գործիք է, որովհետև կարելի է 

արագ և հեշտ փոխել` հաշվի առնելով պահանջարկի, ծախսերի և 

մրցակցության գործոնները: Գնային առաձգականության պատ-

ճառով գինը մարքեթինգի առանցքային գործիքներից է, ինչը պայ-

մանավորված է հետևյալով` 

1. Գնի փոփոխությունն ուժեղ ազդում է վաճառքի ծավալի 

վրա: Իբրև սովորական երևույթ համեմատաբար ցածր գի-

նը գրավում է լրացուցիչ հաճախորդների, սակայն որոշ 

դեպքերում անսովոր բարձր գինը կարող է ունենալ միև-

նույն արդյունքը: 

2. Գնի փոփոխությունը, ի տարբերություն մարքեթինգային 

ցանկացած այլ բաղկացուցիչների, ունի ամենաարագ արդ-

յունքը: Գինը արագ փոփոխություններին ենթակա մար-

քեթինգի միակ գործիքն է: «4Р» հայեցակարգի մյուս երեք 

տարրը փոփոխելու համար պահանջվում են մեծ ժամանակ 

ու ծախսեր: Մինչդեռ գինը հեշտ է հարմարեցվում մրցա-

կիցների և սպառողների փոփոխվող պայմաններին: 

3. Պոտենցիալ սպառողներն ավելի արագ են արձագանքում 

գնի փոփոխությանը, քան ապրանքներում ու ծառայություն-

ներում իրենց առաջարկված փոփոխություններին: Ապրան-

քի որակի փոփոխությունը տեսնելու համար ապրանքը 

պետք է գնել կամ փորձել, մինչդեռ գնի փոփոխությունը 

տեսանելի է անմիջապես: 

Գինը մարքեթինգային 
համալիրում յուրահա-
տուկ դեր ու տեղ 
ունեցող տարր է,  
քանի որ ազդում է 
«4Р» հայեցակարգի 
բոլոր բաղկացուցիչ-
ների վրա: 

Գինը մարքեթինգի 
ճկուն գործիք է, քանի 
որ կարելի է արագ և 
հեշտ փոխել` հաշվի 
առնելով պահանջար-
կի, ծախսերի և մրցակ-
ցության գործոնները: 
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4. Նոր հաճախորդների ներգրավման նպատակով գնի փոփո-

խությունն արդյունավետ է միայն առաջանցման` ինչպես 

առևտրական միջնորդներին, այնպես էլ հաճախորդներին 

ուղղված միջոցների հետ զուգակցությամբ: Գինը մնում է 

մարքեթինգի գլխավոր գործիքը միայն «4Р» հայեցակարգի 

մյուս տարրերի հետ փոխգործակցությամբ: 

Գնի ճիշտ որոշման դեպքում այդ բոլոր գործոնները նշանա-

կալիորեն մեծացնում են ապրանքների և ծառայությունների վա-

ճառքի ծավալը, ինչը մարքեթինգային քաղաքականության գլխա-

վոր արդյունքն է: Դրանով է պայմանավորված գնի` մարքեթինգա-

յին համալիրի գլխավոր գործիք լինելը:  

Առաջին գնման ժամանակ սպառողը չի կարող գնահատել 

արտադրանքի որակը, իսկ այլ հավասար պայմաններում կկողմ-

նորոշվի գնին: Որպես կանոն` ավելի էժան ապրանքները սպա-

ռողների կողմից ընկալվում են պակաս որակյալ և` ընդհակառա-

կը: Բարձր գինն ապրանքին կամ ծառայությանը տալիս է սպառ-

ման ավելի բարձր կարգավիճակ` կապված սպառողների սահմա-

նափակ թվաքանակի հետ: Այդ պատճառով էլ շուկայի հատվա-

ծավորման ժամանակ գինը հանդես է գալիս որպես բաժանարար: 

Գնի փոփոխությունը նպաստավոր կանդրադառնա վաճառքի ծա-

վալի վրա միայն այն դեպքում, երբ ճիշտ է սահմանված: Դրա հա-

մար անհրաժեշտ է վերլուծել մրցակիցների գները, սպառողների 

հնարավորությունները, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ գործոններ: 

Սակայն ճիշտ գին սահմանելու նպատակով հարկ է ընտրել գնա-

գոյացման այն մեթոդը, որը կարտացոլի բոլոր ծախսերը, ար-

տադրանքի առանձնահատկությունները, իրադրությունը շուկա-

յում, սպառողների ցանկությունները, որոնք իրենց հերթին կպայ-

մանավորեն ապրանքի կամ ծառայության համար սահմանված 

գնի ճշտությունը: Գինը սպառողի կողմից ապրանքի կամ ծառա-

յության ընտրության ելակետն է: Որպես կանոն` գինն ավելի գրա-

վիչ գործոն է, քան ապրանքի աննշան յուրահատկությունները: 

Գնի փոփոխությունը կարճաժամկետում ազդում է պահանջարկի 

մեծության և, համապատասխանաբար, վաճառքի ծավալի վրա, 

ուստի, եթե կազմակերպությունը ցանկանում է արագ և որակա-

Որպես կանոն` ավելի 
էժան ապրանքները 
սպառողների կողմից 
ընկալվում են պակաս 
որակյալ և` ընդհակա-
ռակը: 

Բարձր գինն ապրան-
քին կամ ծառայությա-
նը տալիս է սպառման 
ավելի բարձր կարգա-
վիճակ` կապված  
սպառողների սահմա-
նափակ թվաքանակի 
հետ: 

Որպես կանոն` գինն 
ավելի գրավիչ գործոն 
է, քան ապրանքի 
աննշան յուրահատ-
կությունները: 
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կան փոփոխություններ, ապա գինն առանցքային գործիք է մար-

քեթինգային համալիրում: 

Լինելով մարքեթինգային գործիքներից ընդամենը մեկը` ապ-

րանքի գինն, այդուհանդերձ, կատարում է բացառիկ կարևոր` իրա-

ցումից հասույթի ստացման, գործառույթը: Գներից են կախված 

ձեռք բերված առևտրային արդյունքները, իսկ ճիշտ ընտրված 

գնային ռազմավարությունը տևական ու որոշիչ ազդեցություն ունի 

ինչպես ապրանքների մրցունակության, այնպես էլ ընկերության 

արտադրական-իրացման գործունեության վրա: Գինը, բացի դրա-

նից,  սպառողների համար մեծ նշանակության գործոն է: Գինն ըն-

կերության և գնորդների միջև որոշակի հարաբերությունների հաս-

տատման միջոց է և օգնում է նրա մասին որոշակի պատկերացում 

կազմելուն, ինչն էլ կարող է ազդեցություն ունենալ նրա հետագա 

զարգացման վրա: Ի վերջո գինն ուժեղ զենք է շուկայում մրցա-

կիցների հետ պայքարում: Ռազմավարական առումով գնին միշտ 

տրվել է մեծ նշանակություն ապրանքների մրցունակության ապա-

հովման գործում, հատկապես  այն բանից հետո, երբ հայտնա-

գործվեց, այսպես կոչված, փորձի կորը: Համաձայն դրա` շուկայ-

ական գինը բարձրանում է ապրանքի որակին ոչ համամասնորեն, 

այլ առաջ անցելով դրանից և, ընդհակառակը, համընդհանուր ճա-

նաչված մակարդակից ապրանքի որակի նվազման դեպքում իջ-

նում է այդ մակարդակի համեմատ  ավելի պրոգրեսիվ: Թեպետ 

գինը մարքեթինգային համալիրի գլխավոր տարրն է, այնուամե-

նայնիվ գնի վերաբերյալ որոշումներն անհրաժեշտ է մանրազնին 

կապակցել ապրանքին` առաջանցմանը և տարածմանն առնչվող 

որոշումների հետ: Գինը մարքեթինգային համալիրի եկամուտ բե-

րող միակ տարրն է: Նաև մարքեթինգային համալիրի ամենաճկուն 

տարրերից է: Ի տարբերություն ապրանքի հատկությունների, 

բնութագրերի և իրացման կապուղիների հանդեպ վաճառողի 

պարտավորությունների` գինը կարելի է շատ արագ փոխել: 

Ապրանքի գինն այն է, ինչ ընկերությունը ստանում է դրա ար-

տադրության և մարքեթինգի վրա ծախսված ջանքերի փոխարեն: 

Մարքեթինգային համալիրի մյուս երեք տարրը` ապրանքը, առա-

ջանցումը և տարածումը, ծախսեր են: 

Ապրանքի գինն այն է, 
ինչ ընկերությունը 
ստանում է դրա ար-
տադրության և մարքե-
թինգի վրա ծախսված 
ջանքերի համար: 

Գինը մարքեթինգային 
համալիրի եկամուտ 
բերող միակ տարրն է: 

Գինը նաև մարքեթին-
գային համալիրի ամե-
նաճկուն տարրերից է: 

Գինն ընկերության և 
գնորդների միջև որո-
շակի հարաբերություն-
ների հաստատման 
միջոց է և օգնում է 
նրա մասին որոշակի 
պատկերացում կազ-
մելուն, ինչն էլ կարող է 
ազդեցություն ունենալ 
նրա հետագա զար-
գացման վրա: 
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Գնին և մարքեթինգային համալիրի մյուս տարրերին առնչվող 

որոշումների համակարգման համար հիմք են շուկայի հատվածա-

վորման և ապրանքի դիրքավորման ռազմավարությունները: Շատ 

ապրանքների վաճառքը, հատկապես նրանց, որոնք ներկայաց-

նում են ինքնաարտահայտման այս կամ այն ձևը (օրինակ` ըմպե-

լիքները, ավտոմեքենաները, օծանելիքը և հագուստը) կարող է 

լինել անհաջող` չափազանց ցածր գների պատճառով: Ինչպես 

տեսնում ենք` գինը դիրքավորման ռազմավարության կարևոր 

մասն է, քանի որ սպառողների համար երբեմն ծառայում է որպես 

ապրանքի որակի օգտին ոչ պակաս կարևոր վկայություն:  

Գների առնչությամբ որոշումների ընդունումը կարևոր է, քա-

նի որ գինն անմիջականորեն ազդում է ընկերության շահույթի 

վրա, ինչի մասին վկայում է շահույթի հաշվարկման բանաձևը. 

CIP −= ,  

կամ` 

( ) CQpP −×= , 

որտեղ  P - ն շահույթն է,  

 I - ն` համախառն եկամուտը,  

 C - ն` համախառը ծախսերը,  

 Q - ն` իրացված արտադրանքի քանակը,  

 p - ն` միավոր արտադրանքի գինը: 

Այդ կախվածության նշանակությունը մեծանում է այն փաս-

տով, որ գինն ազդում է արտադրանքի վաճառված միավորների 

քանակի վրա: Ավելին` քանի որ վաճառված արտադրանքի քանա-

կը, թողարկման տարբեր ծավալների դեպքում, արտադրության 

զանազանվող արդյունավետության պատճառով երբեմն ներգոր-

ծում է ընկերության ծախսերի վրա, ապա գինն անուղղակի ազդում 

է նաև դրանց վրա: Այսպիսով` գների սահմանմանն առնչվող որո-

շումներն ազդում են ինչպես վաճառքից ստացվող ընկերության 

համախառն եկամտի, այնպես էլ համախառն ծախսերի վրա, ինչը 

գնագոյացումը դարձնում է մարքեթաբանների համար ամենակա-

րևոր հիմնախնդիրներց մեկը: 

Մարքեթինգային հա-
մալիրի մյուս երեք 
տարրը` ապրանքը,  
առաջանցումը և տա-
րածումը, ծախսեր են: 

Գների առնչությամբ 
որոշումների ընդունու-
մը կարևոր է, քանի որ 
գինն անմիջականորեն 
ազդում է ընկերության 
շահույթի վրա: 
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Ամփոփում 
Գինը մարքեթինգային ռազմավարության մշակման կարևոր տարր է, քանի որ մար-

քեթինգային համալիրի միակ բաղադրիչն է, որ անմիջականորեն ստեղծում է շահույթ. 

մնացածներն իրենցից ներկայացնում են ծախսեր: Գինը մարքեթինգի ճկուն գործիք է, 

քանի որ կարելի է արագ և հեշտ փոխել` հաշվի առնելով պահանջարկի, ծախսերի և 

մրցակցության գործոնները: Գնային առաձգականության պատճառով գինը մարքեթին-

գի առանցքային գործիքներից է: Գինն ընկերության մրցակցային ռազմավարության 

կենտրոնական տարրն է, որ ներառում է որոշակի ապրանքի շուկայում մրցակիցների 

հետ պայքարում գոյատևմանը և հաղթանակին ուղղված միջոցառումների մշակումը: 

 

 

Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 արժեքավորություն 

 արժեքավորության ցուցիչ 

 ապրանքի որակի և արժեքավորութ-

յան ընդհանուր ընկալում  

 բարտեր 

 գին  

 բաժնեմաս ձեռք բերելու գոտի 

 վատ արժեքավորությամբ 

ապրանքներ 

 բաժնեմաս կորցնելու գոտի 
  

 

 արդարացի արժեքի  գոտի 

 օգտակարություն  

 խնայողական որակ  

 միջին որակ  

 շատ բարձր որակ 

 մարքեթինգային համալիր  

 գնագոյացում ըստ արժեքավորու-

թյան վարկի տոկոս 

 «4P» հայեցակարգ 

 սպառողական արժեք 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Ինչո±ւ գինը սահմանելիս սպառողի համար ապրանքի արժեքավորությունն ա-

վելի ծանրակշիռ գործոն է, քան արտադրական ծախսերը:  

2. Ի±նչն է կանխորոշում ապրանքի որակի և արժեքավորության` գնորդի ընդհա-

նուր ընկալումը: 

3. Ինչո±ւ որոշակի ապրանքային նշանների նախապատվություն տալու համար 
գնորդների համոզիչ պատճառները երբեք չեն վերածվում բացարձակի: 
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Գլուխ 2 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

 
Ուսումնասիրելով այս գլուխը`  դուք կարող եք. 

 հասկանալ, թե գնագոյացման համակարգված մոտեցումն ինչ նպատակներ կարող է 

ներառել, 

 ծանոթանալ գնագոյացման նպատակներին: 

 
Համառոտ բովանդակություն  

Շուկային կամ արժեքավորությանը կողմնորոշման հետ կապված նպատակները  

Եկամտի հետ կապված ֆինանսական նպատակները 

Շուկայական միջավայրի պահանջների հետ կապված նպատակները  
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Գնագոյացում 

Որոնվող 
կողմնորոշումը 
շուկային/արժե-
քավորությանը  

Շուկայական 
միջավայրի 
պահանջներ  
 

 

Անհրաժեշտ 
ֆինանսական 
նպատակներ 

Գնի 
կայունություն 
 
Սոցիալական 
պատասխանա-
տվություն 
 
Վաճառողի 
հեղինակություն 
 
 
 
Անհապաղ 
եկամուտ 
 

Եկամտի 
կայունություն 
 
Մեծ շահույթ 
ապագայում 
 

 
 
Գրավում 
 
Մեծացում 
 
Հրապուրում 
 
Պահպանում 

Նպատակները Գործոնները 

Մարդիկ 
Գնորդների արձագանքը/վերաբերմունքը. 
• գնային սպասումները, 
• գնային փոխզիջումները: 
 
Մրցակիցների պատասխան գործողությունները. 
• սահմանային գինը նոր խաղացողների համար,
• անցման գինը, որի դեպքում գնորդներն անց-
նում են` 

 անմիջական ուրիշ մրցակիցներին, 
 ուրիշ հատվածներ, 
 ապրանքային ուրիշ կատեգորիաների: 

 
Գների համակարգումը և գնորդների/մրցա-
կիցների վարքագիծը. 
• փոխարինող ապրանքներ, 
• փոխլրացնող ապրանքներ: 
 
Դիստրիբյուտորների արձագանքը և քաղաքա-
կանությունը. 
• գների կայունության և մարժայի նպատակներ,
• գների և առևտրական հավելադիրների 
պահպանման քաղաքականություն: 

 
Ներֆիրմային գործառույթներ 
Պետություն և օրենսդրություն 

Ծախսերը 
Անվնասաբերության կետը 
Ազդեցությունը շահույթի վրա 

Գծապատկեր 2.1. 
Գնագոյացման 
նպատակները և 
գործոնները 

Ընկերության շահերը, որ պայմանավորում են գնի դերը կազ-

մակերպության մարքեթինգային և ռազմավարական ծրագրերում, 

անվանվում են գնագոյացման նպատակներ: 

Կարելի է ասել, որ գնին առնչվող ցանկացած որոշում 

պտտվում է այն գինը վճարելու` սպառողին համոզելու շուրջ, որը 

վաճառողին բերում է մեծ շահույթ: Այդուհանդերձ գնագոյացման 

ցանկացած համակարգված մոտեցում պետք է հաշվի առնի մի 

քանի նպատակներ` կապված հետևյալի հետ. 

• վաճառողի կողմնորոշումը շուկային/արժեքավորությանը, 

• ըստ շահութաբերության` վաճառողի նպատակները, 

• շուկայական իրավիճակը կամ միջավայրը: 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 2.1.-ից` գնագոյացման նպա-

տակներն արտացոլում են վաճառողի նպատակները, նրա ֆի-

նանսական խնդիրները և շուկայական պահանջները` ի դեմս 

մրցակցության: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Գնագոյացման  
նպատակներ 
Ընկերության շահերն 
են, որ պայմանավո-
րում են գնի դերը 
կազմակերպության 
մարքեթինգային և 
ռազմավարական 
ծրագրերում: 
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Շուկային կամ արժեքավորությանը կողմնորոշման 

հետ կապված նպատակները 
Տնտեսագետի համար նպատակն ակնհայտ է. առավելագույ-

նի հասցնել շահույթի նորման: Դա թերևս ավելի շուտ չափանիշ է, 

քան գնի սահմանման սկզբունք: Ամեն դեպքում գնագոյացման 

ժամանակակից մոտեցումներում ընդունվում է, որ ընկերության 

բարձրագույն ղեկավարությանը հետաքրքրում է ոչ միայն շա-

հույթը, այլև գների կայունությունը, վստահության ստեղծումը, սո-

ցիալական պատասխանատվությունը, ընկերության հեղինակութ-

յունը և այլն: Գոյություն ունեն միանգամայն հիմնավորված տնտե-

սագիտական փաստարկներ գնային կայունության օգտին (օրի-

նակ` պետության վերահսկող մարմինների միջամտությունից ըն-

կերությունը զերծ պահելը): Միաժամանակ երկարատև հեռանկա-

րում գնի բարձրացումը կարող է շահավետ չլինել: Օրինակ` գնի 

բարձրացումն արհեստական պակասուրդի պարագայում, կամ 

ընդհանրապես շուկայի ընդունելի գներից առավելագույնի սահ-

մանումը բացասաբար կանդրադառնա ընկերության հեղինակութ-

յան վրա: Այդ գործոնները պետք է հաշվի առնել գնագոյացման 

ցանկացած նպատակներ սահմանելիս: Մյուս կողմից` չպետք է 

մոռանալ եկամուտների անհրաժեշտ հոսքի և շուկայական որոշա-

կի իրավիճակի հետ կապված նպատակները:  

 

Եկամտի հետ կապված  

ֆինանսական նպատակները 
Առևտրային բոլոր ընկերությունները հետապնդում են շա-

հույթ ստանալու նպատակ: Ընդ որում շահույթը կարևոր է ընկե-

րության համար ոչ թե ուղղակի բացարձակ գումարով, այլ ներ-

դրումների (ներդրումների եկամտաբերության ցուցանիշի միջո-

ցով` return on ivestment-ROI) կամ ակտիվների (ակտիվների 

եկամտաբերության ցուցանիշի միջոցով` return on ivestment-ROA) 

հետ համադրմամբ: 

Քանի որ դրամական հոսքի կամ եկամուտների հոսքի մեծու-

թյունը կախված է ժամանակի համապատասխան հատվածում 
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առաջարկի գնից, ընկերությունները, բացահայտ կամ ոչ բացա-

հայտ, իրենց առջև դնում են հետևյալ ֆինանսական նպատակնե-

րից որևէ մեկը` 

 եկամտի (շահույթի) անհապաղ ստացում կամ ընթացիկ 

առավելագույն շահույթի ստացում, 

 եկամտի (շահույթի) կայունություն կամ նպատակային շա-

հույթի ապահովում, 

 մեծ շահույթի ստացում ապագայում կամ շահույթի ապա-

հովում երկարատև ժամանակահատվածում: 

Առաջին նպատակին` ընթացիկ առավելագույն շահույթ  ստա-

նալուն, ձգտում են շատ ընկերություններ, քանի որ այդ դեպքում 

կարելի է սահմանել որոշակի հսկիչ ցուցանիշներ և արագ չափել 

գործառությունների արդյունավետությունը: 

Երկրորդ նպատակը` նպատակային շահույթի ապահովումը, 

միտված է եկամուտների կայունացմանը: Այդպիսի նպատակ հե-

տապնդում են Du Pont և Exxon ընկերությունները, որոնք իրենց 

ապրանքների գները սահմանում են այն հաշվարկով, որպեսզի 

ստանան, օրինակ, 20 % շահույթ` ներդրված կապիտալի դիմաց:  

Երրորդ` երկարատև ժամանակահատվածում շահույթի ապա-

հովման նպատակ, հետապնդում են ընկերությունները, որոնք 

պատրաստ են հրաժարվելու անհապաղ ստացվող շահույթից` 

որակյալ ապրանքներ ստեղծելու և ապագայում մրցակցային շու-

կաներ ներթափանցելու համար: Այդպես են վարվում ավտոմե-

քենաներ, հեռուստացույցներ և համակարգիչներ արտադրող ճա-

պոնական Toyota, Sony և մյուս  ընկերությունները: 

Ըստ եկամտի` նպատակներն անհնար է պատկերացնել ա-

մեն ինչից կտրված: Ֆինանսական նպատակներն ունեն մի շարք 

սահմանափակումներ`  

 ապրանքի որակի ընկալումը պետք է մնա անփոփոխ, 

 դիլերները պետք է սահմանեն իրենց սովորական (ավան-

դական) հավելադիրները, 

 բոլոր դիստրիբյուտորները պետք է աշխատեն հավասար 

պայմաններով, 

Ընթացիկ առավելա-
գույն շահույթ  ստա-
նալուն ձգտում են 
շատ ընկերություններ, 
քանի որ այդ դեպքում 
կարելի է սահմանել 
որոշակի հսկիչ ցուցա-
նիշներ և արագ չափել 
գործառությունների 
արդյունավետությունը: 

Նպատակային շահույ-
թի ապահովումը միտ-
ված է եկամուտների 
կայունացմանը: 

Երկարատև ժամանա-
կահատվածում շա-
հույթի ապահովման 
նպատակ հետա-
պնդում են ընկերու-
թյունները, որոնք 
պատրաստ են հրա-
ժարվելու անհապաղ 
ստացվող շահույթից` 
որակյալ ապրանքներ 
ստեղծելու և ապագա-
յում մրցակցային շու-
կաներ ներթափան-
ցելու համար: 
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 գները չպետք է լինեն, օրինակ, առաջատար մակնիշի հա-

մեմատ 10%-ից ցածր և այլն: 

Այդ սահմանափակումները ծագում են տարբեր սպառողների 

խմբերում (որոնց կառնչվի գնի վերաբերյալ որոշումը) նպաստա-

վոր արձագանք առաջացնելու անհրաժեշտությունից: 

Եթե այդպիսի շահագրգիռ անձինք շատ են, ընկերությունը չի 

կարող իրեն թույլ տալ ուղղակի հետապնդելու շահույթն առավե-

լագույնի հասցնելու նպատակ: Շահույթի ստացումը կարելի է հե-

տաձգել երկարատև ընդհանուր շահեր ունեցող ընկերությունների 

հետ գործընկերային հարաբերությունները պահպանելու համար: 

Գնային խոշոր որոշումներն արմատապես անդրադառնում են 

բուն ընկերության ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին միջավայ-

րի հետ հարաբերությունների վրա: Այդ և այլ պատճառներով գնի 

վերաբերյալ որոշումները պահանջում են ընկերության բարձրա-

գույն ղեկավարության մասնակցությունը և հավանությունը: Ամեն 

դեպքում ֆինանսական նպատակները պայմանավորված են ոչ 

միայն տնտեսական դատողություններով: Երբեմն պահանջարկի 

պահպանման կամ օժանդակության համար պետք է ապահովել 

արտադրական կարողությունների ծանրաբեռնման որոշակի մա-

կարդակ, իսկ դրանից կարող են բխել հստակ սահմանված ֆի-

նանսական նպատակներ:  

 

Շուկայական միջավայրի պահանջների  

հետ կապված նպատակները 
Գնի որոշումը կարող է թելադրված լինել տարբեր իրավի-

ճակներով, որոնք երբեմն անվանվում են գնի որոշման իրավի-

ճակներ: Այստեղից ծագում է որոշակի իրավիճակային նպատակ-

ների սահմանման կարիքը: Այսպես, հնարավոր են շուկայական 

հետևյալ իրավիճակները` 

 շուկայում կարող են հայտնվել նոր մրցակիցներ, 

 գոյություն ունեցող մրցակիցները կարող են բարձրացնել 

կամ իջեցնել իրենց գները, 

 անսպասելի կարող են մեծանալ ծախսերը, 

 կարող է փոխվել առաջնային պահանջարկը, 
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 նոր ապրանքի հայտնվելը ընկերությանը կարող է ստիպել 

վերանայելու իր արտադրանքի գները: 

Իրավիճակները բազմաթիվ են և չեն սահմանափակվում 

նշվածով, ինչը վկայում է մրցակցային մեկ կամ մի քանի նպա-

տակների ընտրության անհրաժեշտության մասին: Այդպիսիք կա-

րող են լինել` 

 նոր գնորդների ներգրավումը, 

 ուրիշ մակնիշների գնորդների հրապուրումը, 

 անհատական սպառողների գնումների ծավալի մեծացումը 

սպառման ծավալների մեծացման միջոցով, 

 գնորդների պահպանումը կրկնվող գնումների խթանմամբ: 

Մրցակցային այդ նպատակներից յուրաքանչյուրը մրցակցա-

յին միջավայրում ընկերության գոյատևման եղանակ է: Դրանք 

կապված են շուկայի բաժնեմասի նպատակների հետ, քանի որ 

դրանց հաջող հասնելը հանգեցնում է շուկայում նոր դիրքեր գրա-

վելուն կամ գոյություն ունեցող դիրքերը պահպանելուն: Սակայն, 

որպեսզի մրցակցային նպատակները ավելի պիտանի լինեն գնա-

գոյացման համար, դրանք պետք է կապված լինեն գնի որոշման 

որոշակի իրավիճակների հետ. հարկավոր է հիշել հիմնախնդրի 

մասին, որը պետք է լուծվի գնագոյացման միջոցով:  

 

Ամփոփում 
Ընկերության շահերը, որ պայմանավորում են գնի դերը կազմակերպության մար-

քեթինգային և ռազմավարական ծրագրերում, անվանվում են գնագոյացման նպատակ-

ներ: Կարելի է ասել, որ գնին առնչվող ցանկացած որոշում պտտվում է այն գինը վճա-

րելու` սպառողին համոզելու շուրջ, որը վաճառողին բերում է ավելի մեծ շահույթ: Այդու-

հանդերձ գնագոյացման ցանկացած համակարգված մոտեցում պետք է հաշվի առնի մի 

քանի նպատակներ` կապված շուկային/արժեքավորությանը վաճառողի կողմնորոշման 

և շահութաբերության շուկայական իրավիճակի կամ միջավայրի հետ: 
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 որոնվող կողմնորոշում շուկային կամ 

արժեքավորությանը  

 անհրաժեշտ ֆինանսական 

նպատակներ  

 գնագոյացման նպատակներ 

 շահութաբերության ապահովման 

նպատակ  

 նոր գնորդների ներգրավում  

 ուրիշ մակնիշների գնորդների 

հրապուրում  

 եկամտի կայունություն  

 ներդրումների եկամտաբերության 

ցուցանիշ 

 ակտիվների եկամտաբերության 

ցուցանիշ 

 մեծ շահույթ ապագայում  

 վաճառողի հեղինակություն 

 սոցիալական պատասխանատվություն  

 գնի կայունություն 

 շուկայի բաժնեմասի նպատակներ 

 գնորդների պահպանում  

 կրկնվող գնումների խթանում 

 շուկայական միջավայրի պահանջների 

հետ կապված նպատակներ 

 նպատակային շահույթ  

 երկարատև ժամանակահատվածում 

շահույթի ապահովման նպատակ 

 գնի որոշման իրավիճակներ 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Ինչպե±ս են անվանվում ընկերության շահերը, որ պայմանավորում են գնի դերը 

կազմակերպության մարքեթինգային և ռազմավարական ծրագրերում: 

2. Ինչպիսի± նպատակներ պետք է հաշվի առնվեն գնագոյացման ցանկացած հա-

մակարգված մոտեցման դեպքում: 

3. Բացի շահույթի բացարձակ գումարից, ընկերության համար եկամտաբերությանն 

առնչվող ի±նչ այլ ցուցանիշներ են կարևոր: 

 

Գրականություն  
1. Gabor A., (1977) Pricing: Principles and Practice, London: Heinemann Educational 

Books. 

2. Oxenfeldt A., (1983), A General Price Setting Procedure, unpublished manuscript, 

N.Y. Graduate Scool of Business, Columbia University. 

3. О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг: стратегический подход/ пер. с англ., 

под ред. Д.О.   Ямпольской. -СПб: Питер, 2001, с.678.  

4. Маркетинг /У. Рудилиус и др. -М., ДеНово, 2001, с. 356. 
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ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ  

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 
 

 

Գլուխ 1.  Գնագոյացման որոշումների վրա  
ազդող ներքին գործոնները 

 
Գլուխ 2.  Գնագոյացման որոշումների վրա  

ազդող արտաքին գործոնները 
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Գնագոյացման 
որոշումներ 

 Մարքեթինգային 
նպատակներ 

 Մարքեթինգային հա-
մալիրի ռազմավա-
րություն 

 Ծախսեր 
 Կազմակերպական 
նկատառումներ 

 Շուկայի բնույթ և պահանջարկ 
 Մրցակցություն 
 Արտաքին միջավայրի այլ գործոններ. 

 տնտեսության իրավիճակ,  
 առևտրական միջնորդների 
պահանջներ,  

 պետական կարգավորում 
(օրենսդրությունը): 

Ներքին գործոններ Արտաքին գործոններ Գծապատկեր II.1. 
Գնագոյացման 
գործոնները 

Արտադրանքի վերջնական գնի վրա ազդում են բազմաթիվ 
գործոններ, որոնք կարող են բաժանվել երկու խմբի (գծապատ-
կեր II.1.)` ներքին և արտաքին: 

Գին սահմանելիս մարքեթաբանները պետք է հաշվի առնեն 
մի քանի գործոններ (ներքին գործոններ), որ ընկերության որո-
շումների և գործողությունների արդյունք են: Լայն իմաստով այդ 
գործոնները վերահսկելի են ընկերության կողմից, և դրանց ազդե-
ցությունը կարող է նվազեցվել կամ վերացվել: Սակայն, երբ կազ-
մակերպությունը նույնիսկ կարող է վերահսկել այդ գործոնները` 
արագ փոփոխությունը միշտ չէ, որ իրատեսական է: Օրինակ` ար-
տադրանքի գնագոյացումը կարող է նշանակալի կախված լինել 
արտադրական համալիրի արտադրողականությունից (ասենք` որ-
քան կարող է արտադրվել որոշակի ժամանակահատվածում). 
մարքեթաբանը գիտի, որ արտադրողականության բարձրացումը 
հանգեցնում է արտադրանքի յուրաքանչյուր միավորի ծախսի 
կրճատմանը և այդպիսով հնարավորություն ընձեռում արտա-
դրանքի ավելի ցածր գին սահմանելու: Սակայն արտադրողակա-
նության բարձրացումը կարող է պահանջել արտադրական համա-
լիրի հիմնովին փոփոխություն, ինչի համար անհրաժեշտ կլինի 
որոշակի ժամանակ (էլ չենք ասում` նաև նշանակալի ծախսեր), և 
չի փոխարկերպվի արտադրանքի ցածր գնի նշանակալի ժամա-
նակահատվածում: 

 

 
 
 

Կան մի քանի գործոններ, որ վերահսկելի չեն ընկերության 
կողմից, սակայն կարող են ազդել գնագոյացման որոշումների 
վրա: Այդ գործոնները հասկանալու համար պահանջվում է, որ 
մարքեթաբանները հետազոտեն, թե ինչ է տեղի ունենում ընկերու-
թյան կողմից սպասարկվող յուրաքանչյուր շուկայում, քանի որ այդ 
գործոնների ազդեցությունը կարող է շատ տարբերվել շուկայից 
շուկա:  

Ներքին գործոններ: 
Ընկերության որոշում-
ների և գործողություն-
ների արդյունք են և 
նրա կողմից վերա-
հսկելի: 

Թեպետ ներքին գոր-
ծոնները վերահսկելի 
են` միշտ չէ, որ հնա-
րավոր է արագ փոփո-
խությունը:  
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Գլուխ 1 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ  

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  

 

 
Ուսումնասիրելով այս գլուխը` դուք կարող եք. 

 հասկանալ, թե գնագոյացման որոշումների ընդունման ժամանակ ինչ նշանակություն 

ունեն ներքին գործոնները, 

 հասկանալ, թե մարքեթինգային նպատակներն ինչպես են ազդում գնագոյացման 

քաղաքականության վրա, 

 հասկանալ, թե ընկերության ծախսերի յուրաքանչյուր տեսակ ինչպես և ինչ 

ազդեցություն ունի գնի սահմանման վրա: 

 

Համառոտ բովանդակություն  

Մարքեթինգային նպատակները 

Մարքեթինգային համալիրի ռազմավարությունը 

Ծախսերը 
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Գնագոյացման ժամանակ հաշվի առնվող գործոններից են 

ընկերության ներքին գործոնները, որոնք հաճախ էական ազդե-

ցություն են ունենում ապրանքի կամ ծառայության գնի սահման-

ման ժամանակ: Գնագոյացման որոշումների վրա ազդող ներքին 

գործոններն են` ընկերության մարքեթինգային նպատակները, 

մարքեթինգային համալիրի ռազմավարությունը, ծախսերը, կազմա-

կերպական հարցերը: 
 

Մարքեթինգային նպատակները 
Նախքան գին սահմանելը, ընկերությունը պետք է ընտրի 

տվյալ արտադրանքի հետ աշխատանքի ռազմավարություն: 

Եթե ընկերությունն ընտրել է իր նպատակային շուկան և դիր-

քավորվել հստակ, ապա մարքեթինգային նրա ռազմավարությու-

նը, ներառյալ գինը, կլինի բավական պարզ: Օրինակ` եթե Երևանի 

կոնյակի գործարանը որոշել է թողարկել նոր արտադրատեսակ, 

որպեսզի բարձր եկամտով հատվածում մրցակցի ֆրանսիականի 

հետ, ապա խոսքը վերաբերում է բարձր գին սահմանելուն:  

Երևանի “Կոնգրես” և “Շիրակ” հյուրանոցները դիրքավորվել են որ-

պես հյուրանոցներ, որոնք տրամադրում են խնայողական սենյակ-

ներ միջին եկամտով զբոսաշրջիկներին. այդ դիրքը պահանջում է 

սահմանել համեմատաբար ցածր գին: Հետևաբար գնագոյացման 

ռազմավարությունը մեծապես պայմանավորվում է շուկայում դիր-

քավորմանն առնչվող որոշմամբ: 

Միաժամանակ ընկերությունը կարող է հետապնդել լրացու-

ցիչ նպատակներ: Որքան հստակ են ընկերության նպատակները, 

այնքան հեշտ է սահմանել գինը: Ընդհանուր նպատակների օրի-

նակներ կարող են լինել գոյատևելը, ընթացիկ շահույթն առավելա-

գույնի հասցնելը, առաջատարությունը շուկայի բաժնեմասով և 

ապրանքի որակով:  

Ընկերությունները որպես հիմնական նպատակ ընտրում են 

գոյատևելը, եթե մտահոգված են չափից ավելի կարողությամբ,  

ուժեղ մրցակցությամբ կամ սպառողների փոփոխվող ցանկու-

թյուններով: Գոյատևելու համար ընկերությունը կարող է սահմա-

նել ցածր գին` հուսալով, որ պահանջարկը կմեծանա: Այդ դեպ-

Որքան հստակ են 
ընկերության նպա-
տակները, այնքան 
հեշտ է սահմանել 
գինը: 

Գոյատևելու համար 
ընկերությունը կարող է 
սահմանել ցածր գին` 
հուսալով, որ պահան-
ջարկը կմեծանա: 
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քում շահույթը պակաս կարևոր է, քան գոյատևելը: Քանի դեռ գնե-

րը ծածկում են փոփոխական և որոշ հաստատուն ծախսերը, ըն-

կերությունները կարող են մնալ բիզնեսում: Այդուհանդերձ գոյա-

տևելը կարճաժամկետ նպատակ է: Տևական ժամանակահատվա-

ծում ընկերությունը պետք է իմանա, թե ինչպես պետք է բարձ-

րացնի “մահանալուն” դեմ հանդիման կանգնած ընկերության ար-

տադրանքի արժեքավորությունը:  

Շատ ընկերություններ շահույթն առավելագույնի հասցնելը 

դիտարկում են որպես գնագոյացման նպատակ: Նրանք գնահա-

տում են հնարավոր պահանջարկը և ծախսերը տարբեր գների 

դեպքում և ընտրում գին, որը կապահովի առավելագույն ընթացիկ 

շահույթ, դրամական հոսք կամ ներդրումների հատույց: Բոլոր 

դեպքերում ընկերությունը ցանկանում է ընթացիկ ֆինանսական 

արդյունք, այլ ոչ տևական գործունեություն:  

Այլ ընկերություններ ցանկանում են լինել առաջատար շուկա-

յի բաժնեմասով: Նրանք հավատում են, որ մեծ բաժնեմաս ունե-

նալու դեպքում կունենան ցածր ծախսեր և տևական բարձր շա-

հույթ: Ըստ բաժնեմասի առաջատար դառնալու համար այդ ընկե-

րությունները սահմանում են որքան հնարավոր է ցածր գներ:  

Ընկերությունը կարող է որոշել հասնելու առաջատարության 

ըստ արտադրանքի որակի: Սովորաբար դա պահանջում է սահ-

մանել բարձր գին` բարձրորակ աշխատանքի ծախսումները և գի-

տահետազոտական ծախսերը ծածկելու համար: 

Ընկերությունը կարող է գինն օգտագործել նաև այլ, ավելի ո-

րոշակի նպատակների հասնելու համար: Նա կարող է սահմանել 

ցածր գին` շուկա մուտք գործողների մրցակցությունը կանխելու, և 

սահմանել մրցակիցների մակարդակի գին` շուկան կայունացնելու 

նպատակով: 

Գները կարող են օգտագործվել վերավաճառողների հավա-

տարմությունը պահպանելու և նրանց աջակցելու կամ պետական 

միջամտությունից խուսափելու համար: Գները կարող են իջեցվել 

ապրանքի համար խառնաշփոթ ստեղծելու կամ մանրածախ խա-

նութ ավելի շատ հաճախորդների հրապուրելու նպատակով: Որևէ 

արտադրատեսակի գին կարող է սահմանվել ընկերության ապ-

Քանի դեռ գները ծած-
կում են փոփոխական 
և որոշ հաստատուն 
ծախսերը, ընկերու-
թյունները կարող են 
մնալ բիզնեսում: 

Ըստ բաժնեմասի 
առաջատար դառնա-
լու համար այդ ընկե-
րությունները սահմա-
նում են որքան հնա-
րավոր է ցածր գներ: 

Ըստ արտադրանքի 
որակի առաջատա-
րության ձգտող ընկե-
րությունները սահմա-
նում են բարձր գին: 

Շուկա մուտք գործող-
ների մրցակցությունը 
կանխելու համար 
ընկերությունը կարող է 
սահմանել ցածր գին: 

Շուկան կայունացնելու 
համար ընկերությունը 
կարող է սահմանել 
մրցակիցների մակար-
դակի գին: 
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րանքային գծի մյուս ապրանքնների վաճառքին օժանդակելու հա-

մար: Այսպիսով` գները կարող են կարևոր դեր խաղալ շատ մա-

կարդակներում նպատակներին հասնելուն նպաստելու գործում: 

Ոչ առևտրային և հանրային կազմակերպությունները կարող 

են առաջնորդվել գնագոյացման այլ նպատակներով: Համալսա-

րանը ձգտում է մասնակիորեն փոխհատուցել ծախսերը` իմանա-

լով, որ դրանց մնացած մասը ծածկելու համար պետք է հիմնվի 

մասնավոր նվիրատվությունների և պետական լրավճարումների 

վրա: Ոչ առևտրային հիվանդանոցները կարող են ձգտել լիարժեք 

ծախսածածկման` սեփական գնագոյացմամբ: Ոչ առևտրային թա-

տերական ընկերությունները կարող են սահմանել գին` առավելա-

գույն հաճախում ապահովելու համար: Սոցիալական ծառայու-

թյան մարմինները կարող են սահմանել սոցիալական գին` 

կողմնորոշված տարբեր հաճախորդների տարբեր եկամուտների 

իրավիճակներին: 
 

Մարքեթինգային համալիրի  

ռազմավարությունը 
Մարքեթինգային արդյունավետ ծրագրի մշակումը պահան-

ջում է գնային քաղաքականության, արտադրանքի նախագծման, 

մարքեթինգային կապուղիների և դրանց խթանման համաձայնե-

ցում: Մարքեթինգային համալիրի այդ տարրերից որևէ մեկի 

առնչությամբ որոշումը մեծ ազդեցություն է ունենում նաև գնա-

գոյացման վրա: 

Օրինակ` բազմաթիվ մեծածախ առևտրական միջնորդներ ունեցող ար-
տադրողները, որոնք նրանցից ակնկալում են ակտիվ աջակցություն 
իրենց արտադրանքի առաջանցմանը, ստիպված են գնի մեջ ներառել 
մեծ հավելադիր: Իսկ եթե ընկերությունն ընդունել է որոշում ապրանքը 
դիրքավորելու ըստ բարձր որակի, ապա ստիպված է սահմանելու բարձր 
գին, որպեսզի ծածկի համապատասխան գիտահետազոտական մշա-
կումների հետ կապված ծախսերը: 

 Ընկերությունները բավական հաճախ սկզբում որոշում են 

ընդունում գների վերաբերյալ և որոշումը հիմնավորում մարքե-

թինգային համալիրի մյուս տարրերի առնչությամբ` ելնելով արդեն 

սահմանված գներից: Այդ դեպքում գինն ապրանքի դիրքավորման 

որոշիչ գործոնն է, ինչը պայմանավորում է շուկան և ապրանքի 
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դիզայնը, ինչպես նաև մրցակցության մակարդակը: Հատկապես 

առաջարկվող գինն է կանխորոշում, թե ընկերությունն ապրանքի 

ինչ բնութագրեր կարող է առաջարկել սպառողին և ինչ ծախսեր 

կկատարի:  

Շատ ընկերություններ ներկայում կիրառում են արտադրան-

քի գնային դիրքավորման ռազմավարություն` օգտագործելով մեծ 

ներուժով ռազմավարական ուժեղ զենք, այսպես կոչված, նպա-

տակային ծախսերի մեթոդը:  

 
Ծախսերը 

Ծախսերը պայմանավորում են նվազագույն գինը, որ ընկե-

րությունը կարող է պահանջել իր ապրանքի կամ ծառայության 

համար: Ընդ որում ցանկացած ընկերություն ձգտում է սահմանել 

այնպիսի գին, որը կծածկի ոչ միայն արտադրանքի արտադրու-

թյան, տարածման և վաճառքի հետ կապված ծախսերը, այլև կա-

պահովի շահույթի որոշակի չափաբաժին` ընկերության գործա-

դրած ջանքերի և ռիսկի հաշվառմամբ:  

Արտադրանքի գները սահմանվում են պահանջարկի և առա-

ջարկի փոխգործողության արդյունքում: Միաժամանակ արտա-

դրանքը շուկա հանելու ընկերության ունակությունը և ձգտումը 

պայմանավորող կարևոր գործոն են արտադրության ծախսերը: 

Ցանկացած ապրանքի արտադրություն պահանջում է տնտեսա-

կան ռեսուրսների ծախսումներ, որոնք ունեն որոշակի գներ: Որևէ 

ապրանքի քանակ, որ շուկայում ձգտում է առաջարկել ընկերու-

թյունը, կախված է մի կողմից` դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրս-

ների գներից (ծախսերից) և օգտագործման արդյունավետությու-

նից, իսկ մյուս կողմից` այն գնից, որով ապրանքը կվաճառվի շու-

կայում: 

Նպատակային ծախսերի մեթոդը գնագոյացման որոշումնե-

րին աջակցության մեթոդ է, որի դեպքում որոշվում է նախ ապ-

րանքի գինը, այնուհետև, ելնելով այդ ցուցանիշից, արտադրու-

թյան ծախսերը: Այդ դեպքում ամենից առաջ որոշվում են նպատա-

կային ծախսերը: 

Ծախսերը պայմանա-
վորում են նվազագույն 
գինը, որ ընկերությունը 
կարող է պահանջել իր 
ապրանքի կամ ծառա-
յության համար: 

Արտադրանքի գները 
սահմանվում են պա-
հանջարկի և առաջար-
կի փոխգործողության 
արդյունքում: 

Նպատակային 
ծախսերի մեթոդ 
Գնագոյացման որո-
շումներին աջակցու-
թյան մեթոդ է, որի 
դեպքում որոշվում է 
նախ ապրանքի գինը, 
այնուհետև, ելնելով 
այդ ցուցանիշից, ար-
տադրության ծախ-
սերը: 
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Որոշ ընկերություններ իրենց ուշադրություը կենտրոնացնում 

են գնի վրա և օգտագործում մարքեթինգային համալիրի ձևավոր-

ման այլ գործիքներ` իրականացնելով ոչ գնային դիրքավորման 

ռազմավարություն: Ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան` հաճախ 

ամենալավ ռազմավարությունը, միտված նրան, որ սպառողը 

հասկանա, որ տվյալ ապրանքի համար արժե վճարել բարձր գին: 

Այսպիսով` ակնհայտ է, որ սահմանելով իր ապրանքների գի-

նը` ընկերությունը պետք է հաշվի առնի մարքեթինգային համա-

լիրն ամբողջությամբ: Եթե արտադրանքի դիրքավորման ժամա-

նակ գնային գործոնը որոշիչ չէ, ապա գինը շատ է կախված ար-

տադրանքի որակից և դրա իրացման խթանման ու տարածման 

եղանակներից: Սակայն ընկերությունները պետք է հիշեն, որ ժա-

մանակակից գնորդները այս կամ այն ապրանքներն ու ծառայու-

թյունները ձեռք բերելիս հազվադեպ են հիմնվում բացառապես 

գնային գործոնի վրա: Շատ դեպքերում նրանք փնտրում են ապ-

րանքների ու ծառայությունների այնպիսի առաջարկություններ, 

որոնք ապահովում են ամենաբարձր արժեքավորությունը` վճար-

ված գնի դիմաց իրենց ստացած օգուտների տեսանկյունից: 
 

Տնտեսական ծախսերը 
Ծախսերի առնչությամբ տնտեսագետների ընկալումը հիմն-

վում է ռեսուրսների հազվագյուտ լինելու փաստի և դրանց այլ-

ընտրանքային օգտագործման հնարավորության վրա: Դրա հա-

մար էլ ինչ-որ ապրանքի արտադրության համար որոշակի ռե-

սուրսների ընտրությունը նշանակում է այլընտրանքային ինչ-որ 

ապրանքի արտադրության անհնարինություն: 

Տնտեսագիտության մեջ ծախսերն անմիջականորեն կապ-

ված են այլընտրանքային ապրանքների և ծառայությունների ար-

տադրության հնարավորությունից հրաժարվելու հետ: Ավելի 

ստույգ` որևէ ապրանքի արտադրության համար ընտրված ցան-

կացած ռեսուրսի տնտեսական կամ վերագրված (imputed costs) 

ծախսերը հավասար են դրա արժեքին կամ արժեքավորությանը` 

օգտագործման բոլոր հնարավոր տարբերակներից լավագույնի 

դեպքում: Ծախսերի այդպիսի հայեցակարգն արտացոլվել է ար-

տադրական հնարավորությունների կորի մեջ: 

Ծախսերի առնչու-
թյամբ տնտեսագետ-
ների ընկալումը հիմն-
վում է ռեսուրսների 
հազվագյուտ լինելու 
փաստի և դրանց այլ-
ընտրանքային օգտա-
գործման հնարավո-
րության վրա: 
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Արտաքին և ներքին ծախսերը 
Հիմնվելով վերագրված ծախսերի հասկացության վրա` ծախ-

սերը դիտարկենք ընկերության դիրքերից: Տնտեսական ծախսերը 

վճարումներն են, որ ընկերությունը պարտավոր է կատարել, կամ 

եկամուտները, որոնք ընկերությունը պարտավոր է ապահովել ռե-

սուրսների մատակարարին այն բանի համար, որ այդ ռեսուրսնե-

րը շեղի այլընտրանքային արտադրություններում օգտագործե-

լուց: 

Այդ վճարումները կարող են լինել արտաքին կամ ներքին: 

Ընկերության դրամական վճարները, այսինքն` դրամական ծախ-

սերը, որ կատարվում են աշխատանքային ծառայությունների, 

հումքի, վառելիքի, տրանսպորտի, էլեկտրաէներգիայի և այլնի 

համար, անվանվում են արտաքին ծախսեր: Այլ խոսքով` արտա-

քին ծախսերը ռեսուրսների համար տվյալ ընկերության սեփակա-

նատերերի թվին չպատկանող մատակարարներին կատարված 

վճարներն են: Միաժամանակ որևէ արտադրանք թողարկելու հա-

մար ընկերությունը կարող է օգտագործել նաև իրեն պատկանող 

որոշակի ռեսուրսներ: Վերագրվող ծախսերի հայեցակարգից 

հայտնի է, որ անկախ այն բանից` ռեսուրսը ընկերության սեփա-

կանությո՞ւնն է, թե՞ ստացվել է վճարի դիմաց, դրա օգտագործ-

ման որոշակի եղանակը կապված է որոշ ծախսերի հետ: Սեփա-

կան և ինքնուրույն օգտագործվող ռեսուրսի ծախսերը չվճարվող 

կամ ներքին ծախսերն են: 

Ընկերության տեսանկյունից` ներքին ծախսերը հավասար են 

դրամական վճարներին, որ կարող էին ստացվել ինքնուրույն օգ-

տագործվող ռեսուրսի համար` հնարավոր եղանակներից լավա-

գույնի կիրառման դեպքում:  
 

Նորմալ շահույթը 
Նվազագույն վարձատրությունը, որ անհրաժեշտ է ձեռնար-

կատիրական տաղանդը տվյալ ձեռնարկության շրջանակներում 

պահելու համար, անվանվում է նորմալ շահույթ: Ձեռնարկատիրա-

կան գործառույթների կատարման դիմաց ինչ-որ մեկին նորմալ 

փոխհատուցելը ներքին ծախսերի տարր է` ներքին վարձակալա-

Ռեսուրսների  
արտաքին ծախսեր 
Ընկերության սեփա-
կանատերերի թվին 
չպատկանող մատա-
կարարներին կատար-
ված վճարներն են: 

Արտաքին ծախսեր 
Ընկերության դրամա-
կան վճարները, 
այսինքն` դրամական 
ծախսերն են, որ կա-
տարվում են աշխա-
տանքային ծառայութ-
յունների, հումքի, վա-
ռելիքի, տրանսպոր-
տի, էլեկտրաէներ-
գիայի և այլնի համար:  

Նորմալ շահույթ 
Նվազագույն վար-
ձատրությունն է, որ 
անհրաժեշտ է ձեռ-
նարկատիրական տա-
ղանդը տվյալ ձեռնար-
կության շրջանակնե-
րում պահելու համար: 
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կան վճարի և ներքին աշխատավարձի հետ: Եթե այդ նվազագույն 

կամ նորմալ փոխհատուցումը չի ապահովվում, ապա ձեռներեցը 

գործունեության տվյալ ուղղությունից իր ջանքերը կվերակողմնո-

րոշի դեպի ուրիշը` ավելի գրավիչը, կամ նույնիսկ կհրաժարվի 

ձեռնարկչի դերից` հանուն աշխատավարձ ստանալու: 

Այսպիսով` ծախսեր են համարվում բոլոր վճարները` արտա-

քին և ներքին, վերջինում գործունեության տվյալ ուղղության 

շրջանակներում ռեսուրսներ ներգրավելու և պահելու համար 

անհրաժեշտ նորմալ շահույթի ներառմամբ: 

 

Տնտեսական կամ  

զուտ շահույթը 
Տնտեսական շահույթն ընդհանուր հասույթի և բոլոր ծախսերի 

տարբերությունն է (արտաքին և ներքին, ներառյալ` ձեռնարկչի 

նորմալ շահույթը): Հետևաբար, եթե ասվում է` ընկերությունը հա-

զիվ է ծածկում ծախսերը, նշանակում է, որ արտաքին և ներքին 

ծախսերը փոխհատուցվում են, իսկ ձեռնարկիչը ստանում է այն-

պիսի եկամուտ, ինչը հազիվ է հերիքում նրան գործունեության 

տվյալ ուղղության շրջանակներում մնալու համար: Եթե դրամա-

կան մուտքերի գումարը գերազանցում է ընկերության տնտեսա-

կան ծախսերը, ապա ամեն մի մնացորդ կուտակվում է ձեռնարկչի 

ձեռքում: Այդ մնացորդն անվանվում է տնտեսական կամ զուտ 

շահույթ: 

imte CIP −= ,  

որտեղ −eP ն տնտեսական շահույթն է,  

 −tI ն` ընդհանուր հասույթը,  

 −imC ն` բոլոր ռեսուրսների վերագրված ծախսերը: 

Տնտեսական շահույթը չի մտնում ծախսերի մեջ, քանի որ 

ըստ սահմանման` գործունեության տվյալ ուղղությունում ձեռ-

նարկչի շահագրգռվածության պահպանման համար անհրաժեշտ 

նորմալ շահույթից ավելի ստացված եկամուտն է: 

 

 

Տնտեսական շահույթ 
Ընդհանուր հասույթի  
և բոլոր ծախսերի 
տարբերությունն է: 
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Ծախսերի իջեցումն արտադրական փորձի  

ձեռք բերման հաշվին (փորձի կորը) 
XX դարի 30-ական թթ. առաջարկվեց փորձի կորի (expe-

rience curve) կամ սովորելու կորի (learning curve) մոդելը, որը 

ցույց է տալիս կապն այս կամ այն արտադրանքի արտադրության 

մեջ կուտակված փորձի և միջին ծախսերի միջև: Փորձի կորն ար-

տահայտում է միջին ծախսերի նվազումն արտադրական փորձի 

կուտակման հաշվին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Փորձի կորի կառուցման ժամանակ հիմնվում են այն դատողու-

թյան վրա, որ ամենամրցունակ ընկերությունը, այլ հավասար պայ-

մաններում, ունի ավելի փոքր ծախսեր: Այդ կապը արտահայտ-

վում է այն բանում, որ արտադրության ծավալի կրկնապատկումը 

հանգեցնում է որոշակի տոկոսով արտադրանքի միավորի արտա-

դրության ծախսերի նվազեցմանը (գծ. 1.1.): 

Գծապատկերում ներկայացված փորձի կորերը լոգարիթմա-

կան կրկնակի սանդղակում վերածվում են ծախսերի նվազման 

մշտական տեմպերին համապատասխանող թեք անկյունով ուղիղ 

գծերի: Աշխատանքային ծախսերը նվազում են ավելի մեծ չափով, 

քան նյութականը: Աշխատանքային ծախսերի ոլորտում ամերի-

կացի գիտնական Ռայթի փորձի կորը բնութագրվում է միավոր 

արտադրանքի աշխատատարության մշտական (20% մեծությամբ) 

Գծապատկեր 1.1. 
Փորձի կորը 

Արտադրության կուտակային միավորները 

Մ
իա

վո
րի

 ո
ւղ
ղա

կի
 ծ
ա
խ
սե
րը

 

0                   50                  100                   150 

120 
 

100  
 

80  
 

60 
 

40 
 

20 
 

90% 
80% 
70% 

Արտադրության կուտակային միավորները 
(լոգարիթմական մասշտաբ) 

Մ
իա

վո
րի

 ո
ւղ
ղա

կի
 ծ
ա
խ
սե
րը

 
(լո

գա
րի
թմ
ա
կա

ն 
մա

սշ
տ
ա
բ)

 

1                                10                             100 

100 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

1   

90% 
80% 
70% 

Փորձի կոր 
Արտահայտում է 
միջին ծախսերի 
նվազումն արտադ-
րական փորձի կու-
տակման հաշվին: 

Փորձի կորերը լոգա-
րիթմական կրկնակի 
սանդղակում վերած-
վում են ծախսերի 
նվազման մշտական 
տեմպերին համապա-
տասխանող թեք անկ-
յունով ուղիղ գծերի: 
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նվազմամբ` թողարկման կրկնապատկման դեպքում: Նյութական 

ծախսերը նվազում են ավելի փոքր չափով (5-ից 15%)` արտադ-

րանքի թողարկման կրկնապատկմամբ: Այդ էֆեկտը բացատրվում 

է երեք գործոնով. 

 արտադրության ծավալի աճը նպաստում է աշխատանքի 

արտադրողականության աճին` ի հաշիվ բարձր արտադրո-

ղական սարքավորումների կիրառմամբ արտադրանքի 

միավորի հաշվով անուղղակի ծախսերի նվազման, 

 արտադրության յուրացման ընթացքում աշխատողների սո-

վորելը հնարավորություն է ընձեռում բարձրացնելու աշխա-

տանքի արտադրողականությունը, 

 արտադրության յուրացմանը և արտադրության մասշտաբի 

մեծացմանը զուգընթաց ներդրվող նորաստեղծությունները, 

որ ազդում են արտադրանքի կամ արտադրական և սպա-

սարկման գործընթացի վրա: Եթե նորաստեղծությունները 

նշանակալի են, ապա դրանց շնորհիվ ընկերությունը կարող 

է դառնալ շուկայի առաջատար: 

Որքան մեծ է փորձի կորի թեքությունը, այնքան լավ է ընկե-

րության համար, քանի որ այդ դեպքում ոչ միայն նվազում են միա-

վոր արտադրանքի ծախսերը, այլև ստեղծվում են հնարավորութ-

յուններ` դրանք էլ ավելի նվազեցնելու` արտադրանքի ավելի մեծ 

ծավալի արտադրության և իրացման դեպքում: Սակայն արտա-

դրության աճող ծավալը պետք է ունենա համապատասխան պա-

հանջարկ: Արտադրական հմտությունների առավելությունից օգտ-

վելու համար առանձին ճյուղերի ընկերություններ պետք է շուկայի 

հիմնական բաժնեմասը գրավեն ապրանքի կենսապարբերաշրջա-

նի վաղ փուլերում, ինչը ենթադրում է գնագոյացման հետևյալ 

ռազմավարությունը. 

 արտադրանքի ցածր գնի սահմանում, որը նպաստում է վա-

ճառքի ծավալի մեծացմանը, 

 փորձի մեծացմանը զուգընթաց ծախսերի կրճատում, 

 հետագայում գների էլ ավելի իջեցում: 

Միաժամանակ կողմնորոշումը բացառապես ծախսերի նվա-

զեցմանը և փորձի կորը բավական ռիսկային են: Նման ագրեսիվ 

Արտադրական  
հմտությունների ա-
ռավելությունից օգտ-
վելու համար առան-
ձին ճյուղերի ընկերու-
թյուններ պետք է շու-
կայի հիմնական բաժ-
նեմասը գրավեն ապ-
րանքի կենսապարբե-
րաշրջանի վաղ փուլե-
րում: 

Որքան մեծ է փորձի 
կորի թեքությունը, այն-
քան լավ է ընկերու-
թյան համար, քանի որ 
այդ դեպքում ոչ միայն 
նվազում են միավոր 
արտադրանքի ծախ-
սերը, այլև ստեղծվում 
են հնարավորություն-
ներ` դրանք էլ ավելի 
նվազեցնելու: 
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գնագոյացումը կարող է  ստեղծել ապրանքի էժանագին համբավ: 

Այդ ռազմավարությունը ենթադրում է, որ մրցակիցները բավակա-

նաչափ թույլ են և չեն ցանկանում դիմել գնային հակամարտութ-

յան` արձագանքելով իրենց հակառակորդի կողմից գների իջեց-

մանը: Ի վերջո որոշակի տեխնոլոգիա կիրառող ընկերությունները 

կարող են տեսադաշտից դուրս թողնել մրցակցին, որը մշակել է 

այլ, ավելի էժան տեխնոլոգիա, ինչը հնարավորություն է տալիս 

սահմանելու մի կարգ ցածր գին, քան ճյուղի առաջատարի գինն է:  

 

Արտադրության ծախսերը կարճաժամկետ  

հատվածում 
Տվյալ ընկերության որևէ արտադրանքի արտադրության 

ծախսերը կախված են ոչ միայն անհրաժեշտ ռեսուրսների գնե-

րից, այլև տեխնոլոգիայից` արտադրության համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսների քանակից: Ծախսերի ձևավորման տեխնոլոգիական 

կողմը կարևոր է ցանկացած ընկերության գնագոյացման արդյու-

նավետ ռազմավարության մշակման տեսանկյունից: 

Կարճաժամկետ հատվածում ընկերությունը կարող է փոխել 

արտադրության ծավալը` ռեսուրսների փոփոխվող քանակը հզո-

րություններին միավորելու ճանապարհով: Հարցն այն է, թե ինչ-

պես կփոխվի արտադրության ծավալն այն բանին զուգընթաց, 

երբ փոփոխական ռեսուրսների ավելի ու ավելի մեծ քանակութ-

յուն միավորվի ընկերության ամրագրված ռեսուրսներին: Այդ հար-

ցի պատասխանը տալիս է նվազող հատույցի օրենքը, որն ան-

վանվում է նաև “նվազող սահմանային արտադրանքի օրենք”, 

“փոփոխվող համամասնության օրենք”: 

 

Նվազող հատույցի օրենքը 
Համաձայն նվազող հատույցի օրենքի` որոշակի պահից 

սկսած, փոփոխական ռեսուրսի միավորների հաջորդական միա-

վորումը հաստատունին` ամրագրված ռեսուրսին, տալիս է նվա-

զող հավելյալ կամ սահմանային արտադրանք` փոփոխական յու-

րաքանչյուր հաջորդ միավոր ռեսուրսի հաշվով: Այլ խոսքով` եթե, 

օրինակ, տվյալ մեքենասարքավորումն սպասարկող աշխատող-



ì²ð¸²ÜÚ²Ü ¶. 

 

48 

ների թիվը մեծանա, ապա արտադրության ծավալը կաճի ավելի 

դանդաղ` նրանում ավելի շատ աշխատողներ ներգրավելուն զուգ-

ընթաց: 

  

Հաստատուն, փոփոխական և  

ընդհանուր ծախսերը 
Արտադրանքի տարբեր ծավալների արտադրության ընդհա-

նուր ծախսերը և արտադրանքի միավորի ծախսերը որոշելու հա-

մար անհրաժեշտ է նվազող հատույցի օրենքում պարունակվող 

արտադրության վերաբերյալ տվյալները միավորել ռեսուրսների 

գների վերաբերյալ տեղեկատվության հետ: Ինչպես արդեն նշվել 

է, ժամանակի կարճատև հատվածում ձեռնարկության սարքավո-

րումների հետ կապված որոշ ռեսուրսներ մնում են անփոփոխ: 

Մյուս ռեսուրսների քանակը կարող է փոխվել: Հետևաբար կար-

ճատև ժամանակահատվածում ծախսերի տարբեր տեսակներ 

կարող են վերագրվել հաստատունին կամ փոփոխականին: 

Հաստատուն անվանվում են այն ծախսերը, որոնք չեն փոխ-

վում արտադրության ծավալի փոփոխության դեպքում:  

Հաստատուն ծախսերը կապված են արտադրական սարքա-

վորումների գոյության հետ, հետևաբար պահանջում են որոշ 

ծախսեր, եթե ընկերությունը նույնիսկ ոչինչ չի արտադրում: Հաս-

տատուն ծախսերի մեջ սովորաբար մտնում են փոխառություն-

ներին առնչվող պարտավորությունների և ռենտայի վճարումները, 

շենքերի ու սարքավորումների ամորտիզացիայի մասհանումները, 

ինչպես նաև կառավարման բարձրագույն անձնակազմի վարձա-

տրությունը: Հաստատուն ծախսերի ցուցանիշը մնում է անփոփոխ 

արտադրության բոլոր մակարդակներում` ներառյալ զրոյականը: 

Փոփոխական անվանվում են այն ծախսերը, որոնց մեծությու-

նը փոխվում է արտադրության ծավալի փոփոխության դեպքում:  

Փոփոխական ծախսերին վերաբերում են հումքի, վառելիքի, 

էներգիայի, տրանսպորտային ծառայությունների, աշխատանքա-

յին ռեսուրսների մեծ մասի ծախսերը: Սակայն պետք է նկատի ու-

նենալ, որ մեկ միավորի արտադրության ծավալի մեծացմամբ փո-

փոխական ծախսերի գումարի հավելաճը հաստատուն չէ: Արտա-

Փոփոխական ծախսեր  
Այն ծախսերն են, 
որոնց մեծությունը 
փոխվում է արտադ-
րության ծավալի փո-
փոխության դեպքում: 

Հաստատուն ծախսեր  
Այն ծախսերն են, 
որոնք չեն փոխվում 
արտադրության ծա-
վալի փոփոխության 
դեպքում: 
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դրության մեծացման գործընթացի սկզբում փոփոխական ծախ-

սերն ինչ-որ ժամանակ կմեծանան նվազող տեմպերով, և այդպես 

կշարունակվի մինչև արտադրության մի որոշակի մակարդակի 

կամ ծավալի հասնելը: Այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ ար-

տադրված արտադրանքի հաշվով փոփոխական ծախսերը 

կսկսեն մեծանալ աճողական տեմպերով: Փոփոխական ծախսերի 

այդպիսի վարքագիծը պայմանավորվում է նվազող հատույցի օ-

րենքով: Սահմանային արտադրանքի մեծացումն ինչ-որ ժամա-

նակահատվածում կառաջացնի փոփոխական ռեսուրսների ավելի 

ու ավելի պակաս հավելաճ արտադրանքի յուրաքանչյուր միավո-

րի համար: Քանի որ փոփոխական ռեսուրսների միավորները 

գնվում են միևնույն գնով, ապա նշանակում է, որ փոփոխական 

ծախսերի գումարը կաճի նվազող տեմպերով: Սակայն հենց որ 

սահմանային արտադրողականությունը, համաձայն նվազող հա-

տույցի օրենքի, սկսի ընկնել, ավելի ու ավելի շատ քանակի լրա-

ցուցիչ փոփոխական ռեսուրսներ հարկ կլինի օգտագործել ար-

տադրանքի յուրաքանչյուր հաջորդ միավորի համար: Հետևաբար 

փոփոխական ծախսերի գումարը կմեծանա աճող տեմպերով: 

Ընդհանուր ծախսերը հաստատուն և փոփոխական ծախսերի 

գումարն են արտադրության յուրաքանչյուր տվյալ ծավալի դեպ-

քում: 

Արտադրության զրոյական մակարդակի դեպքում ծախսերի 

ընդհանուր գումարը հավասար է ընկերության հաստատուն ծախ-

սերի գումարին: Այնուհետև արտադրանքի յուրաքանչյուր լրացու-

ցիչ միավորի արտադրության դեպքում ծախսերի ընդհանուր գու-

մարը փոխվում է այն չափով, ինչ չափով փոփոխական ծախսե-

րինը: 

Հաստատուն և փոփոխական ծախսերի միջև տարբերութ-

յուններն էական նշանակություն ունեն գնագոյացման մարքեթին-

գային ռազմավարությունների համար: Փոփոխական ծախսերը 

հնարավոր է կառավարել, դրանց մեծությունը կարող է փոխոխվել 

ժամանակի կարճատև հատվածում արտադրության ծավալի փո-

փոխությամբ: Մյուս կողմից` հաստատուն ծախսերը գտնվում են 

ընկերության վարչակազմի վերահսկողությունից դուրս: Այդ ծախ-

Ընդհանուր ծախսեր 
Հաստատուն և փոփո-
խական ծախսերի գու-
մարն են արտադրու-
թյան յուրաքանչյուր 
տվյալ ծավալի դեպ-
քում:: 
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սերը պարտադիր են և պետք է վճարվեն անկախ արտադրության 

ծավալից: 

Գնագոյացման մարքեթինգային ռազմավարության տեսանկ-

յունից` արտադրողները բոլորովին անտարբեր չեն իրենց ընդհա-

նուր ծախսերի նկատմամբ, սակայն նրանց համար ոչ պակաս 

կարևոր են միջին ծախսերը, այսինքն` ծախսերն արտադրանքի 

միավորի հաշվով: Հատկապես միջին ծախսերի ցուցանիշներն են 

սովորաբար օգտագործվում արտադրանքի միավորի հաշվար-

կում նշվող գնի հետ համեմատելու համար: 

Արտադրության ծախսերի կարևոր հայեցակարգերից է սահ-

մանային ծախսերի հայեցակարգը: Սահմանային ծախսեր են ան-

վանվում ևս մեկ միավոր արտադրանքի արտադրության հետ 

կապված լրացուցիչ ծախսերը: 
 

Արտադրության ծախսերը երկարաժամկետ  

 հատվածում 

Ժամանակի երկարատև հատվածում ռեսուրսների կառուց-

վածքում ցանկալի բոլոր փոփոխությունները կարող են նախա-

ձեռնվել ինչպես ճյուղի, այնպես էլ ճյուղը ներկայացնող առանձին 

ընկերությունների կողմից: Ընկերությունը կարող է փոխել արտա-

դրական իր հզորությունների մասշտաբները: Ճյուղը նույնպես կա-

րող է ընդհանուր առմամբ փոխել իր մասշտաբները. Երկարատև 

ժամանակահատվածը բավարար է, որպեսզի նոր ընկերություն-

ները կարողանան մտնել ճյուղ, ինչպես նաև գոյություն ունեցողնե-

րը թողնեն ճյուղը: 

Ընկերության արտադրական հզորությունների ընդլայնումն 

սկզբում ինչ-որ ժամանակ ուղեկցվում է միջին ընդհանուր ծախսե-

րի նվազմամբ: Սակայն, ի վերջո, ավելի ու ավելի մեծ հզորութ-

յունների գործարկումը հանգեցնում է միջին ընդհանուր ծախսերի 

աճին: 

Միջին ծախսեր 
Արտադրանքի  
միավորի հաշվով 
ծախսերն են: 

Սահմանային ծախսեր 
Եվս մեկ միավորի 
արտադրության հետ 
կապված ծախսերն են: 
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Ամփոփում 
Գնագոյացման վրա ազդող ներքին գործոններն են` ընկերության մարքեթինգային 

նպատակները, մարքեթինգային համալիրի նրա ռազմավարությունը, ծախսերը, կազ-

մակերպական հարցերը: Եթե ընկերությունն ընտրել է իր նպատակային շուկան և դիր-

քավորվել հստակ, ապա նրա մարքեթինգային ռազմավարությունը, ներառյալ գինը, 

կլինի բավական պարզ:  

Կարճատև ժամանակահատվածում ծախսերի տարբեր տեսակներ կարող են վե-

րագրվել հաստատունի կամ փոփոխականի: Հաստատուն անվանվում են այն ծախ-

սերը, որոնք չեն փոխվում արտադրության ծավալի փոփոխության դեպքում: Հաստա-

տուն ծախսերի ցուցանիշը մնում է անփոփոխ արտադրության բոլոր մակարդակնե-

րում` ներառյալ զրոյականը: Փոփոխական անվանվում են այն ծախսերը, որոնց մեծու-

թյունը փոխվում է արտադրության ծավալի փոփոխության դեպքում: Փոփոխական 

ծախսերին վերաբերում են հումքի, վառելիքի, էներգիայի, տրանսպորտային միջոցների 

ծախսերը: Ընդհանուր ծախսերը հաստատուն և փոփոխական ծախսերի գումարն են 

արտադրության յուրաքանչյուր տվյալ ծավալի դեպքում: 

Գնագոյացման մարքեթինգային ռազմավարության տեսանկյունից` արտադրողնե-

րը բոլորովին անտարբեր չեն իրենց ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ, սակայն նրանց 

համար ոչ պակաս կարևոր են միջին ծախսերը, այսինքն` ծախսերն արտադրանքի միա-

վորի հաշվով: Հատկապես միջին ծախսերի ցուցանիշներն են սովորաբար օգտա-

գործվում արտադրանքի միավորի հաշվարկում նշվող գնի հետ համեմատելու համար: 

 
 

Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 

 առաջատար` շուկայի բաժնեմասով 

 առաջատարություն ըստ 

արտադրանքի որակի 

 նվազագույն գին 

 տնտեսական ծախսեր 

 նորմալ շահույթ 

 

 տնտեսական շահույթ 

 փորձի կոր 

 նվազող հատույցի օրենք 

 հաստատուն ծախսեր 

 փոփոխական ծախսեր   

 ընդհանուր ծախսեր 
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Ստուգողական հարցեր 
 

1. Ի±նչ է արտահայտում փորձի կորը: 

2. Որո±նք են ներքին և արտաքին ծախսերը: 

3. Որո±նք են միջին և սահմանային ծախսերը: 

 

Գրականություն 
1. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж., Основы маркетинга, 4-е евро-

пейское издание: пер. с. англ., -М., ООО “И.Д.Вильямс”, 2008, c. 872-874. 

2. Макконенелл К. Р., Брю С. Л., Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

Пер. с.англ.11-ого изд., К., Xангап-Демос, 1993, с. 430. 

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-

е., пер. с   англ., -М., ООО “И.Д. Вильямс”, 2009, с. 534. 

 
 
 



 

Գլուխ  2 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ  

ՎՐԱ  ԱԶԴՈՂ  ԱՐՏԱՔԻՆ  

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  
 
Ուսումնասիրելով այս գլուխը` դուք կարող եք. 

 հասկանալ, թե գնագոյացման վրա ինչպես է ազդում շուկայի բնույթը, 

 հասկանալ առաջարկի, պահանջարկի և շուկայական գների 

փոխկապվածությունը, 

 հասկանալ պահանջարկի գնային առաձգականության հայեցակարգը, 

 հասկանալ, թե մրցակցությունն ինչպես է ազդում գնագոյացման վրա: 

 

Համառոտ բովանդակություն  

Շուկայի բնույթը. շուկայի չորս մոդելը և դրանց բնութագրերը  

Առաջարկը, պահանջարկը և շուկայական գները 

Պահանջարկի գնային առաձգականության հայեցակարգը 

Պահանջարկի գնային առաձգականության գործոնները 

Մրցակցությունը և գնագոյացումը 

Արտաքին միջավայրի այլ գործոններ 
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Գնագոյացման որոշումների վրա ազդող արտաքին գործոն-

ներն են` շուկայի բնույթը և պահանջարկը, մրցակցությունը, ար-

տաքին միջավայրի այլ գործոններ, տնտեսության իրավիճակը, 

առևտրական միջնորդների պահանջները, պետական կարգավո-

րումը (օրենսդրությունը): 

 

Շուկայի բնույթը  
Գնի և արտադրության վերաբերյալ ընկերության որոշումնե-

րը փոխվում են` կախված այն ճյուղի բնույթից, որում նա գործում 

է: Գոյություն չունի այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին է “միջին” 

կամ “տիպիկ” ճյուղը: Տնտեսության ձեռնարկատիրական հատ-

վածի մանրազնին հետազոտությունը բացահայտում է գրեթե ան-

սահմանափակ թվով շուկայական տարբեր իրավիճակներ, քանի 

որ գոյություն չունի երկու միանման ճյուղ: Մի բևեռում մենք կարող 

ենք հանդիպել շուկայում գերիշխող միակ արտադրողին, իսկ մյու-

սում` հազարավոր ընկերությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը 

մատակարարում է շուկայական արտադրանքի աննշան մասը: 

Այդ ծայրահեղությունների միջև շուկայական կառուցվածքների 

անսահման բազմազանությունն է: Շուկայական յուրաքանչյուր 

այդպիսի կառուցվածքի դեպքում ընկերությունները ստիպված են 

ընդունելու համապատասխան որոշումներ ինչպես արտադրանքի 

գնի, այնպես էլ արտադրության ծավալի վերաբերյալ: Շուկայա-

կան այդ կառուցվածքները երբեմն անվանվում են շուկայի մոդել-

ներ: 
 

Շուկայի չորս  մոդելը և  

դրանց բնութագրերը 
Շուկայական կառուցվածքների բազմազանությունը թելադ-

րում է, որ ավելի իրատեսական է ոչ թե տնտեսության առանձին 

ճյուղի հետազոտումը, այլ մի քանի շուկայական հիմնական կա-

ռուցվածքների կամ մոդելների սահմանումն ու քննարկումը: Այդ-

պիսով հնարավոր կլինի ծանոթանալ առավել ընդհանուր այն 

եղանակին, ըստ որի` որոշվում է գինը և արտադրության ծավալը 

տնտեսությունը բնութագրող շուկաների մեծ մասում: Տնտեսա-

Շուկայական 
կառուցվածք (մոդել) 
Շուկայական տարբեր 
իրավիճակներ են, 
որոնցում հանդիպում 
են շուկայում գերիշ-
խող միակ արտադրո-
ղից մինչև շուկայական 
արտադրանքի ան-
նշան մասն արտադ-
րող հազարավոր ըն-
կերություններ: 
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Շուկայի մոդելը Բնորոշ կողմը և 
հնարավոր 
ռազմավարությունները 

Մաքուր 
մրցակցություն 

Մաքուր  մենաշնորհ Մենաշնորհային  
մրցակցություն 

Օլիգոպոլիա 

Ընկերությունների 
 թվաքանակը 

Շատ մեծաթիվ Մեկը Շատ Մի քանի 

Ճյուղ մտնելու 
պայմանները 

Շատ հեշտ է, 
խոչընդոտները  
բացակայում են 

Արգելափակված է  Համեմատաբար հեշտ է Էական արգելքների  
առկայություն 

Արտադրանքի տեսակը 
(տարբերակված լինելը  
կամ չլինելը) 

Ստանդարտացված Ինքնատիպ.  
մոտ փոխարինիչները  
բացակայում են 

Տարբերակված Ստանդարտացված և  
տարբերակված  

Վերահսկողությունը  
գնի նկատմամբ (գնային  
մրցակցությունը) 

Բացակայում է Նշանակալի Որոշակի, սակայն 
բավական նեղ  
շրջանակներում 

Սահմանափակված`  
փոխադարձ կախվածությամբ 
Նշանակալի` գաղտնի  
համաձայնության դեպքում 

Ոչ գնային 
մրցակցությունը 

Բացակայում է Հիմնականում գովազդ, 
կապեր հասարակայ-
նության հետ 

Նշանակալի շեշտադրում  
գովազդի, առևտրային  
նշանների և այլնի 

Բնորոշ է, հատկապես  
արտադրանքի տարբերակման  
դեպքում 

Գովազդը 
 
 

Աննշան. նպատակն է  
պոտենցիալ գնորդ-
ներին տեղեկացնելը  
վաճառողի մոտ 
ապրանքի առկայու-
թյան մասին 

Աննշան. նպատակն է 
բարձրացնել տվյալ 
տեսակի ապրանքի 
պահանջարկն 
ընդհանրապես 

Ինտենսիվ է. նպատակն է  
պոտենցիալ գնորդներին  
համոզել, որ ընկերության  
ապրանքները նշանակալի 
տարբերվում են  մրցա-
կիցների ապրանքներից 

Տեսանելի է. գովազդի նպատակն 
է ապրանքի մասին հասարա-
կությանը տեղեկացնելը`  
ընդ որում խուսափելով  
գնային մրցակցությունից 

Օրինակներ Գյուղատնտեսություն, 
սննդի արդյունաբե-
րություն 

Հանրային ծառայու-
թյուններ մատուցող 
տեղական կազմակեր-
պություններ 

Մանրածախ առևտուր,  
հագուստի, կոշիկի 
արտադրություն 

Պողպատի, ցեմենտի, գյուղա-
տնտեսական գործիքների, 
կենցաղային շատ էլեկտրա-
սարքերի արտադրություն 

Աղյուսակ 2.1. 

Գնային, ապրանքային և գովազդային ռազ-
մավարությունները շուկայի չորս մոդելում 

գետները տարբերում են միմյանցից նշանակալի տարբերվող չորս 

շուկայական իրավիճակ. մաքուր մրցակցություն, մաքուր մենա-

շնորհ, մենաշնորհային մրցակցություն, օլիգոպոլիա: 

Շուկայի այդ չորս մոդելը միմյանցից տարբերվում են ըստ ճյու-

ղում ընկերությունների թվի` անկախ այն բանից, թե արտադրան-

քը ստանդարտացված է կամ տարբերակված, և նոր ընկերու-

թյունների համար որքանով հեշտ կամ դժվար է մտնել ճյուղ: 
 

 
 

 

 
Մաքուր  մրցակցությունը 

Մաքուր մրցակցությունը շուկայական այն կառուցվածքն է, 

որի դեպքում առկա են ստանդարտ կամ միասեռ արտադրանք 

արտադրող մեծաթիվ ընկերություններ, որոնցից ոչ մեկը չի կարող 

ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ ընթացիկ շուկայական գնի վրա: 

Մաքուր մրցակցային շուկայական իրավիճակի հիմնական բնու-

թագրերն են` վաճառողների շատ մեծ թիվը, ստանդարտացված 

արտադրանքը, “գնի հետ համաձայնելը”, ճյուղ ազատ մտնելը և 

ճյուղից ազատ դուրս գալը: 
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Մաքուր մրցակցային շուկայի հիմնական բնորոշ կողմն ան-

կախ գործող, իրենց արտադրանքը բարձր կազմակերպված շու-

կայում առաջարկող վաճառողների մեծ թվաքանակն է: 

Մրցակցող ընկերություններն արտադրում են ստանդարտ 

կամ միասեռ արտադրանք: Տվյալ գնի դեպքում սպառողի համար 

միևնույն է, թե որ վաճառողից կգնի արտադրանքը: Արտադրանքի 

ստանդարտացման հետևանքով բացակայում է ոչ գնային մրցակ-

ցության անհրաժեշտությունը, այսինքն` մրցակցությունն արտա-

դրանքի որակի, գովազդի կամ իրացման խթանման տարբերութ-

յունների հիման վրա: 

Առանձին ընկերություններ մասնակի են վերահսկում ար-

տադրանքի գինը: Այս հատկանիշը բխում է նախորդ երկուսից: 

Մաքուր մրցակցության պայմաններում յուրաքանչյուր ընկերութ-

յուն արտադրում է արտադրանքի ընդհանուր ծավալի այնքան 

փոքր մասը, որ դրա թողարկման մեծացումը կամ փոքրացումը շո-

շափելի ազդեցություն չի ունենա ընդհանուր առաջարկի, հետևա-

բար` նաև արտադրանքի գնի վրա: Դրա համար էլ մրցակցող 

առանձին ընկերությունը համաձայնում է գնին: Մրցակցող ընկե-

րությունը չի կարող սահմանել շուկայական գին, կարող է միայն 

հարմարվել դրան: Այլ խոսքով` մրցակցող առանձին արտադրողը 

գտնվում է շուկայի իշխանության ներքո: Արտադրանքի գինը 

տրված մեծություն է, որի վրա արտադրողն ազդեցություն չունի: 

Վաճառողը չի կարող գոյություն ունեցող գնից ավելի բարձր գին 

սահմանել, որովհետև գնորդներն առանց դժվարության կստանան 

իրենց անհրաժեշտ ծավալի ապրանքն ընթացիկ կամ շուկայական 

գնով: 

Նոր ընկերությունները կարող են ազատ մտնել մաքուր 

մրցակցային ճյուղեր, իսկ գոյություն ունեցողներն` ազատ դուրս 

գալ այդ ճյուղերից: Մասնավորապես գոյություն չունեն ոչ մի օ-

րենսդրական, տեխնոլոգիական, ֆինանսական և այլ խոչընդոտ-

ներ, որոնք կխանգարեն նոր ընկերությունների առաջացմանը և 

մրցակցային շուկաներում նրանց արտադրանքի իրացմանը: Երբ 

գինը և շահույթը բարձրանում են` շուկայում կարող են և արագ 

հայտնվում են նոր վաճառողներ: 

Մաքուր մրցակցություն 
Շուկայական այն կա-
ռուցվածքն է, որի 
դեպքում առկա են 
ստանդարտ կամ միա-
սեռ արտադրանք ար-
տադրող մեծաթիվ ըն-
կերություններ, որոն-
ցից ոչ մեկը չի կարող 
ավելի մեծ ազդեցու-
թյուն ունենալ ընթա-
ցիկ շուկայական գնի 
վրա: 
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Թեպետ մաքուր մրցակցությունը իրականում բավական հազ-

վադեպ է, այդուհանդերձ այդ մոդելն ունի վերլուծական ծանրա-

կշիռ և որոշ գործնական նշանակություն: Մաքուր մրցակցության 

շուկայում մարքեթինգային հետազոտությունների, նոր ապրանք-

ների մշակման, գովազդի և իրացման խթանման դերը նվազա-

գույն է: Այդպիսի շուկայում գործառող ընկերությունները շատ 

ջանքեր ու ժամանակ չեն վատնում մարքեթինգային ռազմավա-

րությունների մշակման համար: 

Տնտեսագետները համակարծիք են, որ ունենալով որոշ սահ-

մանափակումներ և բացառություններ` մաքուր մրցակցային 

տնտեսությունը հանգեցնում է հասարակության սակավ ռեսուրս-

ների արդյունավետ օգտագործմանը: Այսինքն` մրցակցային գնե-

րի տնտեսությունը ձգտում է հասարակության տնօրինման ներքո 

գտնվող սահմանափակ ռեսուրսները բաշխել այնպես որ առավե-

լագույնի հասցնի պահանջմունքների բավարարումը:  

 

Մաքուր  մենաշնորհ 
Բացարձակ կամ մաքուր մենաշնորհը շուկայական այն կա-

ռուցվածքն է, որի դեպքում ընկերությունը փոխարինիչներ չունե-

ցող արտադրանքի միակ արտադրողն է: Զուտ մենաշնորհային 

շուկայական մոդելի բնորոշ կողմերն են` միակ վաճառողը, մոտ 

փոխարինիչների բացակայությունը, “գինը թելադրողները”, մուտ-

քի արգելափակումը: 

Բացարձակ կամ մաքուր մենաշնորհը մեկ ընկերությունից 

կազմված ճյուղն է: Ընկերությունը տվյալ արտադրանքի միակ ար-

տադրողն է կամ ծառայության միակ մատակարարը: Հետևաբար 

ընկերությունը և ճյուղը հոմանիշներ են: 

Առաջին հատկանիշից հետևում է, որ մենաշնորհի արտա-

դրանքը եզակի է այն իմաստով, որ գոյություն չունեն լավ կամ 

մոտ փոխարինիչներ: Գնորդի տեսանկյունից նշանակում է, որ 

չկան ընդունելի այլընտրանքներ: Հետևաբար գնորդն ապրանքը 

պետք է գնի մենաշնորհից կամ մնա առանց դրա: Այն, որ գոյու-

թյուն չունեն մոտ փոխարինիչներ` կարևոր է գովազդի տեսանկ-

յունից: Կախված առաջարկվող արտադրանքից կամ ծառայու-

Բացարձակ կամ 
մաքուր մենաշնորհ 
Շուկայական այն կա-
ռուցվածքն է, որի 
դեպքում ընկերությու-
նը փոխարինիչներ 
չունեցող արտադ-
րանքի միակ արտա-
դրողն է: 

Մաքուր մրցակցության 
շուկայում մարքեթին-
գային հետազոտու-
թյունների, նոր ապ-
րանքների մշակման, 
գովազդի և իրացման 
խթանման դերը նվա-
զագույն է: 

Մաքուր մրցակցային 
տնտեսությունը հան-
գեցնում է հասարա-
կության սակավ ռե-
սուրսների արդյունա-
վետ օգտագործմանը: 
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թյունից` մենաշնորհը կարող է զբաղվել կամ չզբաղվել լայն գո-

վազդով կամ իրացման խթանման գործունեությամբ: Եթե հանրա-

յին ծառայություններ մատուցող մաքուր մենաշնորհային կազմա-

կերպությունները զբաղվում են գովազդով, հավանաբար այդպիսի 

գործունեությունն ավելի շուտ հասարակայնության հետ կապի 

բնույթ ունի` հանուն վարկանիշի, և ընկերության բարի կամքի ար-

տահայտության մասին է վկայում, այլ ոչ բարձր մրցակցայնու-

թյան:    

Մաքուր մենաշնորհը, ի տարբերություն մաքուր մրցակցու-

թյան, թելադրում է գինը. գնի նկատմամբ ընկերության վերահսկո-

ղությունը նշանակալի է: Պատճառն ակնհայտ է: Ընկերությունը 

թողարկում, հետևաբար վերահսկում է առաջարկի ընդհանուր ծա-

վալը: Իր արտադրանքի պահանջարկի վարընթաց կորի դեպքում 

մենաշնորհը կարող է առաջացնել արտադրանքի գնի փոփոխու-

թյուն` առաջարկված արտադրանքի քանակի գործոնի ազդեցու-

թյամբ: 

Եթե, ըստ սահմանման, մաքուր մենաշնորհը չունի ուղղակի 

մրցակիցներ, ապա դրա պատճառը մրցակցության բացակայու-

թյունն է: Մենաշնորհի գոյությունը կախված է մուտքի արգելափա-

կոցների գոյությունից: Տնտեսական, տեխնիկական, իրավաբա-

նական կամ այլ` որոշակի խոչընդոտներ պետք է լինեն, որպեսզի 

կանխեն նոր մրցակիցների մուտքը ճյուղ, եթե մենաշնորհը մտա-

դիր է շարունակելու իր գոյությունը: Մուտքը մաքուր մենաշնորհի 

դեպքում արգելափակված է: 

Մաքուր մենաշնորհը կարող է լինել պետական, կարգավոր-

վող մասնավոր և չկարգավորվող մասնավոր մենաշնորհ: Շուկա-

յում գործող միակ վաճառողը սահմանում է եզակի արտադրանքի 

գինը: Յուրաքանչյուր դեպքում գնագոյացման գործընթացը կլինի 

տարբեր: Պետական մենաշնորհի դեպքում, օրինակ, պետությունը 

կարող է սահմանել` 

 ինքնարժեքից ցածր գին, 

 ինքնարժեքը ծածկող գին, 

 գին` լավ եկամտի ստացման համար, 

 բարձր գին: 

Մաքուր մենաշնորհը, 
ի տարբերություն մա-
քուր մրցակցության, 
թելադրում է գինը. գնի 
նկատմամբ ընկերու-
թյան վերահսկողու-
թյունը նշանակալի է: 
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Կարգավորվող մասնավոր մենաշնորհի դեպքում պետութ-

յունն ընկերությանը թույլատրում է սահմանելու այնպիսի գներ և 

սակագներ, որոնք կապահովեն “ներդրումների արդարացի ետ-

գնումը” և արտադրության պահպանումն ու ընդլայնումը:  

Չկարգավորվող մասնավոր մենաշնորհի շուկաներում ընկե-

րություններն օգտվում են գների սահմանման բացարձակ ազա-

տությունից, ինչը ենթադրում է շուկայի կողմից ընդունվող ցանկա-

ցած գնի սահմանում: 

 
Մենաշնորհային մրցակցությունը 

Մենաշնորհային մրցակցությունը ենթադրում է շուկայական ի-

րավիճակ, որի դեպքում համեմատաբար մեծաթիվ ոչ խոշոր ար-

տադրողներն առաջարկում են նման, սակայն ոչ միևնույն արտադ-

րանքը:  

Մենաշնորհային մրցակցության շուկայական մոդելի հիմնա-

կան բնութագրերն են` 

 ոչ խոշոր արտադրողների համեմատաբար մեծ թիվը, 

 արտադրանքի տարբերակումը, 

 իրացման խթանումը և փաթեթավորումը, 

 ոչ գնային մրցակցությունը, 

 ճյուղ մտնելու դյուրինությունը: 

Մենաշնորհային մրցակցության համար բավական է տասն-

յակ ընկերությունների առկայությունը: Ընկերությունների այդպիսի 

քանակի առկայությունից հետևում են մենաշնորհային մրցակցութ-

յան մի քանի կարևոր հատկանիշներ`  

ա) յուրաքանչյուր ընկերություն տիրապետում է շուկայի ոչ 

մեծ բաժնեմասի, որի պատճառով շուկայական գնի նկատմամբ 

ունի սահմանափակ վերահսկողություն, 

բ) համեմատաբար մեծաթիվ ընկերությունների առկայությու-

նը երաշխավորում է արտադրության ծավալի սահմանափակման 

և գների արհեստական բարձրացման նպատակով ընկերության 

գաղտնի համաձայնության, համաձայնեցված գործողությունների 

գրեթե անհնարինությունը,  

գ) ընկերությունների մեծաթիվ լինելու պարագայում ճյուղում 

գոյություն չունի նրանց միջև փոխադարձ կախվածության զգա-

Կարգավորվող 
մասնավոր մենաշնորհ 
Պետությունն ընկերու-
թյանը թույլատրում է 
սահմանելու այնպիսի 
գներ և սակագներ, 
որոնք կապահովեն 
“ներդրումների արդա-
րացի ետգնումը” և ար-
տադրության պահպա-
նումն ու ընդլայնումը: 

Չկարգավորվող 
մասնավոր մենաշնորհ 
Ընկերություններն 
օգտվում են գների 
սահմանման բացար-
ձակ ազատությունից, 
ինչը ենթադրում է շու-
կայի կողմից ընդուն-
վող ցանկացած գնի 
սահմանում:  

Մենաշնորհային 
մրցակցություն  
Շուկայական իրավի-
ճակ, որի դեպքում հա-
մեմատաբար մեծաթիվ 
ոչ խոշոր արտադրող-
ներն առաջարկում են 
նման, սակայն ոչ միև-
նույն արտադրանքը: 
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ցողություն. յուրաքանչյուր ընկերություն իր քաղաքականությունը 

որոշում է` հաշվի չառնելով իր հետ մրցակցող ընկերությունների 

հնարավոր արձագանքը:  

Մենաշնորհային մրցակցության շուկայում մրցակիցների ար-

ձագանքը կարելի է հաշվի չառնել, քանի որ մեկ ընկերության գոր-

ծողությունների ազդեցությունը բազմաթիվ մրցակիցներից յուրա-

քանչյուրի վրա կլինի այնքան փոքր, որ դրան նրանք պատճառ 

չեն ունենա արձագանքելու: 

Ի տարբերություն մաքուր մրցակցության` մենաշնորհային 

մրցակցության հիմնական հատկանիշներից է արտադրանքի 

տարբերակումը: Եթե մաքուր մրցակցության պայմաններում ընկե-

րություններն արտադրում են ստանդարտ կամ միասեռ արտա-

դրանք, ապա մենաշնորհային մրցակցության պայմաններում ար-

տադրողները թողարկում են տվյալ արտադրանքի տարատեսակ-

ները: Ընդ որում տարբերակումը կարող է ընդունել մի շարք տար-

բեր ձևեր.  

 արտադրանքի որակ, 

 ծառայություններ, 

 տեղաբաշխում, 

 իրացման խթանում և փաթեթավորում: 

Արտադրանքը կարող է տարբերվել իր ֆիզիկական կամ ո-

րակական հարաչափերով: Արտադրանքի տարբերակման չափա-

զանց կարևոր կողմերն են` գործառութային առանձնահատկութ-

յունները, նյութերը, դիզայնը և աշխատանքի որակը:  

Տարբերակման կարևոր չափանիշ են արտադրանքի վաճառ-

քի հետ կապված ծառայությունները և պայմանները:  

Արտադրանքը կարող է տարբերակվել ըստ տեղաբաշխման 

և մատչելիության: Արտադրանքի տարբերակում կարող է լինել 

նաև գովազդի, փաթեթավորման, առևտրային նշանների և առևտ-

րային մակնիշների միջոցով ստեղծվող թվացյալ տարբերություն-

ների արդյունքը: 

Արտադրանքի տարբերակման կարևոր կողմերից է այն, որ 

համեմատաբար մեծաթիվ ընկերությունների առկայությամբ հան-

դերձ` մենաշնորհային մրցակցության պայմաններում արտադրող-

Մենաշնորհային 
մրցակցության հիմնա-
կան հատկանիշներից 
է արտադրանքի տար-
բերակումը: 

Արտադրանքը կարող 
է տարբերվել իր ֆիզի-
կական կամ որակա-
կան հարաչափերով:  

Արտադրանքի տար-
բերակման չափա-
զանց կարևոր կողմերն 
են` գործառութային 
առանձնահատկու-
թյունները, նյութերը, 
դիզայնը և աշխատան-
քի որակը: 
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ներն օժտված են իրենց արտադրանքի գների նկատմամբ սահ-

մանափակ աստիճանի վերահսկողությամբ: Սպառողները նախա-

պատվությունը տալիս են որոշակի վաճառողների արտադրան-

քին և հայտնի սահմաններում վճարում ավելի բարձր գին այդ ար-

տադրանքի համար, որպեսզի բավարարեն իրենց նախասիրութ-

յունները: Վաճառողները և գնորդներն այլևս կապված չեն տարե-

րայնորեն, ինչպես մաքուր մրցակցության շուկայում է: 

Վերոնշյալից ակնհայտ է, որ մենաշնորհային մրցակցության 

պայմաններում տնտեսական մրցակցությունը կենտրոնացվում է 

ոչ միայն գնի,  այլև ոչ գնային այնպիսի գործոնների վրա, ինչպի-

սիք են` արտադրանքի որակը, գովազդը և արտադրանքի վա-

ճառքի հետ կապված պայմանները: Քանի որ արտադրանքը 

տարբերակված է, կարելի է ենթադրել, որ ժամանակի ընթացքում 

կարող է փոխվել, և, որ յուրաքանչյուր ընկերության արտադրան-

քի տարբերակման բնութագրերը կլինեն զգայուն գովազդի և 

իրացման խթանման այլ ձևերի նկատմամբ: Շատ ընկերություններ 

շեշտադրում են անում առևտրային նշանների և գործարանային 

դրոշմների վրա` որպես սպառողներին համոզման միջոց, որ 

իրենց արտադրանքը մրցակիցներինից ավելի լավն է: 

Մենաշնորհային մրցակցությամբ ճյուղեր մտնելը համեմա-

տաբար հեշտ է: Այն բանը, որ մենաշնորհային մրցակցության 

պայմաններում արտադրողներն ինչպես բացարձակ, այնպես էլ 

հարաբերական արտահայտությամբ ըստ չափի ոչ մեծ ընկերութ-

յուններ են, ենթադրում է, որ մասշտաբի էֆեկտը և պահանջվող 

կապիտալը մեծ չեն: Մյուս կողմից` մաքուր մրցակցության համե-

մատությամբ կարող են լինել ֆինանսական որոշ արգելափակոց-

ներ` պայմանավորված մրցակիցների արտադրանքից տարբեր-

վող արտադրանքի պահանջարկով և այդ արտադրանքը գովազ-

դելու պարտավորությամբ: Այսպիսով` մենաշնորհային մրցակցու-

թյունը ենթադրում է տարբերակված արտադրանքի արտադրութ-

յունում գործող, միմյանց հետ գաղտնի միություններ չմտնող, հա-

մեմատաբար մեծաթիվ ընկերություններից կազմված ճյուղեր: Այդ-

պիսի ճյուղերում գնային մրցակցությանն ուղեկցում է ոչ գնային 

մրցակցությունը: Ճյուղ մտնելու հեշտությունը նպաստում է երկա-

Մենաշնորհային 
մրցակցությունը են-
թադրում է տարբե-
րակված արտադ-
րանքի արտադրությու-
նում գործող, միմյանց 
հետ գաղտնի միութ-
յուններ չմտնող, համե-
մատաբար մեծաթիվ 
ընկերություններից 
կազմված ճյուղեր:  
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րատև ժամանակահատվածում նոր ընկերությունների  մրցակցու-

թյան առաջացմանը: 

Շուկայում գործող բազմաթիվ վաճառողները ոչ գնային 

մրցակցության մեջ են: Նման դեպքում հնարավոր է գների այս 

կամ այն տիրույթը, որովհետև վաճառողները կարող են տարբե-

րակել իրենց առաջարկությունները գնորդների համար: Այդպիսի 

շուկայում ընկերությունը կարող է հասնել իր ապրանքի կվազիմե-

նաշնորհի, քանի որ գնորդները տեսնում են տարբերությունները 

տարբեր վաճառողների կողմից առաջարկությունների միջև և 

պատրաստ են դրանց համար վճարելու տարբեր գներ: Վաճա-

ռողները ձգտում են մշակել տարբեր առաջարկություններ սպառո-

ղական տարբեր հատվածների համար և, բացի գնից, այդ նպա-

տակով ակտիվ օգտագործում այնպիսի հնարքներ ու բնութա-

գրեր, ինչպիսիք են` բրենդավորումը, մատչելիությունը, գովազդը 

և անհատական վաճառքը: 

 
Օլիգոպոլիա 

Երբ արդյունահանող, վերամշակող արդյունաբերության շատ 

ճյուղերում, ինչպես նաև մեծածախ առևտրում, գերիշխում են մի 

քանի ընկերություններ, այդպիսի ճյուղերն անվանվում են օլիգո-

պոլիաներ կամ խմբային մենաշնորհներ: 

Օլիգոպոլ մրցակցությունը շուկայական այն կառուցվածքն է, 

որը կազմված է մի քանի վաճառողներից, որոնցից յուրաքանչյու-

րը զգայուն է մյուսի գնագոյացման քաղաքականության և մարքե-

թինգային ռազմավարության նկատմամբ: Շուկայում գործող մի 

քանի վաճառողներ դյուրազգացությամբ արձագանքում են միմ-

յանց գներին: Օլիգոպոլիայի գլխավոր բնորոշ կողմը “փոքրաթի-

վությունն” է: Երբ ապրանքների ու ծառայությունների շուկաներում 

գերիշխում են համեմատաբար փոքրաթիվ ընկերություններ` 

ճյուղն օլիգոպոլ է: Սակայն ի՞նչ նկատի ունենք “մի քանի ընկերու-

թյուններ” ասելով: Դա հստակ սահմանված չէ, քանի որ օլիգո-

պոլիայի շուկայական մոդելն ընդգրկում է մեծ բնագավառ` զուտ 

մրցակցությունից մինչև մենաշնորհային մրցակցությունը: 

Օլիգոպոլ 
մրցակցություն 
Շուկայական կառուց-
վածք, որը կազմված է 
մի քանի վաճառողնե-
րից, որոնցից յուրա-
քանչյուրը զգայուն է 
մյուսի գնագոյացման 
քաղաքականության և 
մարքեթինգային ռազ-
մավարության նկատ-
մամբ: 
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Ճյուղը 2-3 խոշոր ընկերությունների 
կողմից թողարկվող Ճյուղային 
արտադրանքի ծավալը (%) 

Ցեմենտ (2 ընկերություն) 100 
Գարեջուր  (3 ընկերություն) 100 
Ծխախոտ  (3 ընկերություն) 100 

 

Աղյուսակ 2.2. 
Համակենտրոնացման  
բարձր աստիճանով ՀՀ  
ընտրված ճյուղերում ընկե-
րությունների թողարկած  
արտադրանքի մասնաբաժինը

Օլիգոպոլիաները կարող են լինել միասեռ և տարբերակված, 

այսինքն` օլիգոպոլ ճյուղերը կարող են արտադրել ստանդարտ 

կամ տարբերակված արտադրանք: Արդյունաբերական շատ ար-

տադրատեսակներ (պողպատ, ցինկ, պղինձ, ալյումին, կապար, 

ցեմենտ, տեխնիկական սպիրտ և այլն) ֆիզիկական առումով, 

միասեռ են և արտադրվում են օլիգոպոլիայի պայմաններում: Այդ-

պիսի շուկայում վաճառվող ապրանքը կարող է լինել միասեռ 

(պողպատ, ալյումին, ցեմենտ) և ոչ միասեռ (ավտոմոբիլներ, հա-

մակարգիչներ):  
Օրինակ` ցեմենտի հայկական արդյունաբերության ճյուղը միասեռ օլիգո-
պոլիա է և կազմված է երկու ընկերությունից` Հրազդանի և Արարատի ցե-
մենտի գործարաններից: Դրանք կառուցվել են մի քանի տասնամյակ 
առաջ` յուրաքանչյուրը 1 մլն. տոննա հզորությամբ: Ցեմենտի առաքման 
օպտիմալ շառավիղը մոտ 300 կմ է: Խորհրդային տարիներին այդ գոր-
ծարաններից ցեմենտ առաքվել է նաև ավելի հեռավոր տարածություն-
ներ: Մինչդեռ ներկայում դա տնտեսապես արդյունավետ չէ: Մինչև 2008 
թ. ճգնաժամը Հայաստանում նկատված շինարարության վերելքի ժամա-
նակահատվածում երկու գործարանների ընդհանուր թողարկումը կազմել 
է 700-800 տոննա, որ 50 տոկոս բեռնվածությունից էլ ցածր ցուցանիշ է: 
Դրանով է բացատրվում, որ երրորդ գործարանի կառուցումը կլինի ան-
նպատակահարմար, այսինքն` երբ ասվում է օլիգոպոլ շուկա մուտք գոր-
ծելու դժվարության մասին, ապա չեն ենթադրվում արհեստական դժվա-
րությունները: 
 

Օլիգոպոլիային բնորոշ է նաև արտադրության համակենտրո-

նացման բարձր աստիճանը: Աղյուսակ 2.2.-ում ներկայացվում է մի 

քանի ճյուղերի ցանկը, որոնցում արտացոլված է “փոքրաթիվու-

թյունը”:  

 

 
 

 
 

 
 

Պահանջարկը 
Առաջարկը, պահանջարկը և շուկայական գները 

Ինչպես պահանջարկը, այնպես էլ առաջարկը կարող են ներ-

կայացվել աղյուսակի տեսքով: Պահանջարկի աղյուսակը ցույց է 

տալիս գների հնարավոր տարբեր մակարդակների և համապա-

տասխան գներով գնորդների կողմից ձեռք բերվող արտադրանքի 

միջև կախվածությունը (տե′ս աղյուսակ 2.3, սյունակ 1. և 2.): 

Օլիգոպոլիաները կա-
րող են լինել միասեռ և 
տարբերակված, 
այսինքն` օլիգոպոլ 
ճյուղերը կարող են 
արտադրել ստան-
դարտ կամ տարբե-
րակված արտադ-
րանք: 
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Աղյուսակ 2.3. 
Պահանջարկը և 
առաջարկը  
պանրի շուկայում  
(վարկածային տվյալներ) 

Շաբաթվա ընթացքում
պահանջվող պանրի 
քանակը, տ (D) 

1 կգ գինը  
(հազ. 
դրամ) 

Շաբաթվա ընթացքում 
առաջարկվող պանրի 
քանակը, տ (S) 

Ավելցուկ (+) կամ  պակասորդ (-) 
(սլաքներով ցույց է տրված գնի վրա 
 ճնշման ուղղությունը), տ 

1 2 3 4 
20 3000 120 +100 
40 2000 100 +60 
60 1500 60    0 
40 1250 20 -20 
90 1000 20 -70 

 

 

  

 

 

 
 

Գների և արտադրանքի պահանջարկ ներկայացնող քանակի 

միջև այդ կերպ արտացոլված կախվածությունը հակադարձ կամ 

բացասական է: Սովորաբար սպառողները բարձր գների դեպքում 

գնում են ավելի քիչ, քան ցածրի: Այդ ակնհայտ կախվածությունն 

անվանվում է պահանջարկի օրենք: Գծապատկեր 2.1.-ում պա-

հանջարկի կորը վարընթաց է (DD): 

Առաջարկի աղյուսակը ցուցադրում է հնարավոր գների և ըստ 

այդ գներից յուրաքանչյուրի այն արտադրանքի միջև կախվածու-

թյունը, որ արտադրողները կառաջարկեն շուկայում (տե′ս աղյու-

սակ 2.3, սյունակ 2. և 3.): Այդ կախվածությունն ուղղակի կամ դրա-

կան է և անվանվում է առաջարկի օրենք, ինչը ենթադրում է, որ 

արտադրողները կհամարեն շահավետ տվյալ ապրանքի ար-

տադրության համար ռեսուրսների ավելի մեծ քանակի հատկա-

ցումը գնի համեմատաբար բարձր մակարդակի, քան ցածրի 

դեպքում: Գծապատկերում այդ ուղղակի կախվածությունն 

արտացոլվում է առաջարկի վերընթաց կորի ձևով (S S): 

Պահանջարկի և առաջարկի կորերի հատումը պայմանավորում է 

շուկայական կամ հավասարակշռության գինը: Աղյուսակ 2.1.-ը և 

գծապատկեր 2.3.-ը ցույց են տալիս, որ մեր կողմից ընդունված 

պահանջարկի և առաջարկի տվյալների դեպքում պանրի շու-

կայական կամ հավասարակշռության գինը կկազմի 1500 դրամ, 

իսկ արտադրանքի հավասարակշիռ քանակը` 60 տոննա: Ցանկա-

ցած այլ գին մրցակցությունը կդարձնի անկայուն: Հավասա-

րակշիռ գնից ցածր գներին ուղեկից ավելցուկ պահանջարկը կամ 

պակասորդը միմյանց հետ մրցակցող գնորդներին կթելադրի 

առաջարկելու ավելի բարձր գին, եթե իրենք չեն ցանկանում մնալ 

առանց արտադրանքի: 

Պահանջարկի օրենք 
Սպառողները բարձր 
գների դեպքում գնում 
են ավելի քիչ, քան 
ցածրի: 

Առաջարկի օրենք 
Արտադրողները կհա-
մարեն շահավետ 
տվյալ ապրանքի ար-
տադրության համար 
ռեսուրսների ավելի 
մեծ քանակի հատկա-
ցումը գնի համեմա-
տաբար բարձր մա-
կարդակի, քան ցածրի 
դեպքում: 
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Աճող գինը` 

 արտադրող ընկերություններին կդրդի վերաբաշխելու 

ռեսուրսներն հօգուտ տվյալ արտադրանքի արտա-

դրության, 

 որոշ սպառողների դուրս կմղի շուկայից: 

Շուկայական հարմարեցման այդ գործողությունները ա-

ռաջարկի և պահանջարկի կորերի երկայնքով վերընթաց սլաք-

ներով ցուցադրվում են գծապատկեր 4.1.-ում: Հավասարա-

կշիռ գնից բարձր գների դեպքում ավելցուկ առաջարկը կամ 

արտադրանքի ավելցուկը միմյանց հետ մրցակցող վաճառող 

ընկերություններին կդրդի իջեցնելու գները` ավելորդ պաշար-

ներից ազատվելու համար: Իջնող գներն ընկերություններին 

կթելադրեն, որ անհրաժեշտ է կրճատել տվյալ արտադրանքի 

արտադրության համար ծախսվող ռեսուրսները, և շուկա կներ-

գրավեն լրացուցիչ սպառողների: 

Շուկայական հարմարեցման այդ գործողությունները առա-

ջարկի և պահանջարկի կորերի երկայնքով վարընթաց սլաքներով 

ցուցադրվում են գծապատկեր 4.1.-ում: 

Առաջարկը կամ պահանջարկը պայմանավորող գործոնների 

փոփոխությունը կարող է հանգեցնել աղյուսակի սյունակների 

թվային տվյալների փոփոխություններին և առաջարկի ու պահան-

ջարկի կորերի տեղաշարժին: Սպառողների ճաշակների, եկա-

Գծապատկեր  2.4. 
Պանրի հավասարակշիռ 
գինը որոշվում է շուկայում  
դրա առաջարկով և 
պահանջարկով 
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մուտների, սպասելիքների, փոխադարձ փոխարինելի ապրանքնե-

րի գների, ինչպես նաև շուկայում սպառողների թվաքանակի փո-

փոխությունները կառաջացնեն պահանջարկի կորի տեղաշարժ:  
 

Պահանջարկի գնային առաձգականության 

հայեցակարգը 

Պահանջարկի գնային առաձգականությունը 
Ըստ պահանջարկի օրենքի` գների իջեցման դեպքում 

սպառողները կգնեն ավելի մեծ քանակի արտադրանք: Սակայն 

գնի փոփոխությանը սպառողների արձագանքը կարող է նշանա-

կալի տատանվել արտադրանքի տարբեր տեսակների դեպքում: 

Որպես կանոն` միևնույն ապրանքի առնչությամբ սպառողների 

արձագանքն էապես տատանվում է տարբեր սահմաններում գնե-

րի փոփոխության դեպքում: 

Արտադրանքի գնի փոփոխության նկատմամբ սպառողնե-

րի զգայունության աստիճանը տնտեսագետները չափում են գնա-

յին առաձգականության հայեցակարգի կիրառմամբ: Որոշ ապ-

րանքների պահանջարկին բնորոշ է գների փոփոխության նկատ-

մամբ սպառողների հարաբերական զգայունությունը. գնի ոչ մեծ 

փոփոխությունները հանգեցնում են գնվող արտադրանքի քանա-

կի նշանակալի փոփոխությունների: Այդպիսի արտադրանքի պա-

հանջարկը անվանվում է առաձգական: 

Առաձգական պահանջարկի դեպքում գնի ոչ մեծ փոփոխութ-

յունները հանգեցնում են գնվող արտադրանքի քանակի նշանա-

կալի փոփոխությունների: 

Արտադրանքի որոշ տեսակներին բնորոշ է ոչ առաձգական 

պահանջարկը, քանի որ սպառողները համեմատաբար զգայուն 

չեն գների փոփոխությանը:  

Պահանջարկը ոչ առաձգական է, եթե գնի էական փոփոխու-

թյան դեպքում արտադրանքի գնումների քանակը ենթարկվում է 

ոչ մեծ փոփոխության:  

Պահանջարկի գնային առաձգականությունը կամ անառաձ-

գականությունը չափվում է առաձգականության գործակցով (Ed), 

ինչը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

Առաձգական  
պահանջարկ 
Գնի ոչ մեծ փոփոխու-
թյունները հանգեցնում 
են գնվող արտադրան-
քի քանակի նշանակա-
լի փոփոխությունների: 

Ոչ առաձգական  
պահանջարկ: 
Գնի էական փոփոխու-
թյան դեպքում արտա-
դրանքի գնումների 
քանակը ենթարկվում է 
ոչ մեծ փոփոխության: 
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%
%

P
Q

E d
d Δ

Δ
= ,  

որտեղ  Qd %Δ -ն հարցված արտադրանքի տոկոսային փոփո-

խությունն է,   

 P%Δ -ն` գնի տոկոսային փոփոխությունը: 

Գնի տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկվում է նրա փո-

փոխության մեծությունը հարաբերելով սկզբնական գնին, իսկ 

նրան հաջորդող պահանջված արտադրանքի քանակի փոփոխու-

թյունը հարաբերելով արտադրանքի այն քանակին, որի պահան-

ջարկը ներկայացվել է սկզբնապես: Հետևաբար վերոնշյալ բանա-

ձևը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 

P
P

Q
QE

d

d
d

ΔΔ
= : ,  

որտեղ  QΔ  - ն պահանջվող արտադրանքի փոփոխությունն է,  

  PΔ  - ն` գնի փոփոխությունը,  

 Q  - ն` պահանջվող արտադրանքի սկզբնական քանակը,  

 P  - ն` սկզբնական գինը: 

Սպառողների զգայունության չափման համար նպատակա-

հարմար է կիրառել տոկոսներ` բացարձակ մեծությունների փո-

խարեն, որովհետև վերջինների դեպքում սպառողների զգայունու-

թյան մասին մեր պատկերացումների վրա կազդի չափման միա-

վորի կամայական ընտրությունը: 

Քանի որ պահանջարկի վարընթաց կորը ցուցադրում է գնի և 

պահանջվող արտադրանքի քանակի միջև հակադարձ կախվա-

ծություն, ապա առաձգականության գնային գործակիցը միշտ կու-

նենա բացասական նշանակություն: Դա նշանակում է, որ բերված 

բանաձևում համարիչը կլինի բացասական, իսկ հայտարարը` 

դրական, ինչի հետևանքով գործակիցը կստացվի բացասական: 

Մարքեթինգի մասնագետներն անտեսում են բացասական նշանը` 

նշելով միայն առաձգականության գործակցի բացարձակ մեծութ-

յունը, որ արվում է թյուրիմացություններից խուսափելու համար: 

Նման իրավիճակ չի առաջանում առաջարկի առաձգականության 

գործակցի դեպքում, քանի որ գնի և արտադրանքի միջև կախվա-

ծությունն ուղղակի է: 
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Պահանջարկի առաձգականության աստիճանը ստուգելու 

պարզ եղանակ է արտադրանքի գնի փոփոխության դեպքում ընդ-

հանուր դրամական հասույթի կամ սպառողների տեսանկյունից 

գումարային ծախսերի դիտարկումը:  

Եթե պահանջարկն առաձգական է` գնի իջեցումը կհանգեցնի 

ընդհանուր հասույթի մեծացմանը, քանի որ արտադրանքի միա-

վորի համար վճարված նույնիսկ ցածր գնի դեպքում վաճառքի 

հավելաճը կլինի ավելի քան բավարար` գների իջեցումից կո-

րուստների փոխհատուցման համար: Միաժամանակ, եթե պա-

հանջարկն առաձգական է, ապա գնի բարձրացումը կհանգեցնի 

ընդհանուր հասույթի նվազեցմանը: Այսինքն` կարելի է եզրակաց-

նել, որ առաձգական պահանջարկի դեպքում գնի փոփոխությունն 

առաջացնում է ընդհանուր հասույթի փոփոխություն հակառակ 

ուղղությամբ: 

Եթե պահանջարկն անառաձգական է` գնի իջեցումը կհան-

գեցնի ընդհանուր հասույթի նվազմանը: Այդ դեպքում վաճառքի ոչ 

մեծ ընդլայնումը կլինի անբավարար` միավոր արտադրանքից 

ստացվող հասույթի նվազելը փոխհատուցելու համար, ինչի հե-

տևանքով ընդհանուր հասույթը կնվազի: Մեր դատողությունները 

ճշմարիտ են նաև հակառակ դեպքում. եթե պահանջարկն ան-

առաձգական է` գնի մեծացումը կհանգեցնի ընդհանուր հասույթի 

մեծացմանը: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել. եթե պահան-

ջարկն անառաձգական է` գնի փոփոխությունն առաջացնում է 

ընդհանուր հասույթի փոփոխություն` միևնույն ուղղությամբ: 

Եզակի առաձգականության հատուկ դեպքում գնի մեծացումը 

կամ փոքրացումն ընդհանուր հասույթը փոփոխության չի ենթարկ-

վի: Արտադրանքի միավորի գնի իջեցումից հասույթի կորուստն 

ամբողջությամբ կփոխհատուցվի դրան ուղեկցող վաճառքի ընդ-

լայնմամբ և, հակառակը` արտադրանքի միավորի գնի բարձրաց-

ման շնորհիվ հասույթի հավելաճն ամբողջությամբ կփոխհատուց-

վի պահանջվող արտադրանքի քանակի համապատասխան 

կրճատմամբ: Մարքեթինգի մասնագետների ուսումնասիրության 

արժանի են աղյուսակ 2.4.-ում ամփոփված պահանջարկի գնային 

առաձգականության հիմնական բնութագրերը: 

Եթե պահանջարկն 
անառաձգական է` գնի 
իջեցումը կհանգեցնի 
ընդհանուր հասույթի 
նվազմանը: 

Եթե պահանջարկն 
առաձգական է` գնի 
իջեցումը կհանգեցնի 
ընդհանուր հասույթի 
մեծացմանը: 
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Պահանջարկի գնային առաձգականության  

գործոնները 
Գոյություն չունեն պահանջարկի առաձգականությունը պայ-

մանավորող գործոններին առնչվող խիստ կանոններ: Սակայն 

ստորև ներկայացվող դատողությունները սովորաբար դիտարկ-

վում են որպես տեսականորեն արժեքավոր և գործնականում օգ-

տակար: Պահանջարկի առաձգականությունը պայմանավորող 

հիմնական գործոններն են` փոխարինելիությունը, տեսակարար 

կշիռը սպառողի եկամտի մեջ, շքեղության և անհրաժեշտության 

առարկանները, ժամանակի գործոնը: 

Ընդհանուր առմամբ սպառողին տվյալ արտադրանքի որքան 

շատ լավ փոխարինիչներ են առաջարկվում, այնքան առաձգա-

կան է դրա պահանջարկը: Եթե մրցակցող վաճառողներից մեկը 

բարձրացնի որևէ արտադրանքի գինը` գնորդները կվերակողմնո-

րոշվեն դեպի բազմաթիվ մրցակիցների կողմից իրեն առաջարկ-

վող, հեշտ հասանելի իդեալական փոխարինիչները: Արտադրան-

քի պահանջարկի առաձգականությունը կախված է նրանից, թե 

որքան նեղ են որոշված այդ արտադրանքի սահմանները: 

Որքան մեծ տեղ է զբաղեցնում արտադրանքը սպառողի ե-

կամտի մեջ այլ հավասար պայմաններում, այնքան բարձր կլինի 

դրա պահանջարկի առաձգականությունը: Անհրաժեշտության 

առարկաների պահանջարկը սովորաբար անառաձգական է, իսկ 

շքեղության առարկաներինը` առաձգական: Հացը և էլեկտրաէներ-

գիան համընդհանուր ճանաչված են որպես անհրաժեշտության 

առարկաներ: Հետևաբար գների բարձրացումը չի հանգեցնի հացի 

Գնի ազդեցությունը հասույթի 
վրա (սպառողական ծախսերը) 

Առաձգակա-
նության 
գործակցի 
մեծությունը 

Բառեզրերը Բառեզրերի բացատրությունը

Գնի  
մեծացում 

Գնի 
նվազում 

Մեծ է  
1-ից 
(Ed  >1) 

Առաձգական կամ  
համեմատաբար 
առաձգական 
պահանջարկ 
 

Պահանջվող արտադրանքի 
քանակի տոկոսային փոփո-
խությունը գերազանցում է գնի 
տոկոսային փոփոխությունը 

Ընդհանուր  
հասույթը 
նվազում է 

Ընդհանուր  
հասույթն աճում է 

Հավասար 
է 1-ի 
(Ed  =1) 

Եզակիություն կամ  
պահանջարկի եզակի 
առաձգականություն 

Պահանջվող արտադրանքի 
քանակի տոկոսային փոփոխու-
թյունը հավասար է գնի տոկո-
սային փոփոխությանը 
 

Ընդհանուր 
հասույթն  
անփոփոխ է 

Ընդհանուր  
հասույթն 
անփոփոխ է 

Փոքր է  
1-ից 
(Ed  <1) 
 

Անառաձգական կամ 
հարաբերականորեն  
անառաձգական 
պահանջարկ 

Պահանջվող արտադրանքի 
քանակի տոկոսային փոփո-
խությունը  փոքր է գնի տոկո-
սային փոփոխությունից 

Ընդհանուր 
հասույթն  
աճում է 

Ընդհանուր  
հասույթը 
նվազում է 

Աղյուսակ 2.4. 
Պահանջարկի  
գնային 
առաձգականությունը 
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և էլեկտրաէներգիայի սպառման էական կրճատմանը: Այդ ապ-

րանքների պահանջարկի գնային առաձգականությունը բավական 

ցածր է (տե′ս աղյուսակ 2.5.): Առաձգական չէ նաև բժշկական 

բազմաթիվ ծառայությունների պահանջարկը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդհանրապես արտադրանքի պահանջարկն այնքանով է 

առաձգական, որքանով երկար է որոշման ընդունման համար 

պահանջվող ժամանակը: Այդ կանոնի պատճառներից մեկն այն է, 

որ շատ սպառողներ սովորույթի մարդիկ են: Եթե արտադրանքի 

գինը բարձրանում է, ապա ուրիշ արտադրանք գտնելու և փորձե-

լու համար մեզ հարկավոր է ժամանակ: Կանոնի մյուս բացատրու-

թյունը կապված է արտադրանքի երկարակեցության հետ: Հետա-

զոտությունները ցույց են տալիս, որ բենզինի “կարճաժամկետ” 

պահանջարկը պակաս առաձգական է (0.2), քան “երկարատև” 

պահանջարկը (0.7): Կարճաժամկետ տեսանկյունից` գնի բարձ-

րացումը կարող է հանգեցնել ֆինանսական դժվարությունների 

երկարաժամկետ հեռանկարում: 

 

Մրցակցությունը և գնագոյացումը 
Գոյություն ունեցող մրցակցիների միջև մրցակցությունն ըն-

դունում է առաջատար դիրքերի համար մրցավազքի հայտնի ձև` 

գնային մրցակցության, գովազդային պատերազմների, նոր ար-

տադրանքի յուրացման, սպառողների սպասարկման ընդլայնման 

և երաշխիքների տրամադրման վրա հիմնված մարտավարութ-

յունների օգտագործմամբ: Մրցակցությունը բոցավառվում է, երբ 

մեկ կամ մի քանի մասնակիցներ զգում են ճնշում կամ իրենց դիր-

Աղյուսակ 2.5. 
Որոշ ապրանքների 
պահանջարկի գնային 
առաձգականության 
գործակիցները 

Ապրանքներ և ծառայություններ Գնային 
առաձգականությունը 

Հաց 0.15 
Տավարի միս 0.64 
Ոչխարի միս 2.65 
Ձու 0.32 
Ռեստորանային խորտիկներ 2.27 
Էլեկտրականություն (տն. տնտեսությունում) 0.13 
Բժշկական սպասարկում 0.31 
Ծխախոտի արտադրանք 0.46 
Ավտոմեքենայի անվադողեր 0.86 
Օրաթերթեր և ամսագրեր 0.42 
Հագուստ և կոշիկ 0.20 
Կինոյի տոմսեր 0.87 
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քերը բարելավելու հնարավորություն: Ճյուղերի մեծ մասում մեկ 

ընկերության մրցակցային գործողությունները տեսանելի ազդե-

ցություն են ունենում նրա մրցակիցների վրա և սադրում պատաս-

խան գործողություններ. նշանակում է` ընկերությունները փոխ-

կապված են: Հետևաբար փոխկապված են նաև նրանց գնագոյաց-

ման քաղաքականությունները, ինչը ենթադրում է, որ մեկ ընկերու-

թյան արտադրական ծախսերը, նրա արտադրանքի գները որոշա-

կիորեն պայմանավորված են ընդհանուր ճյուղային զարգացում-

ներով, այսինքն` արտաքին գործոններով: 

Ընկերության գնագոյացման քաղաքականությունը պայմա-

նավորող արտաքին գործոններից է մրցակիցների արտադրական 

ծախսերի մեծությունը, նրանց գները, ինչպես նաև ընկերության 

կողմից սեփական գների հնարավոր փոփոխությանը նրանց են-

թադրվող արձագանքը: Մրցակցության որոշ ձևեր, ամենից առաջ` 

գնային մրցակցությունը, չափազանց անկայուն են և շահութաբե-

րության տեսանկյունից կարող են հանգեցնել ողջ ճյուղի վիճակի 

վատացմանը:  

 

Հաստատուն ծախսերի կամ պահպանման  

ծախսերի բարձր մակարդակը  
Հաստատուն մեծ ծախսերի դեպքում բոլոր ընկերությունները 

զգում են ուժեղ ճնշում` արտադրական հզորությունների ամբող-

ջական ծանրաբեռնման օգտին, որ հանգեցնում է գների արագ 

բարձրացմանը, և հակառակը` ավելցուկ հզորությունների առկա-

յությունն առաջացնում է դրանց իջեցման ալիք: Դրանից տուժում 

են հումքային նյութեր արտադրողները: Ծախսերի մակարդակը 

(Ծմ) բնութագրող կարևոր հարաչափ է հաստատուն ծախսերի 

(ՀԾ) հարաբերությունն ավելացված արժեքին (ԱԱ), այլ ոչ դրանց 

բաժնեմասը ծախսերի ընդհանուր ծավալում.  

Ծմ=ՀԾ/ԱԱ: 

Ընկերությունները, որոնք մեծ ծախսեր են կատարում հումքի 

և նյութերի (ավելացված արժեքի փոքր բաժնեմաս ունեցող) մեծ 

քանակի գնման դեպքում, հաճախ մեծ կարիք են ունենում ծան-

րաբեռնելու հզորությունները` արտադրության անվնասաբերու-
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թյան ծավալ ապահովելու համար, հաստատուն ծախսերի ան-

նշան բաժնեմասով հանդերձ: Նմանապես հաստատուն ծախսերի 

բարձր մակարդակի դեպքում առաջանում է իրավիճակ, երբ թո-

ղարկված արտադրանքի պահպանումը հարուցում է դժվարութ-

յուններ կամ մեծ ծախսեր: Այդ ժամանակ ընկերություններում 

առաջանում է գներն իջեցնելու գայթակղություն` իրացումն ապա-

հովելու համար: Հիմնախնդիրը շահույթի ցածր մակարդակի 

պատճառ է դառնում, օրինակ, այնպիսի ճյուղերում, ինչպիսիք են` 

ծովային արտադրանքի արդյունահանումը կամ վտանգավոր 

որոշ քիմիական նյութերի արտադրությունը, նաև` ծառայություն-

ների որոշ տեսակներում: 

 

Տարբերակման բացակայությունը կամ մրցակիցների  

արտադրանքին անցման ծախսերը (անցման ծախսեր) 
Այն դեպքերում, երբ արտադրանքը կամ ծառայությունն ըն-

կալվում է որպես սպառման առարկա, գնորդի ընտրությունը նշա-

նակալիորեն հիմնված է գնի և սպասարկման վրա, ինչը հանգեց-

նում է գների և սպասարկման ուժեղ մրցակցություն առաջացնող 

ճնշմանը: Ինչպես նշվել է` մրցակցության այդ տեսակները կայուն 

չեն: Մյուս կողմից` արտադրանքի տարբերակումը ստեղծում է 

պաշտպանություն մրցակցային ընդհարումներից, քանի որ գնորդ-

ները վաճառողների նկատմամբ դրսևորում են որոշակի նախա-

պատվություն և հավատարմություն: Անցման ծախսերն ունեն միև-

նույն արդյունքը: Ճյուղ ներթափանցելու պատնեշը ստեղծվում է 

անցման ծախսերի առկայությամբ, ինչի օրինակ կարող են ծառա-

յել գնորդի ծախսերը` կապված մի մատակարարից մյուսին անց-

նելու հետ: Անցման ծախսերի կատեգորիայում կարող են ներառ-

վել հետևյալ ծախսերը` 

 անձնակազմի վերապատրաստման, 

 օժանդակ նոր սարքավորումների ձեռքբերման, 

 մատակարարման նոր աղբյուրի որակի թեստավորման, այդ 

թվում` ժամանակի, 

 վաճառողի կողմից տեխնիկական օգնության տրամադրման, 

 արտադրանքի կոնստրուկցիայում փոփոխությունների, 
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 հոգեբանական` կապված հարաբերությունների խզման հետ:  

Եթե ճյուղին բնորոշ անցման ծախսերը բարձր են, ապա նոր 

մրցակիցների առջև կծագի խնդիր` շուկային առաջարկել ավելի 

շահավետ պայմաններ ի հաշիվ սեփական ծախսերի նվազեցման 

և արդյունավետության բարձրացման, այն նկատառումով, որը 

գնորդին ստիպի ճյուղում գործող ընկերություններից անցնել 

իրենց:  

 

Մրցակցների կողմից կիրառվող  

ռազմավարությունները և գները 
 Շուկայում գոյություն ունեցող մրցակցության բնույթը են-

թարկվում է բուն ընկերության գնագոյացման ռազմավարության 

ազդեցությանը: Եթե, օրինակ, ընկերությունն իրականացնում է 

բարձր գների և նշանակալի շահույթի ռազմավարություն, ապա 

կարող է գրավել մրցակիցների ուշադրությունը: Իսկ ցածր գների և 

ոչ բարձր շահույթի ռազմավարությունը, հակառակը` կարող է սա-

ռեցնել մրցակիցների խանադավառությունը կամ նրանց ընդհան-

րապես հեռու պահել շուկայից: Ընկերությունն իր ծախսերը պետք 

է համեմատի մրցակիցների ծախսերի հետ, որպեսզի պարզի, թե 

այդ ցուցանիշով առավելություն ունի՞ արդյոք: Բացի դրանից, 

պետք է ուսումնասիրի մրցակիցների բոլոր ապրանքների գները և 

որակը: Այդ տեղեկատվության հիման վրա կարող է ձեռնամուխ 

լինել գնագոյացման սեփական ռազմավարության ստեղծմանը: 

Եթե որոշակի ընկերության արտադրանք քիչ է տարբերվում 

մրցակիցի արտադրանքից, ապա ընկերությունը ստիպված է սահ-

մանել մրցակցի սահմանած գնից քիչ տարբերվող գին, այլապես 

նրա արտադրանքը պահանջարկ չի ունենա: Եթե ընկերության 

արտադրանքը վատորակ է մրցակցի արտադրանքից, ապա ըն-

կերությունը չպետք է սահմանի միևնույն մակարդակի կամ բարձր 

գին:  

 



ì²ð¸²ÜÚ²Ü ¶. 

 

74 

Արտաքին միջավայրի այլ գործոնները 
Տնտեսության իրավիճակը 

Գնագոյացման ռազմավարության վրա նշանակալի ազդեցու-

թյուն ունի տնտեսական իրավիճակը:  

Տնտեսական իրավիճակը տնտեսության վիճակն է, տնտե-

սական ակտիվության մակարդակը, որ բնութագրվում է գների, 

տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքի, աշխատավար-

ձի, շահադրույքների շարժով, ինչպես նաև արտադրության և 

սպառման դինամիկայով: 

Գնագոյացման քաղաքականությունը պետք է հաշվի առնի 

տնտեսության իրավիճակը, ինֆլյացիայի մակարդակը և տոկոսա-

դրույքի չափը, քանի որ այդ գործոնները ազդեցություն են ունե-

նում ինչպես արտադրական ծախսերի, այնպես էլ սպառողի կող-

մից գնի և ապրանքի սպառողական արժեքի ընկալման վրա: 
 
Առևտրական միջնորդների պահանջները 

Ընկերությունը պետք է հաշվի առնի շուկայի մյուս մասնա-

կիցների վրա իր գների հնարավոր ազդեցությունը: Դրա համար 

պետք է պարզի, թե առևտրական միջնորդներին ինչ գներ են հրա-

պուրում, որ նրանց կապահովեն ընդունելի շահույթով և, այդպի-

սով, կխթանեն ընկերության ապրանքների առաջանցմանը: 
 
Պետական կարգավորումը (օրենսդրությունը) 

Գնագոյացման վրա ազդող ևս մեկ գործոն է պետությունը 

(կառավարությունը): Կարելի է առանձնացնել գնագոյացման վրա 

պետության ազդեցության երեք ձև. 

 գների ամրագրում, 

 գների կարգավորում` դրանց սահմանային մակարդակնե-

րի որոշմամբ, 

 ազատ գնագոյացման համակարգի կարգավորում: 

Պետությունը կիրառում է գների ամրագրման հետևյալ հիմ-

նական եղանակները. 

 գնացուցակային գների օգտագործում, 

 մենաշնորհային գների ամրագրում, 

 գների պահպանում (սառեցում): 
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Ապրանքների և ծառայությունների գնացուցակային գները 

հաստատվում և պաշտոնական ժողովածուներով հրապարակ-

վում են նախարարությունների, գերատեսչությունների, համապա-

տասխան պետական հանձնաժողովների կողմից: Գնացուցակնե-

րում ամրագրված գների քանակը կարող է լինել տարբեր.  100%-

ին մոտ` գների մակարդակի նկատմամբ պետության կողմից կոշտ 

համատարած վերահսկողության պայմաններում, և աննշան` 

գործնականում զրոյին մոտ, առավելապես շուկայական գնագո-

յացման եղանակի դեպքում: Սովորաբար գնացուցակներով կար-

գավորվում են մենաշնորհ ունեցող ընկերությունների արտադ-

րանքի գները. Էլեկտրաէներգիա, բնական գազ, նավթ, հաղոր-

դակցային ծառայություններ, տրանսպորտ: Նման արտադրանքի 

գները տնտեսությունում առաջացնում են բազմապատկչային 

էֆեկտ, ինչի համար էլ դրանց ամրագրումը որոշակի մակարդա-

կում նպաստում է մնացած ոլորտներում գների և, համապատաս-

խանաբար,տնտեսական իրավիճակի կայունացմանը: Ամենա-

դժվարը գնացուցակում ամրագրվելիք գնի մակարդակի սահմա-

նումն է: Շուկայականից բարձր մակարդակում գնի ամրագրումը 

հանգեցնում է առաջարկի ավելցուկի, իսկ ցածրում` պակասորդի: 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայություննե-

րը կարգավորող հանձնաժողովը հաստատում և հրապարակում է 

բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջերմային էներգիայի, ջրի և 

էլեկտրոնային ու էլեկտրոնային հաղորդակցության սակագները 

(տե′ս աղյուսակ 2.6.): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Վերջնական սպառողների խմբերը Չափի  
միավոր 

Սակագնի 
մեծությունը, 
դրամ (ԱԱՀ-ով) 

Ուժի  
մեջ է 

1. 35 կվ և բարձր լարման բջիջներով սնվող 
սպառողներ  (2009-N70Ն որոշում) 

դրամ/կվտժ 21 

 1.1. գիշերային սակագին  դրամ/կվտժ 17 
2. 6 (10) կվ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող 

սպառողներ (2009-N70Ն որոշում) 
դրամ/կվտժ 25 

 2.1. գիշերային սակագին  դրամ/կվտժ 17 
3. 6 (10) կվ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով 

սնվող սպառողներ (2009-N70Ն որոշում) 
դրամ/կվտժ 30 

 3.1. գիշերային սակագին  դրամ/կվտժ 17 
4. 0,38 կվ լարման ցանցերից սնվող 

սպառողներ (2009-N70Ն որոշում)  
դրամ/կվտժ 30 

 4.1. գիշերային սակագին  դրամ/կվտժ 20 
5. Բնակչություն (2009-N70Ն որոշում)  դրամ/կվտժ 30 
 5.1. գիշերային սակագին  դրամ/կվտժ 20 

 
 
 
 
2009 թ. 
ապրիլի 

1-ից  
 

Աղյուսակ 2.6. 
ՀՀ-ում Էլեկտրական 
էներգիայի սակագները 

Գնացուցակային գներ 
Ապրանքների և 
ծառայությունների 
գնացուցակային գները 
հաստատվում և 
պաշտոնական 
ժողովածուներով 
հրապարակվում են 
նախարարությունների, 
գերատեսչությունների, 
համապատասխան 
պետական հանձնա-
ժողովների կողմից: 
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Պետությունն ամրագրում է շուկայում գերիշխող (մենաշնոր-

հային) դիրք զբաղեցնող ընկերությունների գները, քանի որ 

մրցակցության, շուկա մտնելու և գների մակարդակի վրա նրանց 

էական ազդեցությունը սահմանափակում է շուկայի մյուս մասնա-

կիցների գործողությունների ազատությունը: Որոշել այն, թե տվյալ 

ընկերությունը զբաղեցնո՞ւմ է գերիշխող դիրք, թե՞ ոչ, օգնում է 

հակամենաշնորհային օրենսդրությունը (“Տնտեսական մրցակցու-

թյան մասին” ՀՀ օրենքը): Համաձայն “Տնտեսական մրցակցության 

մասին” ՀՀ օրենքի`  

 տնտեսավարող սուբյեկտն ապրանքային շուկայում հա-

մարվում է մենաշնորհային դիրք ունեցող, եթե որպես իրաց-

նող կամ ձեռք բերող չունի մրցակից, 

 տնտեuավարող uուբյեկտն ապրանքային շուկայում հա-

մարվում է գերիշխող դիրք ունեցող, եթե`  

ա) տվյալ ապրանքային շուկայում ունի շուկայական իշխանություն, 

մասնավորապես, որպեu իրացնող կամ ձեռք բերող, չի հանդի-

պում էական մրցակցության և (կամ) իր ֆինանսական կարողու-

թյունից կամ այլ հատկանիշներից ելնելով` հնարավորություն ունի 

որոշիչ ազդեցություն ունենալու տվյալ ապրանքային շուկայում 

ապրանքների շրջանառության ընդհանուր պայմանների վրա և 

(կամ) դուրս մղելու այլ տնտեսավարող սուբյեկտին տվյալ ապ-

րանքային շուկայից եւ (կամ) խոչընդոտելու տվյալ ապրանքային 

շուկա մուտք գործելուն,  

բ) կամ` որպեu իրացնող կամ ձեռք բերող, իրացման կամ ձեռք 

բերման ծավալներով գրավում է տվյալ շուկայի առնվազն մեկ եր-

րորդը,  

գ) կամ` ապրանքային շուկայում իրացման կամ ձեռքբերման ա-

ռավել մեծ ծավալներով երկու տնտեuավարող uուբյեկտներից 

յուրաքանչյուրը տվյալ ապրանքային շուկայում համարվում է գեր-

իշխող դիրք ունեցող, եթե նրանք, որպեu իրացնող կամ ձեռք բե-

րող, իրացման կամ ձեռքբերման ծավալներով միաuին գրավում 

են տվյալ շուկայի առնվազն մեկ երկրորդը,  

դ) կամ` ապրանքային շուկայում իրացման կամ ձեռքբերման 

առավել մեծ ծավալներով երեք տնտեuավարող uուբյեկտներից 

Պետությունն ամրա-
գրում է շուկայում գեր-
իշխող (մենաշնորհա-
յին) դիրք զբաղեցնող 
ընկերությունների  
գները, քանի որ 
մրցակցության, շուկա 
մտնելու և գների  
մակարդակի վրա 
նրանց էական ազդե-
ցությունը սահմանա-
փակում է շուկայի 
մյուս մասնակիցների 
գործողությունների 
ազատությունը: 



¶ÆÜÀ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²ÈÆðàôØ 

 

77

յուրաքանչյուրը տվյալ ապրանքային շուկայում համարվում է գեր-

իշխող դիրք ունեցող, եթե նրանք, որպեu իրացնող կամ ձեռք բե-

րող, իրացման կամ ձեռքբերման ծավալներով միաuին գրավում 

են տվյալ շուկայի առնվազն երկու երրորդը: 

Գների պահպանման (սառեցման) մոտեցումը կիրառվում է 

տնտեսությունում ճգնաժամային իրավիճակների դեպքում միտ-

ված է բացառապես դրության բարելավմանը: Գների սառեցման 

կիրառումը նպատակահարմար է միայն կարճատև ժամանակա-

հատվածում: 

Գների սահմանային մակարդակների սահմանմամբ (գների 

վերին կամ ստորին լիմիտը) գների կարգավորումը` 

 գնացուցակային գների նկատմամբ ամրագրված գործա-

կիցների կիրառումն է,  

 սահմանային հավելագների սահմանումը,  

 գնի ձևավորման վրա ազդող հարաչափերի կարգավորումը 

(ծախսերի ձևավորման կարգը, շահույթի առավելագույն չա-

փը, հարկերի չափը և կառուցվածքը),  

 պետական կազմակերպությունների արտադրանքի և ծա-

ռայությունների գների սահմանումը և կարգավորումը: 

Ազատ գնագոյացման համակարգը գործառում է շուկայի մաս-

նակիցների գնագոյացման գործունեության օրենսդրական կար-

գավորմամբ` անբարեխղճ մրցակցության սահմանափակման հա-

մար: Գնագոյացման գործընթացի վրա պետական ներգործության 

տվյալ մեթոդը ենթադրում է արգելքների սահմանում (հակագնա-

գցմանը (դեմփինգին), անբարեխիղճ գնային գովազդին, գների 

ուղղահայաց և հորիզոնական ամրագրմանը): 

Հակագնագցումը, որ կարգավորվում է “Հակագնագցման 

(դեմփինգի) և փոխհատուցման միջոցների մասին” ՀՀ օրենքով, 

մրցակիցներին դուրս մղելու նպատակով ինքնարժեքից ցածր 

գնով ապրանքի վաճառքի արգելումն է: Այդ արգելքն արդիական 

է, եթե շուկայում գոյություն ունի առաջատար, որը ձգտում է 

մրցակիցներին դուրս մղել կամ թույլ չտալ ներթափանցելու տվյալ 

շուկան: Բացի դրանից այդ արգելքը կիրառվում է միջազգային 

առևտրի պրակտիկայում, քանի որ հնարավորություն է ընձեռում 

Գների պահպանման 
(սառեցման) 
մոտեցումը կիրառվում 
է տնտեսությունում 
ճգնաժամային իրավի-
ճակների դեպքում և 
միտված է բացառա-
պես դրության բարե-
լավմանը: 

Ազատ գնագոյացման 
համակարգ  
Գործառում է շուկայի 
մասնակիցների գնա-
գոյացման գործունեու-
թյան օրենսդրական 
կարգավորմամբ` 
անբարեխղճ մրցակ-
ցության սահմանա-
փակման համար: 
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կասեցնելու արտադրության ցածր ծախսեր ունեցող արտադրան-

քի ագրեսիվ ներմուծողների ներթափանցելը շուկա: 

Անբարեխիղճ գնային գովազդի արգելումն այն գովազդի ար-

գելումն է, որը սպառողների մեջ ստեղծում է իջեցման պատրանք` 

նրանց ուշադրությունն ապրանքին բևեռելու համար: 

Գների ուղղահայաց ամրագրման արգելումն ենթադրում է 

արտադրողների կողմից մեծածախ և մանրածախ միջնորդներին 

գների թելադրանքի արգելում:  

Գների հորիզոնական ամրագրման արգելումը որոշակի մա-

կարդակում արտադրանքի գների պահպանման մասին մի քանի 

արտադրողների միջև համաձայնության արգելումն է այն դեպ-

քում, երբ շուկայի նրանց ընդհանուր բաժնեմասն այդ արտադրող-

ներին կապահովի գերիշխող դիրք նրանում: Նման սահմանափա-

կումը հատկապես արդիական է օլիգոպոլ շուկայի պայմաննե-

րում: Սակայն դա հնարավոր է հեշտությամբ անտեսել, եթե, օրի-

նակ, օլիգոպոլ ընկերությունները միմյանց հետ համաձայնեն ոչ թե 

միասնական գնի, այլ ծախսերի հաշվարկման և վերջնական ար-

տադրանքի գնի որոշման միասնական մեթոդաբանության շուրջ: 

 

Ամփոփում 
Գնագոյացման որոշումների վրա արտաքին գործոնների ազդեցության հաշվի 

առնելը կարևորվում է գնի` որպես մարքեթինգային համալիրի տարրերից մեկի, դերի 

արդյունավետ իրացման, մարքեթինգային մակրոմիջավայրի ազդեցությունների մեղմ-

ման կամ չեզոքացման տեսանկյունից: Այդպիսի յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցության 

նշանակալիության գնահատումը կամ ուղղության բացահայտումը մեծապես պայմա-

նավորում է գնագոյացման արդյունավետությունը: 
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 առաջարկ 

 պահանջարկ 

 շուկայական գին 

 պահանջարկի օրենք  

 առաջարկի օրենք 

 պահանջարկի գնային առաձգա-

կանություն  

 առաձգական պահանջարկ 

 ոչ առաձգական  պահանջարկ 

 առաձգականության գործակից 

 առաձգականության գործակցի  

բացարձակ մեծություն 

 տնտեսական իրավիճակ 

 առևտրական միջնորդների 

պահանջներ 

 գների ամրագրում 

 գների կարգավորում` դրանց սահմա-

նային մակարդակների որոշմամբ 

 ազատ գնագոյացման համակարգ  

 գնացուցակային գներ  

 գների պահպանում (սառեցում)  

 գների ուղղահայաց ամրագրում 

 գների հորիզոնական ամրագրում 

 շուկայի մոդելներ 

 մաքուր մրցակցություն 

 մաքուր մենաշնորհ 

 մենաշնորհային մրցակցություն 

 օլիգոպոլիա 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Շուկայական ինչպիսի± իրավիճակներ են  տարբերում տնտեսագետները:  

2. Ի±նչ գներ և սակագներ է թույլատրվում սահմանելու կարգավորվող մասնավոր 

մենաշնորհի դեպքում: 

3. Ի±նչ հայեցակարգի կիրառմամբ է չափվում արտադրանքի գնի փոփոխության 

նկատմամբ սպառողների զգայունության աստիճանը:  

 
Գրականություն  

1. “Տնտեսական մրցակցության մասին” ՀՀ օրենք, հոդվ. 6: 

2. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж., Основы маркетинга, 4-е евро-

пейское издание.: пер.с.англ.-М., ООО “И.Д.Вильямс”, 2008, с. 880, 879. 

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-

е.: пер. с   англ.- М.,  ООО “И.Д.  Вильямс”, 2009, с. 548. 

4. Макконенелл К. Р., Брю С. Л., Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

пер. с   англ. 11-ого изд. К., Xангап- Демос, 1993, с. 397-414, 450-451, 477-478, 

497-498. 
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5. Маркетинг/У. Рудилиус и др.-М., ДеНово, 2001, с. 354.  

6. Портер М., Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурен-

тов/ Майкл Е. Портер: пер. с англ.-2-е изд.-М., Альпина Бизнес Букс, 2006. с. 

53. 

7. Voith, R. Commuter Rail Ridership: The Long and the Short Haul//Business Review, 

Federal Reserve Bank of Philadelphia. November-December 1987. P. 13-23. 

8. http://www.psrc.am/am/?nid=213 ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողով: 



 

 Մ Ա Ս   I I I 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 
 

Գլուխ 1.  Գնագոյացման ընդհանուր  
 մեթոդաբանությունը 
 
Գլուխ 2. Գնագոյացման ծախսային մեթոդները 
 

Գլուխ 3. Գնագոյացման մրցակցային մեթոդները 
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Գլուխ 1 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 

Ուսումնասիրելով այս գլուխը` դուք կարող եք. 

 հասկանալ գնագոյացման մեթոդաբանության էությունը, 

 ծանոթանալ գնագոյացման հիմնական սկզբունքներին, 

 դասակարգել գնագոյացման մեթոդները: 

 

Համառոտ բովանդակություն  

Գնագոյացման մեթոդաբանական հարցերը 

Գնագոյացման մեթոդների ընդհանուր դասակարգումը 
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Գնագոյացման  

մեթոդաբանական հարցերը 
 

Գնագոյացման մեթոդաբանության էությունը 
Գնագոյացման մեթոդաբանությունը գների սահմանման ընդ-

հանուր կանոնների, սկզբունքների և մեթոդների ամբողջությունն 

է, ինչն ենթադրում է` 

 գնագոյացման հայեցակարգի մշակում, 

 գների որոշում և հիմնավորում, 

 գների համակարգի ձևավորում, 

 գնագոյացման կառավարում: 

Գնագոյացման մեթոդաբանությունը գների սահմանման բո-

լոր մակարդակների համար միասնական է, այսինքն` գների ձևա-

վորման հիմնական դրույթները և կանոնները չեն փոխվում կախ-

ված այն բանից, թե ով և ինչ ժամկետի համար է սահմանում գինը: 

Դա երկրի տնտեսությունում գործող գների համակարգի ստեղծ-

ման անհրաժեշտ նախադրյալն է: Սակայն չի կարելի հավասարու-

թյան նշան դնել մեթոդաբանության և մեթոդիկայի միջև: Դրանք 

էապես տարբերվում են միմյանցից. մեթոդաբանության հիման 

վրա մշակվում է գնագոյացման ռազմավարությունը, իսկ մեթոդի-

կան պարունակում է այդ ռազմավարությունը գործնականում ի-

րականացնելու համար որոշակի երաշխավորություններ և միջոց-

ներ (գործիքակազմ): Այստեղից հետևում է, որ մեթոդիկաները մե-

թոդաբանության բաղկացուցիչ մասերն են, որ միավորում են գնե-

րի ձևավորման մեթոդների մի ամբողջ շարք:  

Օրինակ` կա նոր արտադրանքի գների որոշման մեթոդիկա, 

գնագոյացման մեջ բնաաշխարհագրական գործոնի հաշվառման 

մեթոդիկա և այլն: Գոյություն ունեն մեթոդիկաներ` կախված կա-

ռավարման մակարդակներից, գների տեսակներից և արտադրան-

քի խմբերից: Յուրաքանչյուր մեթոդիկա ունի իր առանձնահատ-

կությունները, որոնք միասնական մեթոդաբանության շրջանակնե-

րում են: Այսպիսով` մեթոդիկաները մեթոդաբանության առաջին 

կարևորագույն տարրերն են:  

Մեթոդաբանության 
հիման վրա մշակվում 
է գնագոյացման ռազ-
մավարությունը: 
 
Գնագոյացման 
մեթոդիկա 
Պարունակում է գնա-
գոյացման  ռազմավա-
րությունը գործնակա-
նում իրականացնելու 
համար որոշակի երաշ-
խավորություններ և  
միջոցներ (գործիքա-
կազմ): 

Գնագոյացման 
մեթոդաբանություն 
Գների սահմանման 
ընդհանուր կանոն-
ների, սկզբունքների և 
մեթոդների ամբող-
ջությունն է: 
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Գնագոյացման սկզբունքները 
Մեթոդաբանության երկրորդ բաղկացուցիչ տարրը գնագո-

յացման սկզբունքներն են: Գնագոյացման սկզբունքները կարող են 

իրացվել միայն համապատասխան մեթոդիկաների (մեթոդների) 

մշակման հիման վրա: Հետևաբար սկզբունքները և մեթոդները 

սերտ կապված են միմյանց և ձևավորում են մեթոդաբանությունը: 

Գնագոյացման սկզբունքները մշտապես գործող հիմնական 

դրույթներ են, որոնք բնորոշ են գների ողջ համակարգին և դրա 

հիմքում են: Գնագոյացման կարևոր սկզբունքներն են` 

 գների գիտական հիմնավորումը, 

 գների նպատակաուղղվածությունը, 

 գնագոյացման անընդհատությունը, 

  գնագոյացման գործընթացի և գների պահպանման նկատ-

մամբ վերահսկողության միասնությունը: 

Դիտարկենք այդ սկզբունքները: 

Գների գիտական հիմնավորման սկզբունքը ենթադրում է 

գնագոյացման ժամանակ շուկայական տնտեսության տնտեսա-

գիտական օրենքների ճանաչողության և հաշվառման անհրա-

ժեշտությունը, ամենից առաջ` արժեքի օրենքի, առաջարկի և 

պահանջարկի օրենքների: 

Գների գիտական հիմնավորումը հիմնվում է շուկայական 

իրավիճակի, շուկայական բոլոր գործոնների, ինչպես նաև 

տնտեսությունում գործող գների համակարգի խոր վերլուծութ-

յան վրա: Ընդ որում պետք է բացահայտել արտադրության զար-

գացման միտումները, կանխատեսել ծախսերի, պահանջարկի, 

ապրանքների որակի մակարդակի փոփոխությունը և այլն:  

Գների գիտական հիմնավորումը մեծավ մասամբ կախված 

գների սահմանման տեղեկատվական, ամենից առաջ` տնտեսա-

կան, ապահովման ամբողջականությունից:  

Գների նպատակաուղղվածությունը ենթադրում է գերակա 

տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրների բացահայտում, 

որոնք պետք է լուծվեն գների միջոցով (օրինակ` բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության հիմնախնդիրները կամ գների 

կողմնորոշումը նոր, առաջավոր, արտադրանքի յուրացմանը, 

Գնագոյացման 
սկզբունքներ  
Մշտապես գործող 
հիմնական դրույթներ 
են, որոնք բնորոշ են 
գների ողջ համակար-
գին և դրա հիմքում են: 

Գների գիտական 
հիմնավորման 
սկզբունք  
Ենթադրում է գնագո-
յացման ժամանակ 
շուկայական տնտե-
սության տնտեսագի-
տական օրենքների 
ճանաչողության և 
հաշվառման անհրա-
ժեշտությունը, ամենից 
առաջ` արժեքի օրեն-
քի, առաջարկի և պա-
հանջարկի օրենքների: 

Գների նպատակաուղ-
ղվածությոան սկզբունք: 
Ենթադրում է գերակա 
տնտեսական և սոցիա-
լական հիմնախնդիր-
ների բացահայտում, 
որոնք պետք է լուծվեն 
գների միջոցով: 
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դրա որակի բարելավմանը): Այդ նպատակով շատ երկրներում 

որոշակի ժամանակահատվածում թույլատրվում է առավելա-

գույն (մենաշնորհային) շահույթ ապահովող գների սահմանում 

սկզբունքորեն նոր արտադրատեսակների համար: 

Գնային գերակայությունները և գների նպատակային ուղ-

ղվածությունը փոփոխվում են տնտեսության զարգացման յուրա-

քանչյուր փուլում: 

Գնագոյացման գործընթացի անընդհատության սկզբունքը 

ենթադրում է հետևյալը. 

 հումքից մինչև պատրաստի իր արտադրանքն անցնում է 

մի շարք փուլեր, որոնցից յուրաքանչյուրում ունի իր գինը, 

  գոյություն ունեցող գներում մշտապես կատարվում են 

փոփոխություններ և լրացումներ` կապված արտադրութ-

յունից հնացած ապրանքները դուրս բերելու և նորերը յու-

րացնելու հետ: Շուկայական հարաբերությունների զար-

գացմամբ և մրցակցության ուժեղացմամբ այդ գործընթա-

ցը դառնում է ավելի դինամիկ: 

Գնագոյացման գործընթացի և գների պահպանման նկատ-

մամբ վերահսկողության միասնության սկզբունքը ենթադրում է, 

որ պետական մարմինները պարտավոր են դրանք վերահսկել:  

Այդ վերահսկողությունը տարածվում է ամենից առաջ այն ճյու-

ղերի արտադրանքի և ծառայությունների վրա, որոնց առնչու-

թյամբ իրականացվում է գների պետական կարգավորում. 

բնական գազ, էլեկտրաէներգիա, տրանսպորտի և հեռահա-

ղորդակցային ծառայություններ և այլն: Այդպիսի վերահսկողու-

թյուն իրականացվում է նաև այն ապրանքների մասով, որոնց 

առնչությամբ գործում է ազատ գների պայմանակարգը: Վերա-

հսկողույթան նպատակը բոլորի համար ընդհանուր, օրենս-

դրությամբ սահմանված գնագոյացման սկզբունքների ու կա-

նոնների կիրառման ճշտության ստուգումն է: Կազմակերպութ-

յունում գների կարգապահության խախտման դեպքում մեղա-

վորները ենթարկվում են վարչական և տնտեսական պատժա-

միջոցների (տուգանքներ և այլն): Այդպիսի օրինակ կարող է լի-

նել 2009 թ. Հայաստանում հավի ձվի շուկայում գնագոյացման 

Գնագոյացման գործըն-
թացի անընդհատու-
թյան սկզբունք 
Ենթադրում է, որ հում-
քից մինչև պատրաս-
տի իր  արտադրանքն 
անցնում է մի շարք 
փուլեր, որոնցից յու-
րաքանչյուրում ունի  
իր գինը, և գոյություն 
ունեցող գներում 
մշտապես կատար-
վում են փոփոխու-
թյուններ: 

Գնագոյացման գործ-
ընթացի և գների պահ-
պանման նկատմամբ 
վերահսկողության 
միասնության սկզբունք 
Ենթադրում է, որ պե-
տական մարմինները 
պարտավոր են դրանք 
վերահսկել:  Այդ վերա-
հսկողությունը տա-
րածվում է ամենից 
առաջ այն ճյուղերի 
արտադրանքի և ծա-
ռայությունների վրա, 
որոնց առնչությամբ 
իրականացվում է գնե-
րի պետական կար-
գավորում. 
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սկզբունքների խախտումը, ինչի համար որոշ թռչնաֆաբրիկա-

ներ տուգանվեցին ՀՀ տնտեսական մրցակցույթան պաշտպա-

նության հանձնաժողովի կողմից: 

Տարբերում է վերահսկողության երկու տեսակ. 

 պետական, որ իրականացվում է պետական կառավար-

ման լիազոր մարմինների կողմից, 
 հասարակական, որ իրականացվում է սպառողների շա-

հերի պաշտպանության կազմակերպությունների կող-

մից:  
“Սպառողների շահերի պաշտպանության մասին” ՀՀ 

օրենքով նախատեսված են սպառողների շահերի պաշտպա-

նության կազմակերպությունների կողմից գների վերահսկողու-

թյան որոշակի իրավունքներ:   
 

Գնագոյացման մեթոդների դասակարգումը 
Շապիրոն և Ջեքսոնը նկարագրում են գների սահմանման ե-

րեք մեթոդ. 

 ծախսերի վրա հիմնված, 

 մրցակիցներին կողմնորոշված, 

 մարքեթինգին կողմնորոշված: 

Առաջին մեթոդն արտացոլում է կազմակերպության ներքին 

ուժեղ կողմնորոշումը և հիմնվում ծախսերի վրա: 

Երկրորդը կողմնորոշված է մրցակիցներին. հիմնական ուշա-

դրությունը դարձվում է մրցակիցների գործունեությանը: 

Վերջին մոտեցումն անվանվում է “մարքեթինգին կողմնորոշ-

ված գնագոյացում”, քանի որ հիմնվում է արժեքավորության վրա, 

որով համապատասխան ապրանքը ներկայացվում է սպառողնե-

րին տվյալ շուկայում, ինչպես նաև` համապատասխան մարքե-

թինգային ռազմավարության վրա: 

Գներ սահմանելիս ընկերությունները կիրառում են գնագո-

յացման մեկ կամ մի քանի մեթոդ, ինչի դեպքում հաշվի է առնվում 

գնագոյացման վրա ազդող գործոնների խմբերից մեկը: 

Գնագոյացման հիմնական մեթոդներն են` 
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 ծախսային գնագոյացումը (ըստ “ինքնարժեք գումարած շա-

հույթ” սկզբունքի` անվնասաբերության վերլուծություն և 

գնագոյացում նպատակային շահույթի հիման վրա). 

 մրցակցային գնագոյացումը (գնագոյացում` ընթացիկ գների 

և փակ աճուրդների հիման վրա). 

 մարքեթինգային գնագոյացումը (գնագոյացում` սպառողի 

կողմից ապրանքի արժեքավորության ընկալման հիման 

վրա): 

 

Ամփոփում 
Գնագոյացման մեթոդաբանությունը գների սահմանման բոլոր մակարդակների 

համար միասնական է, ինչն ենթադրում է, որ գների ձևավորման հիմնական դրույթները 

և կանոններն անփոխ են: Գնագոյացման մեթոդաբանության և մեթոդիկայի տարբերիչ 

առանձնահատկությունն այն է, որ մեթոդաբանության հիման վրա մշակվում է գնագո-

յացման ռազմավարություն, իսկ մեթոդիկան պարունակում է այդ ռազմավարությունը 

գործնականում իրականացնելու համար որոշակի երաշխավորություններ և միջոցներ: 

Այստեղից հետևում է, որ մեթոդիկաները մեթոդաբանության բաղկացուցիչ մասերն են, 

որ միավորում են գների ձևավորման մեթոդների մի ամբողջ շարք: Տարբերվում են 

ծախսային, մրցակցային և մարքեթինգային գնագոյացման մեթոդները: : 

 

Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 գնագոյացման մեթոդաբանություն 

 գնագոյացման մեթոդիկա 

 գնագոյացման սկզբունք 

 գների գիտական հիմնավորում 

 գների նպատակաուղղվածություն 

 գնագոյացման անընդհատություն 

 գնագոյացման գործընթացի և գների 

պահպանման նկատմամբ վերա-

հսկողության միասնություն 

 ծախսային գնագոյացում 

 մրցակցային գնագոյացում 

 մարքեթինգային գնագոյացում 

 

Ստուգաղական հարցեր 
1. Ի±նչ է գնագոյացման մեթոդաբանությունը: 

2. Որո±նք են գնագոյացման հիմնական սկզբունքները: 

3. Որո±նք են գնագոյացման հիմնական մեթոդները: 
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Գլուխ  2 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ԾԱԽՍԱՅԻՆ  

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 

 
Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 

 ծանոթանալ գնագոյացման ժամանակ հաշվի առնվող ծախսերին, 

 տարբերել բացահայտ և ոչ բացահայտ ծախսերը, 

 ծանոթանալ ըստ “ինքնարժեք գումարած շահույթ” սկզբունքի` գնագոյացման 

ծախսային մեթոդներին: 

 
Համառոտ բովանդակություն  

Գնագոյացման ժամանակ հաշվի առնվող ծախսերը 

“Ինքնարժեք գումարած շահույթ” սկզբունքով գնագոյացման ծախսային մեթոդները 
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Գնագոյացման ժամանակ հաշվի առնվող 

ծախսերը 
 
Արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերը 

Արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերն արտա-

դրության գործոնների (հիմնական միջոցներ, հումք, նյութեր, վա-

ռելիք, էներգիա, աշխատանքային ռեսուրսներ) ողջ ծախսն է դրա-

մական արտահայտությամբ: Դա ներարտադրական կարևոր ցու-

ցանիշ է, որ անհրաժեշտ է առաջարկի գնի որոշման, ինչպես նաև 

ընկերության ձեռնարկատիրական արդյունավետ քաղաքականու-

թյան մշակման համար: Առևտրային ցանկացած ընկերություն ապ-

րանքներ է արտադրում շահույթ ստանալու նպատակով, ավելին` 

ձգտում է առավելագույնի հասցնել շահույթի և ծախսերի հարաբե-

րակցությունը: Սակայն շուկայում գնի սահմանման` որոշակի վա-

ճառողի հնարավորությունները սահմանափակ են շուկայական 

մոդելի (համակարգի) տեսակով, և բացի դրանից, գների մակար-

դակը ձևավորվում է մի շարք գործոնների ազդեցությամբ: Դրա 

համար էլ ցանկացած արտադրողի համար շահույթի մեծացման 

գլխավոր, իսկ երբեմն նաև միակ աղբյուրը դառնում է ծախսերի 

իջեցումը: Այստեղից էլ հետևում է ծախսերի շուկայական վերլու-

ծության հիմնական նպատակը` բացահայտել ծախսերի և եկա-

մուտների օպտիմալ հարաբերակցությունը, ինչն ընկերության գո-

յատևման և հաջողության կարևոր պայմանն է: Գնագոյացման 

պրակտիկայում ընդունված է տարբերել հաշվապահական և 

տնտեսական (ձեռնարկատիրական) ծախսերը: 

 
Հաշվապահական ծախսերը 

Ինքնարժեքին վերագրվող, արտադրանքի արտադրության և 

իրացման հաշվապահական ծախսերը ձևավորվում են համաձայն 

“Շահութահարկի մասին” ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի, որով սահման-

վում են ինքնարժեքի մեջ մտնող`   

ա) նյութական ծախսերը,  

բ) հիմնական արտադրական ֆոնդերի լրիվ վերականգնման  

    հատկացումները,  

Արտադրանքի  
արտադրության և 
իրացման ծախսեր 
Արտադրության գոր-
ծոնների (հիմնական 
միջոցներ, հումք, նյու-
թեր, վառելիք, էներ-
գիա, աշխատանքային 
ռեսուրսներ) ողջ 
ծախսն է դրամական 
արտահայտությամբ: 
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գ) աշխատանքի վարձատրման ծախսերը,  

դ) վարձակալական վճարը,  

ե) գույքի պարտադիր ապահովագրման վճարումները,  

զ) պետական սոցիալական և բուժապահովագրության վճա-

րումները,  

է) կարճաժամկետ վարկերի դիմաց տոկոսների վճարում-

ները (բացի ժամկետանց և տարկետված վարկերից),  

ը) արտադրանքի արտադրման և իրացման մյուս ծախսերը 

(ներառյալ հիմնական արտադրական ֆոնդերի բոլոր տե-

սակների նորոգման ծախսերը):  

Ծախսերի կառուցվածքում ներառվում են` նյութական ծախ-

սերը, աշխատանքի վարձատրության ծախսերը, սոցիալական 

վճարումները, հիմնական ֆոնդերի ամորտիզացիան, այլ ծախսեր: 

 

Տնտեսական ծախսերը 
Շուկայում գործելու համար ընկերությունը պետք է կատարի, 

հետևաբար առաջարկության գնի որոշման ժամանակ հաշվի առ-

նի այլ, ավելի մեծ ծախսեր` կապված պարզ և ընդլայնված վեր-

արտադրության հետ: Այդ ծախսերն անվանում են տնտեսական 

(ձեռնարկատիրական) և, ըստ էության, ձևավորում են առաջարկի 

գինը: 

Տնտեսական ծախսերը ներառում են` 

 հաշվապահական ծախսերը, 

 նորմալ ձեռնարկատիրական շահույթը, որ պետք է ծառա-

յի որպես կապիտալ ներդրումները ֆինանսավորելու, 

շրջանառու միջոցների հավելաճի, ԳՀԱ-ների ծախսերի 

աղբյուր և այլն, 

 ԱԱՀ, եթե հաշվարկվում է ընկերության գնի նկատմամբ, 

 ակցիզները` ենթաակցիզային ապրանքի առկայության 

դեպքում, 

 մաքսատուրքերն ընկերության արտահանվող ապրանք-

ների համար, 

 այլընտրանքային (ժամանակավոր) ծախսերը` դրամա-

կան կորուստները, կապված ընկերության ռեսուրսների 
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ավելի լավ օգտագործման հնարավորությունների բաց-

թողման հետ: 

Տնտեսական որոշումների հիմքում այն գործոնն է, որ տնտե-

սավարող սուբյեկտը հանդիպում է ռեսուրսների սահմանափակու-

թյանը և պետք է ընտրություն կատարի դրանց այլընտրանքային 

օգտագործման եղանակների միջև: Այլ խոսքով` արտադրողը 

պետք է նկատի ունենա, որ այս կամ այն ռեսուրսը կարող է օգ-

տագործվել այլընտրանքային ձևով, և, հետևաբար, անհրաժեշտ է 

համադրել սպասվելիք օգուտներն այդ այլընտրանքայիններից: 

Տվյալ արտադրությունում ռեսուրսներն օգտագործելու վերաբեր-

յալ որոշում ընդունելով` ձեռնարկատերը հրաժարվում է այլ ապ-

րանքների և ծառայությունների արտադրությունից, այսինքն` բաց 

է թողնում այլընտրանքային հնարավորությունների արժեքավո-

րությունը: Այդ տեսանկյունից կարելի է ասել, որ տնտեսական ո-

րոշումներ ընդունելիս հաշվի առնվող ծախսերը միշտ էլ այլընտ-

րանքային են: 

Ռեսուրսների հազվագյուտ լինելու սկզբունքը հաշվի առնող 

ծախսերի տեսության հիմնադիր, ավստրիացի Ֆրիդրիխ Վիզերը 

ծախսերի օրենքը ձևակերպել է հետևյալ կերպ. «Որևէ իրի իրա-

կան արժեքն այլ իրերից չստացված օգտակարություններն են, ո-

րոնք կարող էին արտադրվել տվյալ իրի արտադրության վրա 

ծախսված ռեսուրսների օգնությամբ»: Ըստ Վիզերի` արտադրութ-

յան ծախսերն ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ կորցրած (այդ թվում` պոտեն-

ցիալ) օգտակարություններ. «Նա, ով մտածում է «օգտակարութ-

յան» մասին, պարզապես մտածում է մեկ արտադրության օգտա-

կարության մասին` մոռանալով մյուսների օգտակարությունը»: 

Այսպիսով` տնտեսությունում բոլոր ծախսերը կապված են այլ-

ընտրանքային ապրանքներ արտադրելու հնարավորությունից 

հրաժարվելու հետ: Այլ խոսքով` բոլոր ծախսերն այլընտրանքային 

են, ինչի համար էլ պետք է հաշվի առնվեն բիզնեսում որոշումներ 

կայացնելիս: Այլընտրանքային ծախսերը դիտարկելով ընկերու-

թյան դիրքերից` կարելի է ասել, որ դրանք բացահայտ (արտաքին) 

կամ ոչ բացահայտ (ներքին) բնույթի են: 

Ծախսերի օրենք 
Որևէ իրի իրական 
արժեքն այլ իրերից 
չստացված օգտակա-
րություններն են, որոնք 
կարող էին արտադրվել 
տվյալ իրի արտադրու-
թյան վրա ծախսված 
ռեսուրսների օգնու-
թյամբ: 
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Բացահայտը վերագրվող ծախսերն են, որ ընդունում են ձեռք 

բերված ռեսուրսների (աշխատողների աշխատավարձ, հումքի, 

վառելիքի, էներգիայի, տրանսպորտային ծառայությունների վճա-

րումներ և այլն) համար ընկերության ուղղակի ծախսերի ձև: 

Արևմտյան պրակտիկայում այդ ծախսերն անվանում են արտա-

քին: 

Ոչ բացահայտը ընկերության, որպես իրավաբանական անձի, 

պատկանող ռեսուրսների օգտագործման վերագրված ծախսերն 

են: Այդ ծախսերը պայմանագրով նախատեսված չեն, պարտադիր 

վճարներ չեն և մնում են չստացված: Դրանց են վերաբերում` 

 ընկերության սեփականատիրոջ վարձատրությունը, եթե նա 

աշխատում է վարձու աշխատակիցների հետ (մինչդեռ կա-

րող էր վաստակել` աշխատելով այլ կազմակերպությու-

նում), 

 ընկերությանը պատկանող շենքերի շահագործման արժեքը 

(իր տարածքները վարձակալության հանձնելուց և համա-

պատասխան վճար ստանալուց ընկերության հրաժարվելու 

դեպքում): 

Ոչ բացահայտ ծախսերը հաճախ թաքնված բնույթի են, սա-

կայն պետք միշտ հաշվի առնել տնտեսական որոշումներ ընդու-

նելիս: 

Այլ է անվերադարձելի ծախսերի դեպքում, որ սովորաբար 

տեսանելի են, սակայն կառավարչական որոշումներ ընդունելիս 

միշտ անտեսում են: Անվերադարձելի ծախսերն (այլ կերպ դրանք 

անվանում են կորցված արժեք) այն ծախսերն են, որ կատարվել 

են նախկինում և չեն կարող փոփոխվել ոչ մի ներկա կամ ապագա 

գործողություններով: Հատկապես իրենց անփոխհատուցելիութ-

յան պատճառով դրանք չպետք է ազդեն ընկերության որոշումնե-

րի վրա: Այդ կատեգորիային է վերաբերում, օրինակ, բացառապես 

նոր արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվող  մեքե-

նայական սարքավորման գնումը, որ չի կարող վերակառուցվել 

այլ նպատակների համար, նույնիսկ, չի կարող իրացվել մետաղի 

ջարդոնի գնով: Այդպիսի սարքավորման համար կապիտալի 

ծախսերը հետևաբար անվերադարձելի են, իսկ այլընտրանքային 

Բացահայտ ծախսեր 
Վերագրվող ծախսերն 
են, որ ընդունում են 
ձեռքբերված ռե-
սուրսների (աշխատող-
ների աշխատավարձը, 
հումքի, վառելիքի, 
էներգիայի, տրանս-
պորտային ծառայութ-
յունների վճարումները 
և այլն) համար ընկե-
րության ուղղակի 
ծախսերի ձև: 

Ոչ բացահայտ ծախսեր 
Ընկերության, որպես 
իրավաբանական ան-
ձի, պատկանող ռե-
սուրսների օգտագործ-
ման վերագրված ծախ-
սերն են: 
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օգտագործման վերագրվող ծախսերը հավասար են զրոյի: Անվե-

րադարձելի ծախսեր են ԳՀՓԿԱ-ների, մարքեթինգային  ծախսերը 

և այլն: Ի հակադրություն անվերադարձելի ծախսերի` տնտեսա-

կան որոշումներ ընդունելիս հարկավոր է հաշվի առնել կանխելի, 

այսինքն` չկատարված ծախսերը, որ հեշտ և առանց կորուստների 

կարող են կանխվել: Օրինակ` ԶԼՄ-ներում նոր ապրանքի գովազ-

դային քարոզարշավը կապիտալի կանխելի ծախս է: Հաշվապա-

հական ծախսերը հաշվի չեն առնում ոչ բացահայտ ծախսերը, այլ 

ներառում են միայն ձեռք բերված ռեսուրսների համար վճարում-

ների տեսքով ներկայացված բացահայտ ծախսերը: 

Գնագոյացման ծախսային մեթոդները սահմանափակ կիրա-

ռություն ունեն, քանի որ կարող են օգտակար լինել միայն 

սկզբնական բազային գնի որոշման և ապրանքը շուկա դուրս բե-

րելու կամ դրա արտադրությունը կազմակերպելու համար: Վերջ-

նական գնի սահմանման նպատակով պետք է հաշվի առնել շու-

կայի իրավիճակի փոփոխվող գործոնները: 

 

“Ինքնարժեք գումարած շահույթ” սկզբունքով 

գնագոյացման ծախսային մեթոդները 
Գոյություն ունեն ծախսային մի քանի մեթոդներ, որոնցով գինը 

սահմանվում է ըստ “ինքնարժեք գումարած շահույթ” սկզբունքի` 

 ծախսային մեթոդ, 

 ուղղակի ծախսային (կամ սահմանային ծախսերի) մեթոդ, 

 նպատակային շահույթի (անվնասաբերության վերլուծու-

թյան և նպատակային շահույթի ապահովման հիման վրա 

գնի հաշվարկման) մեթոդ, 

 ներդրումների եկամտաբերության (ներդրումների եկամտա-

բերության վերլուծության հիման վրա գնի սահմանման) 

մեթոդ, 

 կառուցվածքային նմանության մեթոդ: 

Գնագոյացման տվյալ մեթոդն արդյունավետ է միայն այն 

դեպքերում, երբ սահմանված գինն իրականում ընկերությանն ա-

պահովում է նրա կողմից պլանավորված վաճառքի մակարդակը: 

Գնագոյացման ծախ-
սային մեթոդները սահ-
մանափակ կիրառութ-
յուն ունեն, քանի որ 
կարող են օգտակար 
լինել միայն սկզբնա-
կան բազային գնի 
որոշման և ապրանքը 
շուկա դուրս բերելու 
կամ դրա արտադրու-
թյունը կազմակերպելու 
համար: 
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Այդուհանդերձ` գնագոյացման այդ մեթոդը վայելում է մասսայա-

կանություն հետևյալ պատճառներով` 

 վաճառողները կարողանում են ավելի ճշգրիտ գնահատել 

սեփական ծախսերը, քան պահանջարկը. գինը կապելով 

ապրանքի ինքնարժեքի հետ` նրանք պարզեցնում են գնա-

գոյացման գործընթացը, քանի որ տվյալ դեպքում ստիպ-

ված չեն լինում մշտապես հետևելու պահանջարկի փոփո-

խությանը, 

 երբ ճյուղի բոլոր ընկերություննեը կիրառում են գնագոյաց-

ման այդ մեթոդը` գները դառնում են գրեթե միանման, և 

գնային մրցակցությունը հասնում է նվազագույնի: 

Շատերը կարծում են, որ ըստ “ինքնարժեք գումարած շահույթ” 

սկզբունքի` գնագոյացումն արդարացի է ինչպես սպառողների, 

այնպես էլ վաճառողների առնչությամբ. այդ դեպքում վաճառողնե-

րը ստանում են ներդրումների արդարացի եկամտաբերություն, 

սակայն չեն հարստանում գնորդների հաշվին պահանջարկի մե-

ծացման դեպքում: 
 

Ծախսային մեթոդը 
Արտադրանքի արտադրության լրիվ (կամ միջին) ծախսերի 

հաշվառմամբ գնագոյացման ծախսային մեթոդը հիմնված է ինչ-

պես փոփոխական, այնպես էլ հաստատուն ծախսերը ներառող 

լրիվ ինքնարժեքի վրա: Մեթոդի էությունը ընդհանուր ծախսերի 

գումարումն է. փոփոխական (կամ ուղղակի) ծախսերին գումա-

րած հաստատունը (կամ վրադիրը) և շահույթը, որ ընկերությունը 

ենթադրում է ստանալ: 

Մեթոդի գլխավոր առավելությունը պարզ և հարմար լինելն է, 

ինչը կապված է այն բանի հետ, որ արտադրողը միշտ էլ տվյալ-

ներ ունի սեփական ծախսերի վերաբերյալ: Սակայն մեթոդն ունի 

երկու մեծ թերություն. 

 գները սահմանելիս հաշվի չեն առնվում ապրանքի` գոյութ-

յուն ունեցող պահանջարկը և մրցակցությունը շուկայում, 

դրա համար էլ հնարավոր է իրավիճակ, երբ տվյալ գնի 

դեպքում ապրանքը պահանջարկ չի վայելի. 

Ծախսային մեթոդ 
Հիմնված է ինչպես 
փոփոխական, այնպես 
էլ հաստատուն ծախ-
սերը ներառող լրիվ 
ինքնարժեքի վրա: 
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 ապրանքի ինքնարժեքի ընկերության կառավարման, այլ ոչ 

տվյալ ապրանքի արտադրության ծախսեր համարվող, 

հաստատուն վրադիր ծախսերի վերագրման ցանկացած 

մեթոդ պայմանական է: 

 

Ուղղակի ծախսերի մեթոդը 
Ուղղակի ծախսերի մեթոդը ենթադրում է փոփոխական ծախ-

սերին որոշակի վրադիրի ավելացմամբ գնի սահմանում: Ընդ 

որում հաստատուն ծախսերը, որպես ընկերության ծախսեր, ընդ-

հանուր առմամբ չեն բաշխվում ըստ առանձին ապրանքների, այլ 

մարվում են իրացման գնի և արտադրանքի արտադրության փո-

փոխական ծախսերի միջև եղած տարբերությամբ: Այդ տարբերու-

թյունը ստացել է «ավելացված» կամ «մարգինալ» շահույթ անվա-

նումը: Ճիշտ մոտեցման դեպքում փոփոխական (ուղղակի) ծախ-

սերը պետք է լինեն այն սահմանը, որից ցածր ոչ մի արտադրող չի 

գնահատի իր արտադրանքը: Ցանկացած դեպքում ծախսերը 

պայմանավորում են ապրանքի սկզբնական գնի ստորին սահ-

մանը, մինչդեռ սպառողի համար ապրանքի արժեքավորությունը 

պայմանավորում է դրա գնի վերին սահմանը: 

Նկարագրված մեթոդաբանությամբ հաշվարկված գնով ապ-

րանքի վաճառքն արդյունավետ է հագեցման փուլում, երբ վա-

ճառքի աճը բացակայում է, և ընկերությունը ցանկանում է իրաց-

ման ծավալը պահպանել որոշակի մակարդակում: 
 

Նպատակային շահույթի մեթոդը 
Մեթոդը հիմնվում է այն բանի վրա, որ ընկերությունը ձգտում 

է իր ապրանքի գինը սահմանել այնպիսի մակարդակում, որը կա-

պահովի ցանկալի շահույթ: Անվնասաբերության կետն ընդհանուր 

հասույթի կորի և ընդհանուր ծախսերի կորի հատման կետն է: 

Անվնասաբերության կետում շահույթի ծավալը հավասար է զրոյի: 

Մեթոդի հիմնական թերությունն այն է, որ հաշվի չի առնվում ապ-

րանքի գնի և փաստացի պահանջարկի փոխկապվածությունը: 

Ինքնարժեքի վրա հիմնված գնագոյացման մեթոդ է նաև 

գնագոյացումն անվնասաբերության կետի հիման վրա կամ դրա 

Ուղղակի ծախսերի 
մեթոդ 
Ենթադրում է փոփո-
խական ծախսերին 
որոշակի վրադիր` 
շահույթի ավելացման 
ճանապարհով գնի 
սահմանում: 

Ծախսերը պայմանա-
վորում են ապրանքի 
սկզբնական գնի ստո-
րին սահմանը, մինչդեռ 
սպառողի համար ապ-
րանքի արժեքավորու-
թյունը պայմանավո-
րում է դրա գնի վերին 
սահմանը: 



¶ÆÜÀ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²ÈÆðàôØ 

 

99

տարատեսակը` գնագոյացումը նպատակային շահույթի հիման 

վրա: Տվյալ դեպքում ընկերությունը ձգտում է սահմանել գին, որը 

հնարավորություն տա իր արտադրությանը լինելու անվնասաբեր 

կամ բերելու ցանկալի նպատակային շահույթ: Անվնասաբերու-

թյան կետը կարելի գտնել վերլուծական մեթոդով` ըստ հետևյալ 

բանաձևի.  

BSV = FC / TR , 

որտեղ BSV - ն անվնասաբերության կետն է,  

 FC - ն` հաստատուն ծախսերը,  

 TR - ն` համախառն շահույթը:  

Անվնասաբերության կետը կարելի է հաշվարկել նաև ըստ 

արտադրության և իրացման ծավալի` հետևյալ բանաձևով. 

BSVQ = FC /P- VC, 

որտեղ VC-ն փոփոխական ծախսերն են,  

P-ն` արտադրանքի գինն է, որով պետք է վաճառվի ան-

վնասաբերության կետին հասնելու համար անհրաժեշտ 

ծավալի արտադրանքը:  

Եթե ընկերությունը թողարկում է արտադրանքի լայն անվա-

նակարգ, ապա կիրառում են անվնասաբերության բանաձևի ընդ-

լայնված տարբերակը.  

BSV = FC / (S x TR)A + (S x TR)B + (S x TR)C + (S x TR)D, 

որտեղ  S-ը յուրաքանչյուր ապրանքի վաճառքի տոկոսն է (A, B, 

C, D): 

Գնագոյացումն անվնասաբերության կետի կամ նպատակա-

յին շահույթի հիման վրա գնագոյացման մեթոդ է, որի դեպքում գի-

նը սահմանվում է` ելնելով ինքնարժեքի մեծությունից արտադրու-

թյան անվնասաբեր ծավալի որոշումից, այսինքն` այնպես, որպես-

զի ընկերությանն ապահովվի նպատակային շահույթ: 

Այդ մեթոդի դեպքում կիրառվում է անվնասաբերության գրա-

ֆիկի հայեցակարգը, որն արտացոլում է վաճառքի ծավալի տար-

բեր մակարդակների դեպքում ընկերության սպասվելիք ընդհա-

նուր ծախսերը և համախառն շահույթը: Գծապատկեր 2.1.-ում 

պատկերված է հիպոթետիկ արտադրող ընկերության համար այդ-

պիսի գրաֆիկ: 

Գնագոյացում ան-
վնասաբերության կե-
տի կամ նպատակային 
շահույթի հիման վրա  
Գնագոյացման մեթոդ 
է, որի դեպքում գինը 
սահմանվում է` ելնե-
լով ինքնարժեքի մե-
ծությունից արտադրու-
թյան անվնասաբեր 
ծավալի որոշումից, 
այսինքն` այնպես, որ-
պեսզի ընկերությանն 
ապահովվի նպատա-
կային շահույթ: 
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Ինչպես երևում է, ընկերության հաստատուն ծախսերը կազ-

մում են 10 մլն. դրամ` անկախ վաճառքի ծավալից: Փոփոխական 

ծախսերը գումարվում են հաստատունին, ինչի արդյունքում ստա-

նում ենք ընդհանուր ծախսերի ցուցանիշը (10FC+40VC=50TC), որ 

աճում է արտադրության ծավալի մեծացման զուգընթաց: Համա-

խառն եկամտի կորը սկիզբ է առնում զրոյական կետից և բարձ-

րանում ավելի վերև` վաճառված արտադրանքի յուրաքանչյուր 

հաջորդ միավորի հետ: Այդ կորի թեքությունն արտացոլում է ապ-

րանքի գինը, որ կազմում է 8 հազ. դրամ: Մենք տեսնում ենք, որ 

համախառն եկամտի և ընդհանուր ծախսերի կորերը հատվում են 

կետում, որտեղ վաճառքի ծավալը 2.5 հազար միավոր է: Դա 

անվնասաբերության շեմն է: Հետևաբար տվյալ վերլուծությունը 

ցույց է տալիս, որ 8 հազ. դրամ արտադրանքի միավորի գնի դեպ-

քում ընկերությունը, անվնասաբերության մակարդակին հասնելու 

համար, պետք է վաճառի նվազագույնը 2.5 հազար միավոր ար-

տադրանք: 
 

Ներդրումների եկամտաբերության մեթոդը 
Ներդրումների եկամտաբերության (ROI) վերլուծությունը 

բիզնեսում ներդրումների հետևանքների գնահատման, որոշում-

ների ընդունման համար հաճախ օգտագործվող ֆինանսական 

ցուցանիշներից է: Ներդրումների եկամտաբերության վերլուծութ-

յամբ ներդրումներից ստացված եկամուտների չափը և ժամանակը 

Գծապատկեր  2.1. 
Անվնասաբերության 
կետի որոշումը 
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համեմատվում են ներդրումային ծախսերի չափի և ժամանակի 

հետ (տե′ս գծապատկեր 2.2.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բարձր ROI-ին նշանակում է, որ ներդրումային եկամուտները 

շահեկանորեն համադրելի են ներդրումային ծախսերի հետ: 

Ներդրումների եկամտաբերությունը հաճախ ապահովվում է 

գործողությունից «ետգնումը» (լրացուցիչ եկամուտը) այդ գործո-

ղության ծախսերին հարաբերմամբ: Դա “պարզ ROI-ին” է, որ օգ-

տագործվում է բիզնեսի իրավիճակի վերլուծության և դրամական 

հոսքի այլ վերլուծության ձևերում: Օրինակ` ո±րն է արժեքը մար-

քեթինգային նոր ծրագրի, որը, ինչպես սպասվում է, հաջորդ հինգ 

տարիներին կարժենա 10 մլն. դրամ, նույն ժամանակահատվա-

ծում կապահովի լրացուցիչ 12 մլն. դրամ` մեծացած եկամտի մեջ: 

ROIպարզ =եկամուտ-ներդրումներ/ ներդրումային x100% = 

=12-10/10=20%: 

Պարզ ROI-ին գործում է լավ, երբ ներդրումային եկամուտ-

ները և ծախսերը հեշտ է իմանալ, և երբ դրանք գործողության 

արդյունքն են:  Բիզնեսի բարդ դեպքերում, հետևաբար, ետգնում-

ները (օրինակ` մեծացած շահույթը) ոչ միշտ է դյուրին համադրել 

դրանք ապահոված ծախսերի (օրինակ` մարքեթինգի ծրագրի 

ծախսերի) հետ, ինչի արդյունքում ROI-ին դառնում է պակաս 

արժանահավատ` որպես որոշման ընդունման ուղեցույց:  

Ներդրումների եկամտաբերության մեթոդը պատկանում է 

ծախսերի հիման վրա գնի հաշվարկման մեթոդների խմբին:  Մե-

թոդի հիմնական խնդիրն է` գնահատել լրիվ ծախսերն ապրանքի 

+ 
Դրամական հոսք  

(Cash flow) 
-       

    
 

 

Եկամուտների մեծացում 

Եկամուտների ստացման 
արագացում 

Վնասների նվազում 

Որոշում ընդունողները ROI-ով համեմատում են ակնկալվող եկամուտների ժամկետները և 
չափերը ներդրումային ծախսերի հետ

Գծապատկեր 2.2. 
Ներդրումների 
եկամտաբերությունը 
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արտադրության տարբեր ծրագրերի դեպքում և որոշել թողարկ-

ման ծավալը, որի իրացումը որոշակի գնով հնարավորություն 

կընձեռի փոխհատուցելու համապատասխան կապիտալ ներ-

դրումները: Արտադրության ծախսերի նկատմամբ սահմանվող 

վրադիրը ներառում է ներդրված կապիտալից եկամտի տոկոսը: 
Օրինակ` ընկերությունը նոր արտադրանքի արտադրության ծավալը տա-
րեկան ենթադրում է 40 000 հատ: Արտադրանքի միավորի փոփոխական 
ծախսերը կազմում են 30, հաստատունը` 20 դրամ: Նոր արտադրանքի 
թողարկման նախագիծը պահանջում է 1 մլն. դրամի լրացուցիչ ֆինանսա-
վորում (վարկ), որը կմարվի  շահույթի հաշվին` 20% տարեկան եկամտա-
բերության դեպքում: Որքա±ն պետք է լինի նոր արտադրանքի գինը: Ար-
տադրանքի միավոր արտադրության ընդհանուր ծախսերը կազմում են 
50 դրամ (30 + 20 = 50 դրամ): Վարկային միջոցները ծածկելու համար 
նվազագույն շահույթը պետք է կազմի. (1 000 000/0,2)/40 000=5 դրամ): 
Նոր արտադրանքի ենթադրվող գինը կկազմի 55 դրամ (50+5=55):  
 

Մեթոդը միակն է, որ հաշվի է առնում ապրանքի արտադրու-

թյան և իրացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների 

վճարովի լինելը: Այն  հարմար է շուկայական հայտնի գնով, ընկե-

րության համար նոր արտադրանքի արտադրության ծավալի վե-

րաբերյալ որոշում ընդունելիս: Մեթոդի հիմնական թերությունը 

տոկոսադրույքների օգտագործումն է, որոնք սղաճի պայմաննե-

րում անորոշ են ժամանակի մեջ:  
 

Կառուցվածքային նմանակի մեթոդը 
Մեթոդի էությունն այն է, որ նոր ապրանքի գնի սահմանման 

դեպքում որոշվում է նրա նմանակի գնի կառուցվածքը: Դրա հա-

մար օգտագործվում են համանման ապրանքի գնի մեջ կամ ինքն-

արժեքում հիմնական տարրերի բաժնեմասի (հաճախ որոշվում է 

նյութական ծախսերի և աշխատավարձի տեսակարար կշիռն ընդ-

հանուր ինքնարժեքում) վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները: 

Եթե հնարավոր է ստույգ որոշել նոր ապրանքի գնի տարրերից 

մեկը, օրինակ` նյութական ծախսերը, ծախսի նորմաները և այլն, 

ապա նմանակի կառուցվածքը փոխադրելով նոր ապրանքի վրա` 

կարելի է հաշվարկել մոտավոր գինը: Այսպիսով` իմանալով նոր 

արտադրանքի համապատասխան ծախսերի բացարձակ մեծու-

թյունը` հաշվարկվում է դրա ինքնարժեքը.  

Ին=Ինծ/Տնծ*100%, 
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որտեղ  Ինծ-ն` նոր արտադրանքի միավորի վրա նյութական 

ծախսերն են,  

Տնծ-ն` արտադրանքի նման խմբի ինքնարժեքում նյութա-

կան ծախսերի տեսակարար կշիռը:  

Համանման հաշվարկներ են կատարվում նաև ըստ աշխա-

տավարձի: 

 

Ամփոփում 
Առևտրային ցանկացած ընկերություն ապրանքներ է արտադրում շահույթ ստա-

նալու նպատակով, ավելին` ձգտում է առավելագույնի հացնել շահույթի և ծախսերի 

հարաբերակցությունը: Սակայն շուկայում գնի սահմանման որոշակի վաճառողի հնա-

րավորությունները սահմանափակ են շուկայական մոդելի տեսակով, և, բացի դրանից, 

գների մակարդակը ձևավորվում է մի շարք գործոնների ազդեցությամբ: Դրա համար էլ 

ցանկացած արտադրողի համար շահույթի մեծացման գլխավոր, իսկ երբեմն նաև միակ 

աղբյուրը դառնում է ծախսերի իջեցումը: Հետևաբար կարևորվում է ծախսերի բնույթի 

իմացությունը և դրա հիման վրա այնպիսի ծախսերի բացահայտումը, որոնց կրճա-

տումն էական ազդեցություն չի ունենա ապրանքի կամ ծառայության, սպառողների 

սպասարկման որակի վրա և կնպաստի ընկերության շահութաբերության ու մրցունա-

կության բարձրացմանը: 

Գործնականում ծախսային մեթոդները կիրառվում են` 

 սկզբունքորեն նոր արտադրանքի գինը սահմանելիս, երբ հնարավոր չէ հա-

մեմատել թողարկվողի հետ, և բավականաչափ հայտնի չէ պահանջարկը, 

 արտադրության անհատական յուրահատկություններով ըստ տարբեր պատ-

վերների թողարկվող արտադրանքի (շինարարական, նախագծային աշխա-

տանքներ, փորձնական նմուշներ)  գինը սահմանելիս, 

 այն ապրանքների ու ծառայությունների  (վերանորոգման ծառայություններ, ա-

ռաջին անհրաժեշտության ապրանքներ) գինը սահմանելիս, որոնց պահան-

ջարկը սահմանափակված է բնակչության գնողունակությամբ:  

Ծախսերի հիման վրա գնի սահմանման թվարկված մեթոդների կիրառումն ավելի 

հարմար է բազիսային գնի հիմնավորման համար, որ պետք է պատասխանի հետևյալ 

հարցին. կարելի՞ է, թե՞ չի կարելի տվյալ ապրանքով մտնել շուկա վաճառքի վերջ-

նական գինը որոշելու համար:  
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 

 անվնասաբերության շեմ 

 անվնասաբերության կետ 

 արտադրանքի արտադրության և 

իրացման ծախսեր 

 հաշվապահական ծախսեր 

 տնտեսական (ձեռնարկատիրական) 

ծախսեր 

 ծախսերի օրենք 

 բացահայտ ծախսեր 

 ոչ բացահայտ ծախսեր  

 “ինքնարժեք գումարած շահույթ” 

 

 ծախսային մեթոդ 

 ուղղակի ծախսային (կամ սահմանային 

ծախսերի) մեթոդ 

 անվնասաբերության վերլուծության և 

նպատակային շահույթի ապահովման 

հիման վրա գնի հաշվարկման մեթոդ  

 ներդրումների եկամտաբերության վեր-

լուծության հիման վրա գնի սահման-

ման մեթոդ 

 կառուցվածքային նմանակի մեթոդ 

 

 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Որո±նք են ըստ “ինքնարժեք գումարած շահույթ” սկզբունքի գնագոյացման ծախ-

սային մեթոդները: 

2. Ո±րն է անվնասաբերության վերլուծության և նպատակային շահույթի ապահով-

ման հիման վրա գնի հաշվարկման մեթոդի էությունը: 

3. Որո±նք են բացահայտ և ոչ բացահայտ ծախսերի առանձնահատկությունները: 
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Գլուխ 3  

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ   

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ  ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 

 
Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 

 հասկանալ, թե մրցակցությունն ինչպես է ազդում գնագոյացման վրա, 

 հասկանալ մրցակցային գնագոյացման էությունը, 

 ծանոթանալլ մրցակցային գնագոյացման մոտեցումներին: 

 
Համառոտ բովանդակություն  

Գնագոյացումը գների ընթացիկ մակարդակի հիման վրա 

Գնագոյացումը փակ աճուրդների հիման վրա 
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Ձևավորելով իրենց պատկերացումները որևէ ընկերության 

արտադրանքի արժեքավորության վերաբերյալ` գնորդները կհա-

մեմատեն գինը տվյալ ընկերության մրցակիցների համանման 

ապրանքների և ծառայությունների գների հետ: Այդպիսով մրցակ-

ցությունն ազդում է գնագոյացման գործընթացի վրա: Մրցակցա-

յին գնագոյացման առումով կարող է դիտարկվել երկու մեթոդ` 

գների ընթացիկ մակարդակի և փակ աճուրդների հիման վրա: 

 

Գնագոյացումը գների ընթացիկ մակարդակի 

հիման վրա 
Ընթացիկ գների հիման վրա գնագոյացման դեպքում ընկե-

րությունն իր ապրանքի գինը սահմանելիս հաշվի է առնում մրցա-

կիցների գները` պակաս ուշադրություն դարձնելով սեփական 

ծախսերին կամ իր ապրանքի պահանջարկին: Գնագոյացումը 

գների ընթացիկ մակարդակի հիման վրա գնագոյացման մեթոդ է, 

որի դեպքում ընկերությունը գինը սահմանում է հիմնականում 

մրցակիցների գների հիման վրա: 

Ընկերությունը կարող է սահմանել այնպիսի գին, ինչպիսին 

մրցակիցներինն է` բարձր կամ ցածր: Օլիգոպոլ ճյուղերում ընկե-

րությունները սովորաբար սահմանում են միևնույն գինը: Ոչ մեծ 

ընկերությունները հետևում են շուկայի առաջատարին. նրանք ի-

րենց գները փոխում են այն ժամանակ, երբ դա անում է առաջա-

տարը, այլ ոչ այն դեպքում, երբ փոխվում է իրենց ապրանքի պա-

հանջարկը կամ իրենց սեփական ծախսերը: Այդ ընկերությունները 

երբեմն սահմանում են առաջատարից մի փոքր բարձր կամ ցածր 

գին, սակայն գների հետագա փոփոխության դեպքում հստակ հե-

տևում են ամրագրված տարբերությանը: Թեպետ ըստ ընթացիկ 

գների գնագոյացման մեթոդը ընկերություններին հնարավորու-

թյուն չի ընձեռում հարկ եղած ձևով կառավարելու իրենց եկա-

մուտները, այնուամենայնիվ բավական մասսայականություն է վա-

յելում: Երբ պահանջարկի առաձգականությունն որոշելը դժվար է, 

ընթացիկ գինը հանդես է գալիս որպես ճյուղի հավաքական իմաս-

տության մարմնավորում: Բացի դրանից, ընկերությունների բարձ-

Գնագոյացում գների 
ընթացիկ մակարդակի 
հիման վրա 
Գնագոյացման մեթոդ 
է, որի դեպքում ընկե-
րությունը գինը սահ-
մանում է հիմնակա-
նում մրցակիցների 
գների հիման վրա: 
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րագույն ղեկավարությունը լավ է գիտակցում, որ ընթացիկ գնի 

պահպանումը մոտավորապես մի մակարդակում հնարավորու-

թյուն է տալիս խուսափելու գնային ավերիչ պատերազմներից: 

Ապրանքային տարբերակման դեպքում ապրանքի գինը սահ-

մանելիս արտադրողը կարող է օգտվել գների ընթացիկ մակար-

դակից: Այդպիսի մոտեցումն ավելի լավ համապատասխանում է 

տնտեսագետների կողմից հաճախ օգտագործվող “իդեալական 

մրցակցություն” հասկացությանը: Իսկ ահա մարքեթաբանի հա-

մար դա իսկական խռովություն է: Չէ որ մարքեթինգի հիմնարար 

սկզբունքը` տարբերիչ առավելության ձևավորումը, ընկերություն-

ներին թույլ է տալիս կառուցելու մենաշնորհային դիրքեր իր ապ-

րանքների շուրջ, ինչը տալիս է գնային որոշակի ազատություն` 

կախված այն բանից, թե սպառողների համար ինչպիսի արժեքա-

վորություն է ներկայացնում համապատասխան մրցակցային 

տարբերիչ առավելությունը: Նույնիսկ այնպիսի շուկաների հա-

մար, որոնք սովորաբար անվանվում են կիսաֆաբրիկատների 

շուկաներ, ստեղծագործական մտածողությունը կարող է հան-

գեցնել տարբերիչ այնպիսի առավելության, որը հնարավորություն 

է ընձեռում սահմանելու համապատասխան ապրանքի գին` հավե-

լադիրով: Հետևաբար ընկերությունները տարբերիչ առավելության 

ստեղծումը կարող են օգտագործել գների ընթացիկ մակարդակի 

հիման վրա գնագոյացումից զերծ մնալու համար: 

 
Գնագոյացումը փակ աճուրդների  

հիման վրա 
Փակ աճուրդների հիման վրա գնագոյացման դեպքում ընկե-

րությունները կողմնորոշվում են ոչ թե սեփական ծախսերով և 

պահանջարկով, այլ մրցակիցների ենթադրվող գներով: Յուրա-

քանչյուր մատակարար կարող է առաջարկել միայն մեկ գին: Ընդ 

որում չի կարող իմանալ իր մրցակիցների առաջարկած գները: 

Փակ աճուրդները, որտեղ գնորդները փակ ծրարով գրավոր 

հայտեր են ներկայացնում, միշտ տարածված են եղել կորպորա-

տիվ մարքեթինգում և սպառողական որոշ շուկաներում: Բացի 

դրանից, այդ մեթոդը հաճախ են օգտագործում տարբեր երկրների 

Փակ աճուրդների հի-
ման վրա գնագոյաց-
ման դեպքում ընկե-
րությունները կողմնո-
րոշվում են ոչ թե 
սեփական ծախսերով 
և պահանջարկով, այլ 
մրցակիցների են-
թադրվող գներով: 
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կառավարություններ` մատակարարներին գրավելու և համա-

խմբելու համար: 

Նախքան ինտերնետի ամենուր տարածվելը, շուկայում գեր-

իշխել են գնագոյացման այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են դեմ առ 

դեմ առևտուրը և չքննարկվող գները: Աճուրդները գոյություն են 

ունեցել հատուկ շուկաներում, օրինակ` հումքի, ֆինանսական 

որոշ ծառայությունների և արվեստի ու հնաոճ իրերի: Այժմ, e-Bay-

ի ստեղծումից ի վեր, էլեկտրոնային ավելի ու ավելի շատ այլ ա-

ճուրդներ են առաջանում` դառնալով գնագոյացման ավելի ուժեղ 

գործիք: Շնորհիվ մասնակիցների հսկայական բազմության գլոբալ 

ընդգրկման և միաժամանակյա կապի հնարավորությունների` 

էլեկտրոնային աճուրդները դառնում են համաշխարհային 

առևտրի կենտրոնական տարրը: Հետևաբար ինտերնետի հետա-

գա զարգացման պայմաններում ընկերությունները պետք է ավելի 

մեծ ուշադրություն դարձնեն գնագոյացման այդ նոր ձևերին: 

Թեպետ տնտեսագետներն աճուրդները դիտարկում են որ-

պես առաջարկի և պահանջարկի հաշվեկշռման արդյունավետ մե-

թոդ, այդուհանդերձ տվյալ մոտեցման դեպքում գործարքների 

կնքման ժամանակ անորոշության մակարդակը խիստ բարձրա-

նում է. վաճառողները չգիտեն գինը, որ կստանան, իսկ գնորդները 

չունեն երաշխիք, որ կկատարեն գնում: Այդ առումով առավել վառ 

օրինակ կարող է լինել աճուրդների ամենատարածված ձևերից 

մեկը` փակ աճուրդը:  

Առաջին գնի փակ հայտի հիման վրա գնագոյացումն ունի եր-

կու ձև. 

 պոտենցիալ գնորդներին խնդրում են փակ ծրարով ներ-

կայացնել իրենց գները, որից հետո սակարկություններից 

հաղթող է դուրս գալիս նա, ով առաջարկել է ամենա-

բարձր գինը, 

 մատակարարներն առաջարկում են ապրանքների և ծա-

ռայությունների մատակարարման իրենց հայտերը, և պայ-

մանագիրը հասնում է նրան, ով առաջարկել է ամենա-

ցածր գինը: 
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Այդպիսի մեթոդի դեպքում ընկերություններն իրենց առաջար-

կություններում գները հիմնավորում են այն ենթադրությունների 

վրա, թե մրցակիցներն ինչ գին կառաջարկեն իրենց: Սակայն ըն-

կերությունը չի կարող սահմանել որոշակի մակարդակից, այ-

սինքն` իր ծախսերից ցածր գին: Միաժամանակ սահմանելով շատ 

բարձր գին` ընկերությունը պայմանագիրը ստանալու շատ փոքր 

հնարավորություն կունենա: 

Անգլիական աճուրդներում որպես ելակետ սահմանվում է 

նվազագույն գին` հետագա սակարկությունների համար, իսկ 

դրանց ընթացքում պահանջվող գինն աստիճանաբար մեծանում է 

այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի մնացել մեկ գնորդ: Սա աճուրդ-

ների ամենատարածված ձևն է: Այդպիսի աճուրդներում վաճառ-

վում են հազվագյուտ իրեր, որ վաճառվել են Sotheby-ում և Cristie-

ում: Այժմ այդ աճուրդները միավորվել են e-Bay-ի հետ և դարձել 

մշտական դիլերների ցանցերին (sotheby.com) կամ, եթե խոսքը 

վերաբերում է 100 դոլարից 100 հազ. դոլար արժեքով հավաքա-

ծու առարկաներին, անմիջականորեն սպառողներին ուղղված 

էլեկտրոնային աճուրդների մատակարարներ (sotheby.amazon. 

com): 

Հոլանդական աճուրդի դեպքում գները նվազում են այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ գնորդ չի գտնվել: Այդ աճուրդները առաջա-

ցել են Նիդերլանդների ծաղկի շուկաներում: 

Հակադարձ աճուրդի դեպքում գնորդը սահմանում է ապրան-

քի իր գինը և որոնում այն ընկերությունը, որը համաձայն կլինի դա 

վաճառել տվյալ գնով: 

Թեպետ տնտեսագետները հակված են աճուրդներին վերա-

բերվել որպես ինչ-որ տեղ Ադամ Սմիթի “անտեսանելի ձեռքի”, այ-

դուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ դրանցում հաճախ գոր-

ծում են բավական կոշտ կանոններ:  

Երկրորդ գնի փակ աճուրդի դեպքում հայտը տրվում է փակ, 

սակայն լավագույն գին առաջարկած հավակնորդը վճարում է 

ըստ մեծության առաջարկված երկրորդ գինը:  
 

Անգլիական աճուրդնե-
րում որպես ելակետ 
սահմանվում է նվա-
զագույն գին` հետագա 
սակարկությունների 
համար, իսկ դրանց 
ընթացքում պա-
հանջվող գինն աս-
տիճանաբար մեծա-
նում է այնքան ժամա-
նակ, քանի դեռ չի 
մնացել մեկ գնորդ: 

Հոլանդական աճուրդի 
դեպքում գները նվա-
զում են այնքան ժա-
մանակ, քանի դեռ 
գնորդ չի գտնվել: Այդ 
աճուրդները առաջա-
ցել են Նիդերլանդների 
ծաղկի շուկաներում: 

Հակադարձ աճուրդի 
դեպքում գնորդը սահ-
մանում է ապրանքի իր 
գինը և որոնում այն 
ընկերությունը, որը 
համաձայն կլինի դա 
վաճառել տվյալ գնով: 

Երկրորդ գնի փակ 
աճուրդի դեպքում հայ-
տը տրվում է փակ 
ձևով, սակայն լավա-
գույն գին առաջարկած 
հավակնորդը վճարում 
է ըստ մեծության առա-
ջարկված երկրորդ 
գինը: 
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Ամփոփում 
Մրցակցությունն ազդում է գնագոյացման գործընթացի վրա: Մրցակցային գնագո-

յացման առումով կարող է դիտարկվել երկու մեթոդ` գների ընթացիկ մակարդակի և 

փակ աճուրդների հիման վրա:  

Ընկերությունը կարող է սահմանել այնպիսի գին, ինչպիսին մրցակիցներինն է` 

բարձր կամ ցածր: Օլիգոպոլ ճյուղերում ընկերությունները սովորաբար սահմանում են 

միևնույն գինը: Ոչ մեծ ընկերությունները հետևում են շուկայի առաջատարին. նրանք ի-

րենց գները փոխում են այն ժամանակ, երբ դա անում է առաջատարը, այլ ոչ այն դեպ-

քում, երբ փոխվում է իրենց ապրանքի պահանջարկը կամ իրենց սեփական ծախսերը: 

Ստեղծագործական մտածողությունը կարող է հանգեցնել տարբերիչ այնպիսի 

առավելության, որ հնարավորություն է ընձեռում սահմանելու համապատասխան ապ-

րանքի գին` հավելադիրով: Հետևաբար ընկերությունները տարբերիչ առավելության 

ստեղծումը կարող են օգտագործել գների ընթացիկ մակարդակի հիման վրա գնագո-

յացումից զերծ մնալու համար:  
 

Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 գնագոյացում գների ընթացիկ 

մակարդակի հիման վրա 

 “իդեալական մրցակցություն” 

 տարբերիչ առավելություն 

 գնագոյացում փակ աճուրդների հիման 

վրա  

 առաջին գնի փակ աճուրդ 

 երկրորդ գնի փակ աճուրդ 

 անգլիական աճուրդ 

 հոլանդական աճուրդ 

 հակադարձ աճուրդ 

 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Ինչու± մարքեթաբանի համար այնքան էլ ընդունելի չէ գնագոյացումը գների 

ընթացիկ մակարդակի հիման վրա: 

2. Որո±նք են առաջին գնի փակ հայտի հիման վրա գնագոյացման ձևերը: 

3. Ո±րն է հոլանդական աճուրդի տարբերիչ առանձնահատկությունը: 



Գրականություն 
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европейское  издание:  пер. с. англ. -М., ООО “И.Д.Вильямс”, 2008, с. 898-899, 

901-902. 

2. Джоббер Д., Принципы и практика маркетинг: пер. с англ. Уч. пос.-М., Изда-

тельский дом  “Вильямс”, 200, с. 290, 293. 

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-

е, пер. с  англ.- М.,  ООО “И.Д.  Вильямс”, 2009, с. 548. 

4. Маркетинг /У. Рудилиус и др.-М., ДеНово, 2001, с. 354. 
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 Մ Ա Ս   I V 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ 

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
  
 

Գլուխ 1.  Գնագոյացման ռազմավարության  
չափորոշիչները և նոր ապրանքների  

 գների սահմանումը 
 
Գլուխ 2.  Խմբային գնագոյացման  
 ռազմավարությունները 
 
Գլուխ 3.  Գների ճշգրտման  
 ռազմավարությունները 
 

Գլուխ 4.  Գնային խթանումը 
 
Գլուխ 5.  Գների նախաձեռնողական  
 փոփոխությունը 
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Գլուխ 1 

 

 

 

 

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԵՎ  

ՆՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  

ԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ  
 

 
Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 

 ծանոթանալ գնագոյացման ռազմավարության չափորոշիչներին, 

 ծանոթանալ նոր ապրանքների գների սահմանման մոտեցումներին: 

 

 
Համառոտ բովանդակություն  

Գնագոյացման ռազմավարության չափորոշիչները 

Նոր ապրանքների գների սահմանումը 
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Բազմաթիվ ընկերությունների փորձը վկայում է, որ գների 

սահմանմանն առնչվող որոշումներն ընդունվում են բարդ և հա-

կասական գործոնների ներգործությամբ, որոնց աղբյուրն են` բուն 

ընկերությունը, նրան շրջապատող միջավայրը և մրցակիցները: 

Ապրանքների գների սահմանումը բարդ և դինամիկ գործընթաց է, 

քանի որ ընկերությունը ոչ թե ուղղակի սահմանում է առանձին 

ապրանքի գինը, այլ մշակում է առաջարկվող ապրանքային ան-

վանակարգի մեջ մտնող տարատեսակ ապրանքներ ընդգրկող 

գնագոյացման համակարգ: Այն բանին զուգընթաց, երբ ապրանք-

ներն իրենց կենսապարբերաշրջանի մի փուլից անցնում են մյու-

սին, գնագոյացման այդ համակարգը ենթարկվում է նշանակալի 

փոփոխությունների: Ընկերությունը գները համապատասխանա-

բար ճշգրտում է այնպես, որ արտացոլեն արտադրության ծախսե-

րի և առաջարկի մակարդակի փոփոխությունները, ինչպես նաև 

հաշվի առնեն տարբերությունները գնորդների կատեգորիաների և 

գնում կատարելու իրավիճակների միջև: 

Մրցակցային միջավայրում փոփոխությունների դեպքում ըն-

կերությունը որոշում է ընդունում գների նախաձեռնողական փո-

փոխության կամ մրցակիցների գնային նախաձեռնություններին 

համարժեք արձագանքելու վերաբերյալ:  

Այս գլխում դիտարկվում են ընկերությունների կառավարման 

ժամանակ կիրառվող գնագոյացման հիմնական ռազմավարութ-

յունները: Մենք կդիտարկենք` 

 նոր ապրանքների գների սահմանման առանձնահատկու-

թյունները, 

 ապրանքային անվանակարգի շրջանակներում գների սահ-

մանման մոտեցումները, 

 գների ճշգրտման մեթոդները, 

 գների նախաձեռնողական փոփոխությունները, 

 մրցակիցների գնային նախաձեռնությանն արձագանքելու 

եղանակները: 

 

 

Ապրանքների գների 
սահմանումը բարդ և 
դինամիկ գործընթաց 
է, քանի որ ընկերու-
թյունը ոչ թե ուղղակի 
սահմանում է առան-
ձին ապրանքի գինը, 
այլ մշակում է առա-
ջարկվող ապրանքա-
յին անվանակարգի 
մեջ մտնող տարատե-
սակ ապրանքներ 
ընդգրկող գնագոյաց-
ման համակարգ: 
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Ապրանք Առաջանցում 

Նպատակային շուկա 

Վայր Գին 

Գնագոյացման նպատակները 

 
Գնի առաձգակա-

նությունը 

Գնի մակարդակներն 
ապրանքի 

կենսապարբերաշրջանի 
ընթացքում 

Զեղչեր և  
հաշվանցումներ.  
ո՞ւմ և ե՞րբ պետք է 

տրվեն 

Աշխարհագրական  
պայմանները.  ո՞վ է  

վճարում փոխադրման  
համար և որքա՞ն 

Գծապատկեր 1.1. 
Գնի ռազմավարության 
պլանավորումը 

Գնագոյացման ռազմավարության 

չափորոշիչները 
Գնի մակարդակին առնչվող որոշումներն առանձնահատուկ 

կարևոր են, քանի որ ազդում են ինչպես ընկերության վաճառքի 

ծավալի, այնպես էլ եկամտի վրա: 

Առաջնորդվելով ընկերության նպատակներով` մարքեթինգի 

մենեջերը պետք է սահմանի գնագոյացման նպատակները և մշա-

կի դրանց առնչվող քաղաքականությունը: Նա պետք է պատկե-

րացնի, թե ընկերությունը գնային ինչ իրավիճակների կհանդիպի և 

ինչպես կվարվի դրանց առնչությամբ: Այդ քաղաքականություննե-

րը պետք է բացատրեն թե (տե´ս գծապատկեր 1.1)`  

 գները որքանո՞վ առաձգական կլինեն, 

 ի՞նչ մակարդակի կլինեն ապրանքի կենսապարբերաշրջա-

նի ընթացքում, 

 ո՞ւմ և ե՞րբ պետք է տրվեն զեղչերը և հաշվանցումները, 

 որքա՞ն կկազմեն տրանսպորտային ծախսերը: 

 

 

 

 

  

 

 

Իրական կյանքում դժվար է որոշել գինը, քանի որ գներն ար-

տացոլում են շատ չափորոշիչներ:  

 

Նոր ապրանքների գների  

սահմանումը 
Այն բանին զուգընթաց, երբ ապրանքն իր կենսապարբերա-

շրջանի մի փուլից անցնում է մյուսին, փոխվում է նաև դրա գնի 

սահմանման սկզբունքը, ընդ որում հատուկ նշանակություն ունի 



ì²ð¸²ÜÚ²Ü ¶. 

 

120 

 

Խնայողական 
ռազմավարություն 

 

Բարձրացված գնի 
ռազմավարություն 

 

Ոչ բարձր գնի 
ռազմավարություն 

 

Պարգևավճարային 
հավելադիրների 
ռազմավարություն 

Բարձր 

Ցածր 

Որակ

Բարձ Ցածր 
Գինը Գծապատկեր 1.2. 

Նոր ապրանքի գնային 
դիրքավորման չորս 
ռազմավարությունները 

ապրանքի դուրսբերումը շուկա: Տվյալ դեպքում մենք կարող ենք 

տարբերել` 

 նոր ապրանքների ռազմավարություն, 

 արդեն գոյություն ունեցող ապրանքի կամ ծառայության 

ռազմավարություն, 

 արտոնագրով պաշտպանված նորաստեղծական ապրանք-

ների ռազմավարություն: 

Նոր ապրանք մշակելու մտադրություն ունեցող ցանկացած 

ընկերության առջև կանգնում է բարդ խնդիր. ինչպե±ս դիրքավորել 

ապրանքը: Գծապատկեր 1.2.-ում ներկայացված են դիրքավոր-

ման չորս հնարավոր ռազմավարություններ: 

 

 

 

 

 

Պարգևավճարային հավելադիրների ռազմավարության դեպ-

քում ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ ապրանք կամ մա-

տուցում ծառայություն և դրանց համար սահմանում բարձր գին: 

Խնայողական ռազմավարության դեպքում ընդհակառակը` 

թողարկվում է ոչ բարձր որակի արտադրանք և սպառողներին ա-

ռաջարկվում ավելի ցածր գնով: Այդ երկու ռազմավարությունները 

կարող են գոյություն ունենալ մի շուկայի շրջանակներում այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ դրանում առկա է սպառողների առնվազն 

երկու տարբեր խումբ, որոնցից մեկի համար հիմնական գործոնը 

որակն է, իսկ մյուսի համար` գինը: 

Ոչ թանկ որակի ռազմավարության կիրառմամբ ընկերություն-

ները “հարձակվում են” պարգևավճարային հավելադիրներ կիրա-

ռող մրցակիցների վրա: 
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 Ընկերությունը ձգտում է վաճառել 
բարձր գնով` մինչև գնային ավելի մեծ 
զգայունությամբ սպառողներին հասնելը 

Գին 

Քանակ 

Սկզբնական 
սերուցքի 
հանման գինը 
 
 
Երկրորդ գինը 
 
Վերջին գինը 

Գծապատկեր 1.3. 
Սերուցքի հանման 
գնագոյացումը 

Բարձրացված գնի ռազմավարություն դեպքում ընկերությունը 

սահմանում է ապրանքի բարձր որակը գերազանցող գին: Այդ 

ռազմավարությունն անհեռանկարային է, քանի որ շատ սպառող-

ներ վաղ թե ուշ կհասկանան, որ իրենց խաբել են, կդադարեցնեն 

գնել այդպիսի ապրանքներ և դրա մասին կսկսեն պատմել ուրիշ-

ներին: 

Առաջին անգամ շուկա միանգամայն նոր, արտոնագրով 

պաշտպանված ապրանք դուրս բերող ընկերությունը հանդիպում 

է սկզբնական գնի սահմանման բարդ խնդրին: Այդպիսի ընկերութ-

յունը կարող է ընտրել երկու ռազմավարություններից մեկը` սե-

րուցքի հանման կամ շուկա ներթափանցման: 

 

Սերուցքի հանման ռազմավարությունը 
Նոր ապրանքներով շուկա դուրս եկող ընկերությունները հա-

ճախ սահմանում են բարձր գներ, որպեսզի շերտ առ շերտ “հա-

նեն” շահույթը: Այդ ռազմավարությունն անվանվում է սերուցքի 

հանման (market-skimming pricing): Միանգամայն նոր բնութագրե-

րով և նորագույն տեխնոլոգիաներով թողարկված արտադրանքի 

բարձր գինը սահմանվում է այն նկատառումով, որ շուկայի բոլոր 

հատվածներում կլինեն գնորդներ, ովքեր պատրաստ են վճարե-

լու պահանջվող գինը:  

 

 

 

 

 

 

 

Արտադրական փորձի կուտակման և շուկայի գրավիչ ու 

եկամտաբեր հատվածների հագեցումից հետո նման արտադ-

րանք թողարկող ընկերությունը կարող է նվազեցնել գինը` մինչև 

շուկայի տարբեր հատվածների սպառողների ավելի լայն շրջա-

նակի համար ընդունելի մակարդակը կամ մինչև գնային ավելի 
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մեծ զգայունություն ունեցող սպառողներին հասնելը (տե′ս գծա-

պատկեր 1.3.): 

Այդպիսով ընկերությանը հաջողվում է շուկայի տարբեր հատ-

վածներից հանել առավելագույն հնարավոր քանակի “սերուցք-

ները”: 

Սերուցքի հանման ռազմավարության կիրառումը նպատա-

կահարմար է հետևյալ պայմաններում. 

 ապրանքի որակը և վարկանիշը պետք է արդարացնեն 

բարձր գինը, իսկ շուկայում պետք է լինեն բավական 

թվով սպառողներ, որոնք պատրաստ են ապրանքը ձեռք 

բերելու այդ գնով, 

 ոչ մեծ քանակի ապրանքի արտադրության ծախսերը 

չպետք է գերազանցեն ավելի բարձր գնի սահմանման 

արդյունքում ստացվող շահույթը, 

 մրցակիցները պետք է հնարավորություն չունենան նման 

ապրանքով հեշտ դուրս գալու շուկա և այդպիսով կտրուկ 

իջեցնելու սկզբնական բարձր գինը: 

 

Շուկա ներթափանցելու  

ռազմավարությունը 
Ոչ բոլոր ընկերություններն են սկսում նոր ապրանքների 

բարձր գներ սահմանելով, այլ բավարարվում են ոչ մեծ, սակայն 

միանգամայն շահութաբեր հատվածներով: Ընկերությունների մեծ 

մասը դիմում է շուկա ներթափանցելու ռազմավարությանը (market-

penetration pricin): Շուկա արագ և խոր ներթափանցելու, այսինքն` 

առավելագույն թվով սպառողների  և շուկայի մեծ բաժնեմասն ա-

րագ գրավելու համար, նրանք սահմանում են նոր ապրանքի հա-

մեմատաբար ցածր գին: Այդպիսի մեթոդն ապահովում է վաճառ-

քի բարձր մակարդակ, ինչը հանգեցնում է ծախսերի նվազեցմա-

նը` ընկերությանը հնարավորություն ընձեռելով էլ ավելի նվա-

զեցնելու գները (տե′ս գծապատկեր 1.4.): 
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Շուկա ներթափանցելու ռազմավարության կիրառումը նպա-

տակահարմար է հետևյալ պայմաններում. 

 շուկան պետք է տարբերվի գնային բարձր զգայունութ-

յամբ, ինչի դեպքում ցածր գինը կհանգեցնի իրացման 

աճին, 

 վաճառքի ծավալի մեծացմամբ` արտադրության և իրաց-

ման ծախսերը պետք է նվազեն, 

 գինը պետք է լինի այնքան ցածր, որ ընկերությունը կարո-

ղանա խուսափել մրցակցությունից, այլապես գնային ա-

ռավելությունը կլինի ոչ երկարատև: 

 Ամփոփում 
Գների սահմանմանն առնչվող որոշումներն ընդունվում են բարդ և հակասական 

գործոնների ներգործությամբ, որոնց աղբյուրն են` բուն ընկերությունը, նրան շրջապա-

տող միջավայրը և մրցակիցները: Ապրանքների գների սահմանումը բարդ և դինամիկ 

գործընթաց է, քանի որ ընկերությունը ոչ թե ուղղակի սահմանում է առանձին ապրանքի 

գինը, այլ մշակում է առաջարկվող ապրանքային անվանակարգի մեջ մտնող տարա-

տեսակ ապրանքներ ընդգրկող գնագոյացման համակարգ: երբ ապրանքներն իրենց 

կենսապարբերաշրջանի մի փուլից անցնում են մյուսին, գնագոյացման այդ համակար-

գը ենթարկվում է նշանակալի փոփոխությունների: Ընկերությունը գները համապա-

տասխանաբար ճշգրտում է այնպես, որ դրանք արտացոլեն արտադրության ծախսերի 

և առաջարկի մակարդակի փոփոխությունները, ինչպես նաև հաշվի առնեն տարբերութ-

յունները գնորդների կատեգորիաների և գնում կատարելու իրավիճակների միջև: 

 

Ներթափանցման 
գին 

 
Ընկերությունը ձգտում է ցածր գնով 
վաճառելու ամբողջ շուկայի համար  

Գին 

Քանակ 

Գծապատկեր 1.4. 
Ներթափանցման 
գնագոյացումը 
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 

 գնագոյացման համակարգ 

 գնագոյացման ռազմավարության 

չափորոշիչ 

 պարգևավճարային հավելադիրների 

ռազմավարություն 

 ոչ թանկ որակի ռազմավարություն 

 խնայողական ռազմավարություն 

 բարձրացված գնի ռազմավարություն 

 սերուցքի հանման ռազմավարություն 

 շուկա ներթափանցելու ռազմավա-

րություն 

 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Ո±րն է պարգևավճարային հավելադիրների ռազմավարության էությունը: 

2. Ինչու± ոչ բոլոր ընկերություններն են սկսում նոր ապրանքների բարձր գներ սահ-

մանելով, այլ բավարարվում են ոչ մեծ, սակայն միանգամայն շահութաբեր հատ-

վածներով: 

3. Ինչպիսի± պայմաններում է նպատակահարմար կիրառել սերուցքի հանման  

ռազմավարությունը: 

 

Գրականություն  
1. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж., Основы маркетинга, 4-е евро-

пейское издание: пер.с.англ.-М., ООО “И.Д.Вильямс”, 2008, с. 880, 879. 

2. Джоббер Д., Принципы и практика маркетинг: пер. с англ., Уч. пос.-М., Изда-

тельский дом “Вильямс”, 200, с. 290. 

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-

е: пер. с   англ.- М., ООО “И.Д. Вильямс”, 2009, с. 548, 558. 

4. McCarthy J., Perreault W., Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. IRWIN, 

US, 1993. p.509. 

5. Маркетинг /У. Рудилиус и др.-М., ДеНово, 2001, с. 354. 

 

 

 

 

 

 



 

Գլուխ 2 

 

 

 

 

ԽՄԲԱՅԻՆ  

ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

 
Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 

 իմանալ, թե ինչպիսի առանձնահատուկ մեթոդներ են կիրառվում ապրանքային 

անվանակարգը ձևավորող ապրանքների գների սահմանման համար,  
 ծանոթանալ ուղեկից ապրանքների և պարտադիր պարագաների գների 

սահմանման մոտեցումներին, 

 ծանոթանալ արտադրության կողմնակի արտադրանքի, ապրանքային, 

հավաքածուների գների սահմանման առանձնահատկություններին: 
 

Համառոտ բովանդակություն  
Գների սահմանումն ապրանքային տեսականու շրջանակներում  
Ուղեկից ապրանքների գների սահմանումը  
Պարտադիր պարագաների գների սահմանումը 

Արտադրության կողմնակի արտադրանքի գների սահմանումը 

Ապրանքային հավաքածուների գների սահմանումը 
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Ռազմավարությունը Նկարագրությունը 
Գնագոյացումն ապրանքային 
տեսականու շրջանակներում 

Տեսականու խումբը ձևավորող 
տարբեր ապրանքների գների 
աստիճանային տարբերակում 
 

Ողեկից  ապրանքների գների 
սահմանում 

Հիմնական ապրանքների հետ 
վաճառվող` լրացնող իրերի կամ 
պարագաների գների սահմանում 
 

Պարտադիր պարագաների գների 
սահմանում 
 

Հիմնական ապրանքրի հետ 
օգտագործման ենթակա ապրանքների 
գների սահմանում 

Արտադրության կողմնակի 
արտադրանքի գների սահմանում 

Ցանկացած գնով վաճառելու համար  
արտադրության փոքրարժեք կողմնա-
կի արտադրանքի գների սահմանում 
 

Ապրանքային հավաքածուների գների 
սահմանում 

Հավաքածուով վաճառվող 
ապրանքների գների սահմանում 

Աղյուսակ  2.1. 
Խմբային գնագոյացման 
ռազմավարությունները 

(Աղբյուր` Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание,  
12-е: пер. с англ.-   М., ООО “И.Д. Вильямс”, 2009, с. 906). 

Ապրանքային անվանակարգը ձևավորող ապրանքների գնե-

րի սահմանման նպատակով կիրառվում են գնագոյացման ա-

ռանձնահատուկ մեթոդներ, որոնք միտված են ապրանքներից յու-

րաքանչյուրի համար գների այնպիսի զուգակցության որոնմանը, 

որն ընդհանուր առմամբ ապրանքային անվանակարգի վաճառ-

քից կապահովի առավելագույն շահույթ: Բարդությունն այն է, որ 

յուրաքանչյուր ապրանք ունի իր ծախսերը և պահանջարկը, ինչ-

պես նաև մրցակցության պայմանները: Այս բաժնում դիտարկվում 

են ապրանքային անվանակարգի շրջանակներում գնագոյացման 

հետևյալ սկզբունքները (տե′ս աղյուսակ 2.1.). 

 գների սահմանում ապրանքային տեսականու շրջանակ-

ներում, 

 ուղեկից ապրանքների գների սահմանում, 

 պարտադիր պարագաների գների սահմանում, 

 արտադրության կողմնակի արտադրանքի գների սահմա-

նում, 

 ապրանքային հավաքածուների գների սահմանում: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Գների սահմանումն ապրանքային  

տեսականու շրջանակներում 
Որպես կանոն` ընկերությունները մշակում են ոչ թե առան-

ձին, այլ մի շարք, տեսականու խումբ կազմող, արտադրատեսակ-

ներ: Ընդ որում հաճախ դրանց գնային տիրույթը լինում է ցածր և 
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բարձր գների միջակայքում: Ապրանքային տեսականու շրջանակ-

ներում գները սահմանելիս (product line pricing) ընկերությունները 

պետք է ընդունեն որոշում` ապրանքային տեսականին ձևավորող 

տարբեր ապրանքների գների աստիճանային տարբերակման մա-

սին: 

Գնային միջակայքի որոշման ժամանակ հարկավոր է հաշվի 

առնել ապրանքների ինքնարժեքի, դրանց տարբերակիչ հատ-

կությունների սպառողական ընկալման, ինչպես նաև նման ապ-

րանքների մրցակիցների գների տարբերությունը:  

Ապրանքային տեսականու տարբեր ապրանքների միջև գնա-

յին աստիճանի սահմանման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առ-

նել դրանց ինքնարժեքի միջև տարբերությունը, արտադրանքի 

տարբեր հատկությունների և բնութագրերի գնահատականը սպա-

ռողների կողմից և մրցակիցների գները: Շատ ճյուղերում վաճա-

ռողները կիրառում են հստակ գնային կողմնորոշիչներ (օրինակ` 

ցածր, միջին և բարձ որակին համապատասխանող ցածր միջին և 

բարձր գներ): Սպառողի գիտակցության մեջ դրանք կզուգորդվեն 

ամենից առաջ ապրանքի ցածր, միջին և բարձր որակի հետ: Վա-

ճառողի խնդիրն է` ապրանքի որակի մեջ ներառել տարբեր գների 

մեջ արտացոլված, սպառողի կողմից ընկալվող ապրանքի որակի 

տարբերությունները:  

 

Ուղեկից ապրանքների գների  

սահմանումը 
Շատ ընկերություններ կիրառում են ուղեկից ապրանքների 

գների սահմանման սկզբունքը (optional-product pricing)` հիմնա-

կան ապրանքի հետ առաջարկելով լրացնող իրեր կամ պարա-

գաներ: 
Օրինակ` Toyota Yaris ավտոմեքենայի գնորդը կարող է ցանկանալ դրա 
վրա տեղադրել արբանյակային նավարկման համակարգ, կոմպակտ 
սկավառակների ավտոմատ փոփոխման սարք: Լրացնող այդպիսի ապ-
րանքների գներ սահմանելը բավական բարդ խնդիր է: Ավտոմոբիլային 
ընկերությունն ամենից առաջ պետք է որոշի, թե ինչպիսի բաղադրատար-
րեր է հարկավոր ներառել հիմնական մոդելում և ինչպիսիք առաջարկել` 
որպես լրացուցիչ: 
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Վերջին ժամանակներս ամերիկյան և եվրոպական ավտոմո-

բիլագործները ստիպված են հետևելու ճապոնական արտադրող-

ներին և իրենց հիմնական մոդելները սկսել են հագեցնել նախ-

կինում որպես լրացուցիչ առաջարկվող օգտակար շատ սարքե-

րով` համապատասխանաբար բարձրացնելով ավտոմեքենաների 

սկզբնական գները: 

 

Պարտադիր պարագաների  

գների սահմանումը 
Հիմնական ապրանքի հետ օգտագործման ենթակա ապ-

րանքներ արտադրող ընկերությունները սահմանում են պարտա-

դիր պարագաների գները (captive-product pricing): Հիմնական ապ-

րանքներ արտադրողները հաճախ դրանց համար սահմանում են 

ցածր գներ: Ծառայությունների վաճառքի ժամանակ նման մեթո-

դաբանությունն անվանվում է կրկնակի սակագնի սահմանում: Ծա-

ռայության գինը ստորաբաժանվում է պարտադիր (հաստատուն) 

և ծառայությունից օգտվելու վճարի (փոփոխական սակագին): 

Այդպիսի օրինակ են հեռախոսային ընկերությունների մատուցած 

ծառայությունները: Ծառայություններ մատուցող ընկերությունը 

պետք է որոշի, թե ինչպիսին պետք է լինի հիմնական ծառայու-

թյան գինը և ինչպիսին` փոփոխական սակագինը: Վճարի հաս-

տատուն մասը պետք է լինի ոչ մեծ, որպեսզի հաճախորդները 

չկորցնեն ծառայությունից օգտվելու ցանկությունը, իսկ շահույթի 

աղբյուրը պետք է լինի փոփոխական սակագինը: 

 

Արտադրության կողմնակի արտադրանքի  

գների սահմանումը 
Եթե հիմնական ապրանքի արտադրության կողմնակի ար-

տադրանքը (օրինակ` քիմիական, մսի մշակման) փոքրարժեք է, 

իսկ վերամշակումը` թանկարժեք, ապա դա կարող է բացասաբար 

անդրադառնալ հիմնական ապրանքի գնի վրա: Բացի դրանից, 

կան արտադրություններ, որտեղ կողմնակի արտադրանքն ա-

ռանց լրացուցիչ վերամշակման պիտանի է սպառմանը:  

Հիմնական ապրանքի 
հետ օգտագործման 
ենթակա ապրանքներ 
արտադրող ընկերու-
թյունները սահմանում 
են պարտադիր պա-
րագաների գները 
(captive-product 
pricing): Հիմնական 
ապրանքներ արտադ-
րողները հաճախ 
դրանց համար սահմա-
նում են ցածր գներ: 
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Արտադրության կողմնակի արտադրատեսակների գների սահ-

մանման (by-product pricing) նպատակը դրանց իրացման շուկայի 

բացահայտումն է: Ընդ որում արտադրողը սովորաբար համաձայ-

նում է դրանց պահպանման և փոխադրման ծախսերը թեկուզև մի 

փոքր գերազանցող ցանկացած գնի: Եթե արտադրողին հաջող-

վում է իրացնել կողմնակի արտադրանքը, ապա նա հնարավորու-

թյուն է ստանում նվազեցնելու հիմնական ապրանքի գինը` 

բարձրացնելով մրցունակությունը: Կողմնակի արտադրանքը կա-

րող է նույնիսկ ապահովել լավ շահույթ:  

 

Ապրանքային հավաքածուների  

գների սահմանումը 
Ապրանքային հավաքածուների գները սահմանելիս (product-

bundle pricing) վաճառողները մի քանի ապրանքներ միավորում 

են հավաքածուի մեջ և սահմանում դրանց ավելի ցածր գին, քան 

հավաքածուի մեջ մտնող ապրանքների ընդհանուր գինն է: 

Հավաքածուի համար ավելի ցածր գնի սահմանումը հաճախ 

խթանում է ապրանքների իրացմանը, որոնք այլ դեպքում սպա-

ռողները չէին գնի: Օրինակ` համակարգիչներ արտադրողներն 

իրենց արտադրանքը վաճառում են դրանցում  արդեն տեղա-

դրված որոշ ծրագրերով:  

Գլխավոր պայմանն է. հավաքածուի գինը պետք է լինի բա-

վականաչափ ցածր, որպեսզի գնորդը հատաքրքրվի առաջարկու-

թյամբ: 

 
Ամփոփում 

Ապրանքային անվանակարգը ձևավորող ապրանքների գների սահմանման նպա-

տակով կիրառվում են գնագոյացման առանձնահատուկ մեթոդներ, որոնք միտված են 

ապրանքներից յուրաքանչյուրի համար գների այնպիսի զուգակցության որոնմանը, որն 

ընդհանուր առմամբ ապրանքային անվանակարգի վաճառքից կապահովի առավելա-

գույն շահույթ: 

 

Արտադրության 
կողմնակի արտադրա-
տեսակների գների 
սահմանման  
(by-product pricing) 
նպատակը դրանց 
իրացման շուկայի 
բացահայտումն է: 

Ապրանքային 
հավաքածուների 
գները սահմանելիս 
(product-bundle pricing) 
վաճառողները մի քա-
նի ապրանքներ միա-
վորում են հավաքա-
ծուի մեջ և սահմանում 
դրանց ավելի ցածր 
գին, քան հավաքա-
ծուի մեջ մտնող ապ-
րանքների ընդհանուր 
գինն է: 
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 գների սահմանում ապրանքային 

տեսականու շրջանակներում 

 ուղեկից ապրանքների գներ 

 պարտադիր պարագաների գներ  

 արտադրության կողմնակի արտադ-

րանքի գներ 

 ապրանքային հավաքածուների գներ 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Ի±նչ որոշում պետք է ընդունել ապրանքային տեսականու շրջանակներում գնե-

րը սահմանելիս: 

2. Ինչպե±ս են սահմանվում պարտադիր պարագաների գները: 

3. Ո±րն է արտադրության կողմնակի արտադրատեսակների գների սահմանման 

նպատակը: 

 

Գրականություն 
1. Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-

е: пер. с   англ.-   М., ООО “И.Д. Вильямс”, 2009, с.560, 906. 

2. Nagle and Hogan, The Strategy and Tactics of Pricing, pp. 244-247.  

3. Stremerch S. and Tellis G. ”Strategic Bundling of Products and Prices: A New 

Synthesis for Marketing”, Journal of Marketing Research, January 2002, pp. 55-72.  

4. Janiszewski Ch. and Cunha M. “The Influence of Price Discount Framing on the 

Evaluation of a Product Bundle”, Journal of Marketing Research, March 2004, pp. 

534-546.  

5. “Save a Bundle, Comcast Says”, Tacoma News Tribune, July 25, 2006. 

6. Nagle and Hogan, The Strategy and Tactics of Pricing, pp. 244-247.  

7. Stremerch S. and Tellis G. ”Strategic Bundling of Products and Prices: A New 

Synthesis for Marketing”, Journal of Marketing Research, January 2002, pp. 55-72. 

8. Janiszewski Ch. and Cunha M. “The Influence of Price Discount Framing on the 

Evaluation of a Product Bundle”, Journal of Marketing Research, March 2004, pp. 

534-546. 

 

 

 

 



¶ÆÜÀ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²ÈÆðàôØ 

 

131

 

Գլուխ 3 

 

 

 

 

ԳՆԵՐԻ  

ՃՇԳՐՏՄԱՆ  

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 
Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 

 հասկանալ, թե գների ինչ նպատակով և որ դեպքերում են կիրառվում զեղչերը և 

հաշվանցումները, 

 հասկանալ, թե ըստ ինչ հատկանիշների են տարբերակվում գները, 
 ըմբռնել գնագոյացման հոգեբանական կողմերին առնչվող հիմնական հայեցա-

կարգերը, 

 հասկանալ, թե ինչ կախվածություն գոյություն ունի գնի և ընկալվող որակի միջև, 
 հասկանալ, թե ինչ դեր են խաղում չկլորացված գները: 

 

 
Համառոտ բովանդակություն  

Գնագոյացումը զեղչերով և հաշվանցումներով 

Տարբերակված գնագոյացումը 

Գնագոյացման հոգեբանական կողմերը 

Գնի և ընկալվող որակի փոխկախվածությունը 

Էտալոնային գները 

Չկլորացված գների էֆեկտը 
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Ռազմավարությունները Նկարագրությունը 

Գնագոյացումը զեղչերով և 
հաշվանցումներով 

Գնի նվազեցում` ապրանքի ամբողջ արժեքն արագ 
վճարող գնորդներին կամ դիլերներին ապրանքների 
առաջանցման համար պարգևատրելու  նպատակով 

Տարբերակված 
գնագոյացումը 

Գների ճշգրտում` ելնելով սպառողների, ապրանքների 
կամ գտնվելու վայրի բնութագրերի տարբերություններից

Գնագոյացումը գնորդի 
հոգեբանության 
հաշվառմամբ 

Գների ճշգրտում` գնորդի վրա հոգեբանական ներգոր-
ծության համար 

Գնագոյացումն իրացման 
խթանման համար 

Ապրանքների գների ժամանակավոր իջեցում` 
վաճառքի ծավալի մեծացման համար 

Գնագոյացումն ըստ 
աշխարհագրական 
սկզբունքի 

Գների ճշգրտում` սպառողների աշխարհագրական 
տեղաբաշխման հաշվառմամբ 

Դինամիկ գնագոյացումը Գների մշտական ճշգրտում` անհատական հա-
ճախորդների փոփոխվող բնութագրերի և փոփոխվող 
իրավիճակի հաշվառմամբ 

Գնագոյացումը 
միջազգային մակարդակին 

Գների ճշգրտում` միջազգային շուկաների պայ-
մաններին համապատասխանության համար 

Աղյուսակ 3.1. 

Գների ճշգրտման 
ռազմավարությունները և 
դրանց նկարագրությունը 

Ընկերությունները հաճախ ճշգրտում են իրենց ելակետային 

գները` սպառողների տարատեսակ կատեգորիաների և շուկայում 

փոփոխվող իրավիճակի հաշվառմամբ: Գների ճշգրտման տե-

սակներն են (տե’ս աղյուսակ 3.1.). 

 գնագոյացումը զեղչերով և հաշվանցումներով, 

 տարբերակված գնագոյացումը, 

 գնագոյացումը գնորդի հոգեբանության հաշվառմամբ, 

 գնագոյացումն իրացման խթանման համար, 

 գնագոյացումն ըստ աշխարհագրական սկզբունքի, 

 դինամիկ գնագոյացումը, 

 գնագոյացումը միջազգային մակարդակին: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գնագոյացումը զեղչերով և  

հաշվանցումներով 
Շատ ընկերություններ իրենց ելակետային գները ճշգրտում 

են սպառողների որոշակի վարքագիծը խրախուսելու համար. օրի-

նակ` հաշիվների վաղաժամկետ վճարումը կամ ոչ սեզոնային 

գնումները: Զեղչեր և հաշվանցումներ անվանվող գնային այդպիսի  

ճշգրտումները կարող են ունենալ տարբեր ձևեր: 

Զեղչերի (discount) բազմաթիվ տարատեսակների շարքում 

բավական տարածված է զեղչը կանխիկ վճարում կատարելու հա-

Ընկերությունները 
հաճախ ճշգրտում են 
իրենց ելակետային 
գները` սպառողների 
տարատեսակ կատե-
գորիաների և շուկա-
յում փոփոխվող իրա-
վիճակի հաշվառմամբ: 
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մար, այսինքն`  գների իջեցում իրենց հաշիվներն օպերատիվ 

վճարող գնորդների համար: Զեղչերը պարտադիր տրամադրվում 

են այդ պայմանը կատարած բոլոր գնորդներին: Այդպիսի զեղչերը 

վաճառողին հնարավորություն են ընձեռում ստանալու կանխիկ 

դրամի հավասարաչափ հոսք, նվազեցնում են չվճարված հաշիվ-

ների քանակը` նպաստելով պարտքերի հավաքման ջանքերը 

խնայելուն: 

Զեղչը քանակի համար (մեծածախ զեղչը) հասկացվում է գների 

իջեցում` մեծ ծավալներով ապրանքներ գնելու նպատակով: Քա-

նակի զեղչը սպառողին դրդում է մեկ վաճառողից միանգամից 

գնել շատ ապրանք` հրաժարվելով բազմաթիվ վաճառողներից 

փոքր քանակությամբ ապրանքներ գնելու պրակտիկայից: 

Ապրանք վաճառողը կարող է տարածման կապուղիների որո-

շակի գործառույթներ իրականացնող (ապրանքի վաճառքը, դրա 

պահպանումը, հաշվառումը և այլն) մասնակիցներին տրամադրել 

գործառութային զեղչեր (կամ զեղչեր` առևտրի ոլորտին): Արտա-

դրողն իրավունք ունի տարածման տարբեր կապուղիներին տրա-

մադրել գործառութային տարբեր զեղչեր, քանի որ նրանք կատա-

րում են տարբեր գործառույթներ, սակայն մի կապուղու շրջանակ-

ներում զեղչերը պետք է լինեն միանման: 

Սեզոնային զեղչը գների իջեցումն է սեզոնից դուրս ապրանք-

ների և ծառայությունների գնորդների համար: Սեզոնային զեղչերը 

վաճառողին հնարավորություն են տալիս ամբողջ տարվա ընթաց-

քում պահպանելու վաճառքի կայուն մակարդակ: 

Հաշվանցումները (allowances) գնացուցակային գնի զեղչերի 

ձևերից են: Դրանք խրախուսական դրամական միջոցներն են, 

որոնք արտադրողը վճարում է մանրածախ առևտրականին պար-

գևատրման ձևով` ապրանքի առաջանցմանն աջակցելու համար: 

Օրինակ` ապրանքափոխանակության հաշվանցումը նոր ապ-

րանքի գնի իջեցում է` հնի հանձնման պայմանով: Թեպետ հաշ-

վանցումային զեղչերը տարածված են ավտոմեքենաների առևտ-

րում, այդուհանդերձ կիրառվում են նաև երկարատև օգտագործ-

ման մյուս ապրանքներն իրացնելիս: Ապրանքների առաջանցման 

հաշվանցումները գովազդի և իրացման խթանման ծրագրերում 
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դիլերների մասնակցության պարգևատրման համար վճարումները 

կամ զեղչերն են: 

 

Տարբերակված գնագոյացումը 
Ընկերությունները հաճախ իրենց ելակետային գները ճշգր-

տում են` ելնելով սպառողների, ապրանքների և գտնվելու վայրի 

բնութագրերի տարբերություններից: Տարբերակված գների (seg-

mented pricing) սահմանման դեպքում ընկերությունն ապրանքը 

վաճառում է մի քանի տարբեր գներով` առանց հաշվի առնելու 

ծախսերի տարբերությունները:  

Տարբերակված գնագոյացումը կարող է իրականացվել ըստ` 

 սպառողների տեսակի. սպառողների տարբեր կատեգո-

րիաներ միևնույն ապրանքի կամ ծառայության համար 

վճարում են տարբեր գներ, 

 ապրանքի. ապրանքի տարբեր տարատեսակների հա-

մար սահմանվում են տարբեր գներ, սակայն տարբերութ-

յունը հիմնվում է ծախսերի մակարդակների տարբերութ-

յունների վրա, 

 գտնվելու վայրի. տարբեր տարածաշրջաններում միև-

նույն ապրանքի համար սահմանվում են տարբեր գներ` 

անկախ այն բանից, որ դրա արտադրության և իրացման 

ծախսերը չեն տարբերվում, 

 ժամանակի. գները փոխվում են` կախված սեզոնից, ամ-

սից, շաբաթվա օրից և նույնիսկ օրվա ժամից: 

Տարբերակված գնագոյացումն ունի շատ հոմանիշներ: Ռո-

բերտ Քրոսը գնագոյացման այդ սկզբունքն անվանել է շահույթի 

կարգավորում. “Շահույթի կարգավորումն այն բանի երաշխիքն է, 

որ ընկերությունը պահանջվող ապրանքը վաճառում է պահանջ-

վող ժամանակին և պահանջվող վայրում, ընդ որում այն սպառո-

ղին, ով ավելի շատ է զգում դրա կարիքը: Ավիաընկերությունները, 

հյուրանոցները և ռեստորաններն այդ սկզբունքն անվանում են 

եկամտաբերության կարգավորում և գործնականում անվերապահ 

հետևում դրան: Ավիաընկերությունները, օրինակ, նոր գներ են 

սահմանում բառացիորեն յուրաքանչյուր ժամ (եթե ոչ նույնիսկ յու-
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րաքանչյուր րոպե)` կախված համապատասխան չվերթի ազատ 

տեղերի առկայությունից և մրցակիցների գների փոփոխությունից: 

Որպեսզի տարբերակված գնագոյացումը լինի բավական ար-

դյունավետ, պետք է լինեն որոշակի պայմաններ. 

 շուկան պետք է հատվածավորման ենթակա լինի, իսկ 

հատվածները պետք է տարբերվեն պահանջարկի մակար-

դակով, 

 ավելի ցածր գին ստացած ապառողների հատվածը չպետք 

է հնարավորություն ունենա մյուս հատվածների սպառողնե-

րին վերավաճառելու ապրանքը, որտեղ սահմանված է դրա 

ավելի բարձր գին, 

  հատվածում, որտեղ ընկերությունն ապրանքն առաջար-

կում է ավելի բարձր գնով, չպետք է լինեն մրցակիցներ, 

որոնք կկարողանան այդ նույն ապրանքը վաճառել ավելի 

էժան, 

 շուկայի հատվածավորման և դրա վիճակին հետևելու ծախ-

սերը չպետք է գերազանցեն տարբեր հատվածներում ապ-

րանքի գների տարբերությունից ստացվող լրացուցիչ շա-

հույթը, 

 տարբերակված գների սահմանումը պետք է լինի օրինա-

կան: 

Շատ կարևոր է, որ գնային տարբերակումն արտացոլի սպա-

ռողական արժեքի գնորդային ընկալումների տարբերությունները: 

Հակառակ դեպքում դա վաղ թե ուշ կհանգեցնի սպառողների մեջ 

վիրավորվածության զգացողության կամ հակառակը` չարա-

խնդության: 

 

Գնագոյացման  

հոգեբանական կողմերը 
Գինն ապրանքի վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկատվություն հա-

ղորդելու եղանակներից է: Շատ գնորդներ ապրանքի որակի մա-

սին դատում են ամենից առաջ գնով: Նրանք ակտիվորեն մշակում 

են գներին առնչվող տեղեկատվությունը, այլ ոչ թե ուղղակի հա-

Գինն ապրանքի վե-
րաբերյալ ինչ-որ տե-
ղեկատվություն հա-
ղորդելու եղանակ-
ներից է: 
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մաձայնում են իրենց առաջարկվող գնին (եթե օգտվենք միկրո-

տնտեսագիտության հայտնի բառեզրից): Սպառողները մշտապես 

վերլուծում են արտադրանքի սահմանված գները` օգտագործելով 

գնորդի իրենց փորձը, հաղորդակցությունների ձևականացված 

տեսակները (օրինակ` գովազդը), ոչ պաշտոնական հաղորդակ-

ցումը (ընկերների և հարևանների հետ), գների ուսումնասիրութ-

յունը վաճառքի տարբեր վայրերում և ինտերնետի կայքէջերում: 

Գնագոյացման հոգեբանական կողմերին առնչվող երկու հիմնա-

կան հայեցակարգերն են` 

 գնի և ընկալվող որակի փոխկախվածությունը, 

 էտալոնային գները: 

Սպառողի հոգեբանության հաշվառմամբ գնագոյացման (psy-

chological pricing) կիրառման ժամանակ վաճառողները հաշվի են 

առնում ոչ միայն գնի տնտեսագիտական կողմերը, այլև հոգե-

բանական ներգործությունը:  

Գնորդների հոգեբանության ևս մեկ կողմը էտալոնային գնե-

րի (reference price) առկայությունն է: Դրանք գներ են, որոնք մտա-

պահել է գնորդը, և որոնց կողմնորոշվում է այս կամ այն ապրան-

քին ծանոթանալիս: Որպես էտալոնային կարող է հանդես գալ 

ցանկացած գին, ինչի հետ համեմատվում է փնտրվող գինը: Էտա-

լոնային գները կարող են լինել ինչպես ներքին, այնպես էլ արտա-

քին, իսկ երբեմն դրանք անվանվում են ժամանակավոր և համա-

տեքստային: Արտաքին էտալոնային գները դիտարկվող գներն են, 

որ, որպես կանոն, հանդես են գալիս իբրև սովորական մանրա-

ծախ գներ: Ներքին էտալոնային գները ձևավորված պատկերա-

ցումներ են, թե գներն ինչպիսին պետք է լինեն, ինչից ելնում են 

մարդիկ` դիտարկվող գների գնահատման ժամանակ: 

Մասնագետներն այն կարծիքի են, որ որպես ներքին էտալո-

նային կարող են օգտագործվել հետևյալ գները. 

 արդարացի գինը, այսինքն` թե տվյալ արտադրանքը որքան 

պետք է արժենա սպառողի համար, 

 տվյալ արտադրանքի համար հաճախ սահմանվող գինը, 

 արտադրանքի համար վերջինը վճարված գինը, 

 առավելագույն գինը, որը կարող է վճարել մարդը, 

Սպառողի հոգեբա-
նության հաշվառմամբ 
գնագոյացման (psycho-
logical pricing) կիրառ-
ման ժամանակ վա-
ճառողները հաշվի են 
առնում ոչ միայն գնի 
տնտեսագիտական 
կողմերը, այլև հոգե-
բանական ներգոր-
ծությունը: 
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 ստորին շեմային գինը, որը մարդը պատրաստ կլինի վճա-

րելու, 

 սովորաբար գնվող բրենդի գինը, 

 նման արտադրանքի համար վճարված միջին գինը, 

 սպասվելիք ապագա գինը, 

 սովորական գինը` զեղչով: 

Նշված գներից շատերն ազդում են ընկալվող գնի հասկա-

ցության, այսինքն` արտադրանքի գնի վրա, որը սպառողը համա-

րում է ժամանակի տվյալ պահի փաստացի գինը: 

Էտալոնային գների ձևավորումը տեղի է ունենում, երբ 

գնորդն ուսումնասիրում է ուրիշ խանութներ, հիշում նման ապ-

րանքի նախկին գինը կամ գնահատում գնման որոշակի իրավի-

ճակը: Իրենց գները սահմանելիս վաճառողները կարող են ներ-

գործել գնորդների էտալոնային գների վրա կամ օգտագործել 

դրանք: 

Գնումների մեծ մասի դեպքում սպառողները չեն տիրապե-

տում բավական որակավորման կամ տեղեկատվության, որպեսզի 

հասկանան, թե գները, որոնցով առաջարկում են գնել այս կամ այն 

ապրանքը, որքանով “ճիշտ են”: Նրանք չունեն ժամանակ, ունա-

կություններ կամ հակումներ` տարբեր բրենդները կամ խանութ-

ներն ուսումնասիրելու, գները համեմատելու և ավելի շահավետ 

գնով գնում կատարելու: Դրա փոխարեն հաճախ հիմնվում են այս 

կամ “հուշումների” վրա, որ իրենց ազդանշան են հաղորդում այն 

բանի մասին, թե իրենց առաջարկվող գինն արդյոք բա՞րձր է, թե՞ 

ցածր: 
Օրինակ` եթե որոշակի ապրանք վաճառվում է ինչ-որ համբավավոր 
հանրախանութում, վկայում է այն բանի մասին, որ այդ ապրանքի 
բարձր գինը միանգամայն արդարացի է: Գնային այդպիսի “հուշումնե-
րը” երբեմն տարածում են վաճառողները: Խանութում ապրանքի գնի 
կողքին կարող է նշված լինել այդ ապրանքն արտադրողի երաշխավո-
րած գինը` ընդգծելու համար, որ արտադրողն երաշխավորել է ավելի 
բարձր գին, քան այն, որով ապրանքը վաճառվում է:  Մեկ  այլ տարբե-
րակ. խանութը շատ ցածր գներով կարող է գնորդներին առաջարկել 
լավ ծանոթ ապրանքների լայն ընտրություն, ինչի հիման վրա գնորդնե-
րը կարող են հետևություն անել, որ մյուս, ավելի պակաս ծանոթ, ապ-
րանքների գներն այդտեղ նույնպես ցածր են: Այդպիսի “հուշումների” 
կիրառումն այժմ դարձել է ամենօրյա մարքեթինգային պրակտիկա: 

 

Էտալոնային գինը մեծ ազդեցություն ունի բրենդի ընտրության 

վրա: Դա վերաբերում է ինչպես երկարատև, այնպես էլ ամենօրյա 
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օգտագործման արտադրանքին: Մասնավորապես, եթե դիտարկ-

վող գինը բարձր է էտալոնայինից, ապա դա կարող է բացասա-

բար անդրադառնալ գնման վերաբերյալ որոշման վրա, քանի որ 

սպառողն այդպիսի իրավիճակն ընկալում է որպես տհաճ անա-

կընկալ, իսկ գնումն այդպիսի պայմաններում կհամարի անհաջող: 

Հակառակը` իրավիճակն ընկալվում է դրական, եթե դիտարկվող 

գինը համապատասխանում է էտալոնայինին կամ առավել ևս` 

ցածր է դրանից: Դա տեղի է ունենում ավելի ցածր գնով շուկա 

բրենդի առաջանցման դեպքում, որն սպառողն անպայման կգներ: 

 
Գնի և ընկալվող որակի փոխկախվածությունը  

Միկրոտնտեսագիտության դրույթներին հակասող որոշ իրա-

վիճակներում գնի բարձրացումը կարող է հանգեցնել պահանջար-

կի ոչ թե նվազմանը, այլ աճին, ինչը տեղի է ունենում, եթե գինն 

օգտագործվում է որպես ազդակ վերլուծվող արտադրանքի որա-

կի բարձրացման համար: 
Այսպես, որակի և գնի փոխկապվածությանն առնչվող մի հետազոտութ-
յան արդյունքների համաձայն` ավելի թանկ ավտոմեքենաներն ընկալվում 
են որպես ավելի որակյալ: Ավելին` գնորդները բարձրորակ ավտոմեքե-
նաներն ընկալում են ավելի թանկարժեք, քան կան իրականում: 

 

Այն դեպքերում, երբ գնորդները կարող են դատողություններ 

անել ապրանքի որակի մասին, գինն ավելի հազվադեպ են օգտա-

գործում որպես որակի չափանիշ: Իսկ այն դեպքում, երբ գնորդ-

ները, անհրաժեշտ տեղեկատվության պակասի պատճառով չեն 

կարողանում գնահատել որակը` նրանց համար գինը դառնում է 

որակի կարևոր ցուցանիշ: 

Գնի և ընկալվող որակի փոխկախվածության պատճառներից 

մեկը բացառիկությունը կամ պատվաբերությունն է: Արտադրանքի 

բարձր գնի սահմանումը նշանակում է, որ այն կարող են ձեռք բե-

րել ոչ մեծաթիվ սպառողներ: 
Հավանաբար Rolex ընկերությունը կկարողանար իր ժամացույցներն 
իրացնել նշանակալի ցածր գնով և, այնուամենայնիվ, ստանալ շահույթ: 
Սակայն քանի որ շատ քչերը կարող են իրենց թույլ տալ մի քանի հազար 
դոլարով գնել ժամացույց , Rolex–ի ոչ մեծաթիվ սեփականատերերն ունե-
նում են բացառիկության զգացողություն:  
 

Գնի և ընկալվող որակի ակնհայտ կախվածության օրինակ է 

նաև այն, երբ արտադրանքի որակը դժվար է որոշել մինչև գնումը 

(այդ գնումն երբեմն անվանում են փորձնական, քանի որ սպա-

Այն դեպքերում, երբ 
գնորդները կարող են 
դատողություններ 
անել ապրանքի որակի 
մասին, գինն ավելի 
հազվադեպ են 
օգտագործում որպես 
որակի չափանիշ: 
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ռողին անհրաժեշտ կլինի ինչ-որ ժամանակ գնածը իրական պայ-

մաններում օգտագործելու և հասկանալու, թե որքանով է այն 

լավը) կամ ընդհանրապես հնարավոր չէ գնահատել (օրինակ` գի-

նիները, օծանելիքը, մասնագիտական շատ ծառայություններ): 

Հավանաբար ամենապատկերավոր այդպիսի օրինակը կյանքի 

ապահովագրությունն է. որքան էլ շատ վճարեք այդ ծառայության 

համար` ինքներդ երբեք դրանից չեք օգտվի: 

Հիմնական եզրակացությունը մարքեթաբանների համար այն 

է, որ գինը պետք է համապատասխանի մարքեթինգային ռազմա-

վարությանը: Եթե սպառողների հետազոտությունը ցույց է տալիս 

գնի և ընկալվող որակի միջև նշանակալի կորելյացիա, ապա ապ-

րանքի արժեքավորությունը բարձրացնող որակը կամ հատկութ-

յուններն ընդգծող, ընկերության կողմից ընտրված` դրա առա-

ջանցման հիմնական ռազմավարությունը պահանջում է նաև սահ-

մանել համապատասխան գին: 
 

Չկլորացված գների էֆեկտը 
Մարքեթինգում նկատվող առավել հետաքրքիր երևույթներից 

է կենտ թվերով, հատկապես 9-ով, ավարտվող, գների մասսայա-

կանությունը: Այդ տարբերակը երբեմն անվանում են մի փոքր 

ցածր գներ, այսինքն` դրանք մի փոքր ցածր են կլորացված գնե-

րից, օրինակ` ոչ թե 10, այլ` 9.99: Թեպետ փաստացի տարբերու-

թյունը կլորացված գնի համեմատ սովորաբար շատ մեծ չէ` այդ-

պիսի գները սպառողների վրա էական ազդեցություն են ունենում: 

Գնի նույնիսկ ոչ մեծ տարբերությունը կարող է ներշնեչել այն միտ-

քը, թե ապրանքներն ինչ-որ բանով տարբերվում են միմյանցից:  
Օրինակ` վերցնենք երկու բջջային հեռախոս, որոնցից մեկը վաճառվում 
200 հազ դրամով, իսկ երկրորդը` 195 հազ: Թեպետ գնի տարբերությունը 
5 հազ դրամ է` դրա հոգեբանական ազդեցությունը բավական նշանակա-
լի է: Մասնավորապես շատ սպառողներ 195 հազ դրամի դեպքում կողմնո-
րոշվում են 100 հազ դրամին, այլ ոչ` 200 հազարին: 195 հազ դրամ գինը 
թվում է շահեկան, թեպետ 200 հազ դրամ գինը զուգորդվում է ավելի 
բարձր որակի հետ:  

 

Որոշ հոգեբաններ հաստատում են, որ թվերը մարդկանց 

կողմից ընկալվում են որպես սիմվոլներ և տարբեր կերպ ազդում 

դիտողների վրա, ինչը հարկավոր է հաշվի առնել գնագոյացման 

ժամանակ:  

Որոշ հոգեբաններ 
հաստատում են, որ 
թվերը մարդկանց կող-
մից ընկալվում են որ-
պես սիմվոլներ և 
տարբեր կերպ ազդում 
դիտողների վրա, ինչը 
հարկավոր է հաշվի 
առնել գնագոյացման 
ժամանակ: 
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Վաճառքի ծավալի վրա կլորացված գների ազդեցության ու-

սումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ի տարբերություն 88-ով 

և 00-ով ավարտվող գների` 99-ով ավարտվող գներով առաջարկ-

ված ապրանքների վաճառքն ապահովել է 10%-ով ավելի հա-

սույթ: Չկլորացված գների այդպիսի էֆեկտն անվանում են տպա-

վորության էֆեկտ (image effect): Գոյություն ունեն տպավորության 

էֆեկտի հետևյալ բացատրությունները. այդպիսի գների նկատ-

մամբ սպառողների նախապատվությունները հիմնված են կենտ 

թվերի սիմվոլիկ նշանակության վրա: Այդ բացատրությունն ելնում 

է այն բանից, որ գնի կենտ թվով վերջավորությունն արտադրան-

քի գնի և որակի ազդակ է:  

 
Գնագոյացումն ըստ աշխարհագրական սկզբունքի 

Ընկերությունը պետք է որոշում կայացնի այն բանի մասին, 

թե ինչպես սահմանել իր ապրանքի գները երկրի տարբեր մասե-

րում ապրող սպառողների համար: Ակնհայտ է, որ որքան հեռու է 

գտնվում հաճախոդը մատակարար ընկերությունից, այնքան ավե-

լի թանկ է արժենում ապրանքի առաքումը: Սակայն արդյո±ք 

տրանսպորտային ծախսերը ներառող ապրանքի գինն ընդունելի 

կլինի բոլոր հաճախորդների համար, արդյո՞ք շահավետ է մատա-

կարար ընկերությանը: Ամենապարզ որոշումը բոլոր հաճախորդ-

ների համար, անկախ գտնվելու վայրից, միևնույն գին սահմանե՞լն 

է: Այդ հարցերին պատասխանելու համար կարելի է դիտարկել 

ըստ աշխարհագրական սկզբունքի գնագոյացման (geographical 

pricing) հինգ մեթոդ` 

 FOB գնի սահմանում, 

 տրանսպորտային ծախսերը ներառող միասնական գնի 

սահմանում, 

 գոտիական գնագոյացում, 

 բազիսային կետի առնչությամբ գնի սահմանում,  

 գնի սահմանում տրանսպորտային ծախսերի ստանձն-

մամբ: 

Հիմնախնդրի լուծման տարբերակներից մեկն այն է, որ մա-

տակարար ընկերությունն իր հաճախորդներին առաջարկում է 
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վճարել ապրանքի առաքման ծախսերն արտադրողից մինչև 

հաճախորդի գտնվելու վայրը: Այդ դեպքում ապրանքի համար 

բոլոր հաճախորդների վճարած գինը կլինի միևնույնը: Մինչդեռ 

փոխադրման ծախսերը կտարբերվեն` կախված առաքման հե-

ռավորությունից: FOB գնի սահմանում (FOB origin pricing) ան-

վանվող գնագոյացման այդ մեթոդը նշանակում է, որ ապրանքը 

գնորդին հանձնվում է ֆրանկո-տրանսպորտային միջոցի (օրի-

նակ` նավակող) (free on board) պայմաններով, այսինքն` 

բեռնման պահից ապրանքի պատասխանատվությունը և սեփա-

կանության իրավունքներն անցնում են հաճախորդին, որն էլ 

վճարում է արտադրողից մինչև նշանակման վայր ապրանքի 

փոխադրման համար:  

FOB գնի սահմանման մեթոդի հակառակը միասնական գնի 

սահմանման մեթոդն է (uniform-delivered pricing), ինչը նշանա-

կում է, որ ընկերությունը բոլոր հաճախորդների համար սահմա-

նում է միասնական գին` անկախ նրանց գտնվելու վայրից, որի 

մեջ ներառված են փոխադրման միջինացված ծախսերը: Այդ մե-

թոդի առավելությունն այն է, որ նշանակալի հեշտացնում է հաշ-

վարկները պատվիրատուների հետ և հնարավորություն ընձե-

ռում ընկերությանն իր գները գովազդելու համազգային 

մասշտաբով:  

Գոտիական գնագոյացման մեթոդը (zone pricing) ներկայաց-

նում է նախորդ երկու մեթոդների ինչ-որ միջինը և ենթադրում ըն-

կերության հաճախորդների բաժանում ըստ երկու կամ մի քանի 

աշխարհագրական գոտիների: Մեկ գոտու շրջանակներում 

գտնվող բոլոր հաճախորդները վճարում են միևնույն ընդհանուր 

գինը. մատակարարից որքան հեռու է գտնվում գոտին, այնքան 

գինը բարձր է: 

Բազիսային կետի առնչությամբ գնի սահմանման (basing-

point pricing) դեպքում վաճառողն ընտրում է որևէ քաղաք` որ-

պես բազիսային կետ, և բոլոր հաճախորդներից գանձում 

տրանսպորտային ծախսերն այն գումարի չափով, որ հավասար 

է այդ քաղաքից մինչև հաճախորդի գտնվելու վայրն առաքման 

Բազիսային կետի 
առնչությամբ գնի 
սահմանման (basing-
point pricing) դեպքում 
վաճառողն ընտրում է 
որևէ քաղաք` որպես 
բազիսային կետ, և բո-
լոր հաճախորդներից 
գանձում տրանսպոր-
տային ծախսերն այն 
գումարի չափով, որ 
հավասար է այդ քա-
ղաքից մինչև հաճա-
խորդի գտնվելու 
վայրն առաքման 
արժեքին: 
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արժեքին` անկախ այն բանից, թե ապրանքը փաստացի, որ 

քաղաքից է ուղարկվում: 

Եթե բոլոր վաճառողները որպես բազիսային կետ ընտրում 

են միևնույն քաղաքը, ապա գինը, առաքման ծախսերի հետ, 

դառնում է միանման բոլոր հաճախորդների համար, ինչը հան-

գեցնում է գնային մրցակցության վերացմանը: Արդյունաբերութ-

յան այնպիսի ճյուղեր, ինչպիսիք են շաքարինը, ցեմենտինը, 

պողպատաձուլականը և ավտոմոբիլայինը, երկար տարիներ կի-

րառել են ըստ բազիսային կետի գնագոյացում, սակայն վերջին 

ժամանակներս այդ մեթոդը կորցրել է երբեմնի մասսայականու-

թյունը: Որոշ ընկերություններ վարում են բազիսային մի քանի 

կետերի վրա հիմնված գնային ավելի ճկուն քաղաքականու-

թյուն` հաճախորդի համար սահմանելով նրան մոտ բազիսային 

կետից առաքման գին: 

Եթե վաճառողը շահագրգռված է այս կամ այն հաճախորդի 

կամ աշխարհագրական տարածաշրջանի պահպանմամբ, կա-

րող է դիմել տրանսպորտային ծախսերի ստանձնմամբ գնի սահ-

մանման (freight-absorption pricing) մեթոդին: Դա նշանակում է, 

որ վաճառողն ամբողջությամբ կամ մասնակի ստանձնում է ապ-

րանքի առաքման փաստացի ծախսերը, որպեսզի պահպանի 

իրեն հետաքրքրող տարածաշրջանում բիզնես վարելու հնարա-

վորությունը: Այդպիսի ռազմավարությունը վաճառողն ընտրում է 

այն դեպքում, եթե բիզնեսի ենթադրվող ընդլայնումը հնարա-

վորություն ընձեռի ծախսերն իջեցնելու այն աստիճան, որ 

դրանք փոխհատուցեն լրացուցիչ տրանսպորտային ծախսերը: 

Տվյալ ռազմավարությունը կիրառվում է նոր շուկաներ ներթա-

փանցելու և մրցակցության ուժեղացման պայմաններում սեփա-

կան դիրքերը պահպանելու համար: 

 
Դինամիկ գնագոյացումը 

Մարդկային պատմության ընթացքում գները սահմանվել են 

գնորդների և վաճառողների միջև բանակցությունների ար-

դյունքում: Հաստատագրված (ֆիքսված) գների քաղաքականու-

թյունը (բոլոր գնորդների համար մեկ գնի սահմանումը) համե-

մատաբար նոր գաղափար է. առաջացել է XIX դարի վերջին` 

Եթե վաճառողը շա-
հագրգռված է այս կամ 
այն հաճախորդի կամ 
աշխարհագրական 
տարածաշրջանի 
պահպանմամբ, կարող 
է դիմել տրանսպոր-
տային ծախսերի 
ստանձնմամբ գնի 
սահմանման (freight-
absorption pricing) 
մեթոդին: 
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մեծամասշտաբ մանրածախ առևտրի զարգացմամբ: Այժմ գների 

մեծ մասը սահմանվում է այդպիսի եղանակով: Սակայն որոշ 

ընկերություններ սկսել են հրաժարվել հաստատագրված գների 

քաղաքականությունից և անցում են կատարում դինամիկ գնագո-

յացմանը (dynamic pricing), այսինքն` անհատական հաճախորդ-

ների փոփոխվող բնութագրերի ու պահանջմունքների, փոփոխ-

վող իրավիճակի հաշվառման նպատակով գների մշտական 

ճշգրտմանը: Դրան նպաստում է տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների սրընթաց զարգացումը և այդ հենքով ցանցային դարա-

շրջանի առաջացումը: Կան կարծիքներ, որ ինտերնետը կարող է 

ստիպել ամբողջությամբ հրաժարվել սովորական գնապիտակ-

ներից և բացել դինամիկ գնագոյացման դարաշրջան, երբ ապ-

րանքների լայն սպեկտրի համար գները կսահմանվեն համա-

ձայն այն բանի, թե ինչ է թելադրում շուկան` ակնթարթորեն, ան-

ընդհատ: 

Մարքեթաբանների տեսանկյունից` դինամիկ գնագոյա-

ցումն օժտված է շատ առավելություններով. 

 ինտերնետով վաճառողները կարող են օգտվել տվյալների 

իրենց շտեմարաններից` ձգտելով հաշվի առնել յուրաքան-

չյուր գնորդի ցանկությունները, գնահատել նրա ֆինանսա-

կան հնարավորությունները, ըստ գնորդի վարքագծի` 

ակնթարթորեն փոփոխություններ մտցնել իրենց ապրանք-

ների մեջ և սահմանել ապրանքների համապատասխան 

գներ, 

 քարտադարաններով առևտուր անող ընկերությունները 

կարող են պահանջարկին կամ ծախսերին համապատաս-

խան ակնթարթորեն փոխել գները` որոշակի ապրանքների 

գները նորացնելով ամեն օր, կամ նույնիսկ ամեն ժամ, 

 ուղղակի մարքեթինգ կիրառող շատ ընկերություններ, հե-

տևելով ապրանքանյութական պաշարներին, ծախսերին և 

պահանջարկին, բառացիորեն րոպեապես և ակնթարթորեն 

ճշգրտում են իրենց գները: 

Ինտերնետը և դինամիկ գնագոյացումը խոստանում են մեծ 

օգուտներ նաև գնորդներին: Բազմաթիվ, այսպես կոչված, շո-

Դինամիկ գնագոյացում 
Անհատական հաճա-
խորդների փոփոխվող 
բնութագրերի ու պա-
հանջմունքների, փո-
փոխվող իրավիճակի 
հաշվառման նպա-
տակով գների մշտա-
կան ճշգրտումն է: 
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փինգ-բոթերը, ինչպիսիք են` Froogle.com-ը, Yahoo! Shopping-ը, 

Bizrate.com-ը, NextTag.com-ը, epinions.com-ը, PriceGrab-

ber.com-ը, mySimon.com-ը և Price Scan-ը, հնարավորություն են 

ընձեռում գործնականում ակնթարթորեն համեմատելու բազմա-

հազար արտադրողների գները և ապրանքները: 
Օրինակ` epinions.com-ը գնորդներին հնարավորություն է տալիս ըստ 
ապրանքների առանձին կատեգորիաների որոնելու իրենց հետաքր-
քրող ապրանքները, ինչպես նաև գտնելու որոշակի ապրանքներ և 
առևտրային նշաններ: Այնուհետև կատարվում է ավտոմատ որոնում 
ինտերնետում, և մատուցվում են հետադարձ հղումներն ամենաշա-
հավետ գներն առաջարկող վաճառողներին, ինչպես նաև հաճա-
խորդների կարծիքները ձեզ հետաքրքրող ապրանքի մասին:  
 

Այնպիսի համակարգի օգնությամբ, ինչպիսին epi-

nions.com-ն է` գնորդը կարող է գտնել ոչ միայն իրեն հարմար 

ապրանքը, այլև վաճառողին, ով կառաջարկի ամենաշահավետ 

գինը: Զինվելով այդպիսի տեղեկատվությամբ` հաճախորդները 

հաճախ իրենք են բանակցում վաճառողի հետ` փորձելով ապ-

րանքը գնել հնարավոր նվազագույն գնով: 
Դինամիկ գնագոյացումը ոչ միանշանակ երևույթ է: Մեզանից շատերը 
հավանաբար ունենում են գրգռվածության զգացողություն` իմանա-
լով, որ ինքնաթիռի հարևան բազկաթոռին նստած ուղևորը տոմսի 
համար վճարել 10%-ով պակաս այն պատճառով, որ դրամարկղին 
մոտեցել է հաջող  պահին կամ տոմսը գնել հաջող վայրում: 
 

Դինամիկ գնագոյացումը նպատակահարմար է շատ դեպ-

քերում. դա հնարավորություն է ընձեռում գները ճշգրտել շուկա-

յական այս կամ այն ուժերի ազդեցությանը համապատասխան և 

հաճախ օգտավետ է հաճախորդին: Սակայն դինամիկ գնագո-

յացումից պետք է օգտվել զգուշությամբ: Օրինակ` դինամիկ 

գնագոյացումը պետք չէ կիրառել հաճախորդների որոշակի 

խմբի շահերի ոտնահարման համար, քանի որ նրանց հետ 

հարաբերությունները կարող են անվերադարձ խզվել: 

 

Գնագոյացումը միջազգային  

մակարդակին 
Միջազգային շուկաներում գործող ընկերությունները պետք 

է որոշեն իրենց ապրանքների համար այլ երկրներում սահման-

վող գները: Երբեմն նպատակահարմար է բոլոր շուկաների հա-

մար սահմանել միասնական գին: Սակայն շատ ընկերություններ 
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իրենց գները ճշգրտում են` ելնելով տեղական շուկաների պայ-

մաններից և ծախսերի տարբերությունից: Գինը, որ ընկերությու-

նը սահմանում է իր ապրանքների համար այս կամ այն երկրի 

շուկայում, կախված է բազմաթիվ գործոններից, այդ թվում` 

երկրի տնտեսական պայմաններից, մրցակցային իրավիճակից, 

օրենքներից և կարգավորող նորմերից, ինչպես նաև մեծածախ 

ու մանրածախ առևտրի առանձնահատկություններից: Գների 

տարբերությունները պայմանավորված են նաև տարբեր երկրնե-

րի սպառողների ընկալման և նախապատվությունների տարբե-

րություններով: 

Միջազգային մակարդակին գնագոյացման դեպքում կա-

րևոր դեր են խաղում ծախսերը: Շատ դեպքերում գների միջերկ-

րային նշանակալի տարբերությունները բացատրվում են արտա-

սահմանյան շուկաներում իրացման ավելի բարձր ծախսերով` 

 արտադրանքի մոդիֆիկացման լրացուցիչ ծախսեր, 

 ապրանքների առաքման և ապահովագրության ավելի շատ 

ծախսեր, 

 մաքսատուրք և ներմուծման հարկեր վճարելու անհրաժեշ-

տություն, 

 արտարժույթների փոխարժեքների տատանումների հետ 

կապված ծախսեր, 

 ապրանքների առաջանցման և ֆիզիկական տարածման 

ավելի թանկարժեք կապուղիների համար ծախսեր: 

Այսպիսով` գնագոյացումը միջազգային մակարդակին բա-

վական բարդ է:  

 
Ամփոփում 

Սպառողների տարատեսակ կատեգորիաների առկայությունը և շուկայում փո-

փոխվող իրավիճակն ընկերություններին ստիպում են մշտապես ճշգրտել գները: Ընդ 

որում կիրառվում են գների ճշգրտման տարբեր մոտեցումներ, որոնցից են` տարբե-

րակված գնագոյացումը, գնագոյացումը գնորդի հոգեբանության հաշվառմամբ, գնագո-

յացումն իրացման խթանման համար, գնագոյացումն ըստ աշխարհագրական սկզբուն-

քի, դինամիկ գնագոյացումը, գնագոյացումը միջազգային մակարդակին: 
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 գնագոյացում զեղչերով և հաշվան-

ցումներով 

 տարբերակված գնագոյացում 

 գնագոյացում գնորդի հոգեբանության 

հաշվառմամբ 

 գնագոյացում իրացման խթանման 

համար 

 գնագոյացում ըստ աշխարհագրա-

կան սկզբունքի 

 դինամիկ գնագոյացում 

 գնագոյացում միջազգային 

մակարդակին 

 զղչեր և հաշվանցումներ 

 զեղչ քանակի համար (մեծածախ 

զեղչ) 

 սեզոնային զեղչ 

 հաշվանցում 

 ապրանքափոխանակության 

հաշվանցում 

 ապրանքների առաջանցման 

հաշվանցում 

 գնագոյացում ըստ սպառողների 

տեսակի 

 գնագոյացում ըստ ապրանքի 

 գնագոյացում ըստ գտնվելու վայրի 

 գնագոյացում ըստ ժամանակի 

 գնագոյացում սպառողի հոգեբանու-

թյան հաշվառմամբ  

 էտալոնային գներ 

 

 

Ստուգողական հարցեր 
1.  Որո±նք են գների ճշգրտման տեսակները: 

2.  Ո±րն է սպառողի հոգեբանության հաշվառմամբ գնագոյացման էությունը: 

3.  Ինչպիսի± հատկանիշներով են տարբերակվում գները: 
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Գլուխ  4 

 

 

 

 

ԳՆԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ 
 

 

Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 
 պատկերացնել գնային խթանների շրջանակը, 

 հասկանալ գնային խթանման նպատակները, 

 հասկանալ, թե գնային խթանների միջոցով մրցակցային ինչպիսի նպատակներ են 

հետապնդվում: 

 
 
Համառոտ բովանդակություն  

Ապրանքի նոր սպառողներին գրավելը 

Մրցակիցների սպառողներին հրապուրելը 

Սպառման ծավալների մեծացումը 

Սպառողներին պահպանելը 

 

 

 



ì²ð¸²ÜÚ²Ü ¶. 

 

150 

Սահմանափակումները Գնային 
խթանումը 

Գնորդների, դիստրիբյուտորների, 
մրցակիցների և ներֆիրմային 
գործառույթների վրա ազդեցության 
անհրաժեշտությունը 

Ծախսերի, գոյություն ունեցող 
ապրանքային գծերի և 
օրենսդրության հետ համակարգման 
անհրաժեշտությունը 

Ընթացիկ 
եկամուտների 
մաքսիմալացում  

Եկամուտների 
կայունություն 

Բարձր 
եկամուտներ 
ապագայում  

Գրավում 

Մեծացում 

Հրապուրում 

Պահպանում 

Գրավում 

Մեծացում 

Հրապուրում 

Պահպանում 

Գրավում 

Մեծացում 

Հրապուրում 

Պահպանում 

Հետաձգված վճարում 

Գների ժամանակավոր 
իջեցում 
Մեծածախ զեղչեր 
Դեմպինգ 
Գնագոյացում` ըստ 
սպառողական արժեքի
Վարկի շահավետ 
պայմաններ 

Էժանագին  
փաթեթավորում
Մրցակցային 
գնագոյացում
Անվճար նմուշներ 
Վճարում` կախված 
օգտագործումից
Ցածր գին նոր 
օգտագործողների համար
Գնային կապակցում 

Եկամուտների 
անհրաժեշտ հոսքը 

Մրցակցային 
 խնդիրը 

Գնային 
 խթանները 

Գծապատկեր 4.1.  
Գնային խթանները 

Գնային խթանումը կամ գնագոյացումն իրացման խթանման 

համար (promotional pricing) ենթադրում է, որ ընկերության գնա-

ցուցակային կամ հայտարարված գները կարող են մնալ անփո-

փոխ, իսկ փաստացի գները` մշտապես տատանվել: Շեղումը 

գնացուցակային գնից սովորական երևույթ է, ինչը կիրառվում է 

մրցակցային այնպիսի նպատակների հասնելու համար, ինչպիսիք 

են` 

 նոր օգտագործողների գրավում, 

 մրցակիցներից գնորդների հրապուրում, 

 անհատական սպառողների գնումների ծավալի մեծացում, 

 գոյություն ունեցող գնորդների պահպանում: 

Գրավելու, հրապուրելու, մեծացնելու և պահպանելու նպա-

տակով կիրառվող գնի տատանման որոշակի ձևը նմանապես 

կախված է ֆինանսական սահմանված նպատակներից: Մրցակ-

ցային նպատակների կամ խնդիրների և գնային խթանման տար-

բեր տեսակների միջև փոխկապվածությունը ներկայացված է 

գծապատկեր 4.1.–ում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ապրանքի նոր օգտագործողներին գրավելը 
Գնային խթանման միջոցով կարելի է գրավել ապրանքի նոր 

օգտագործողների: Տվյալ դեպքում գնային խթանների կիրառումը 

ենթադրում պասիվ ցանկության գոյություն, այսինքն` գնորդը 

վստահ չէ, որ գնումից ստացված օգուտները կփոխհատուցեն 

Գնային խթանման 
միջոցով կարելի է 
գրավել ապրանքի նոր 
օգտագործողների: 
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Մրցակցային  խնդիրը Գնային  խթանները 

Գնային խթան

Էժանագին փաթեթավորում 
Դեմպինգ

Վարձակալություն
Գրավում 

Հրապուրում 
Գների ժամանակավոր իջեցում 
Անվճար նմուշներ 
Վարկի շահավետ պայմաններ 

Մեծացում 
Մեծածախ զեղչեր 

Վճարում` կախված 
օգտագործումից 

Վճարման հետաձգում

Պահպանում 

Գնագոյացում` ըստ 
սպառողական արժեքի 

Գնային կապակցում 
Մրցակցային գնագոյացում 

Գծապատկեր 4.2. 
Գնային խթանները 
և մրցակցային 
խնդիրները 

ապրանքի գինը, սակայն, փորձելով այն, կկատարի կրկնվող 

գնումներ` նորմալ գնով: Նոր օգտագործողներին գրավելու հա-

մար գնային խթանումը սովորաբար կիրառվում է աճի փուլում, 

երբ շուկա ներթափանցումը ենթադրաբար մեծ չէ: Երբ ապրանքն 

արդեն հայտնվել է շուկայում, ապա գրավելու այդպիսի մեթոդը 

կարող է լինել թանկարժեք, եթե միայն ընկերությունը չկիրառի 

գնային խտրականություն և ցածր գին չառաջարկի իրապես նոր 

օգտագործողներին: 

Սակայն գնային խտրականության իրականացման համար 

ընկերությունը պետք է իր նպատակային լսարանը բաժանի պա-

հանջարկի գնային տարբեր առաձգականությամբ խմբերի և թույլ 

չտա արբիտրաժային գործառություններ, ապրանքի միաժամա-

նակյա գնում ու վաճառք նրանց, ովքեր ստիպված են վճարելու 

ավելի բարձր գին: Գնային խտրականության տիպիկ օրինակը 

գնի իջեցումն է ամսագրերի նոր բաժանորդների համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եթե ընկերությունը ձգտում է եկամուտ ստանալ անմիջապես, 

ապա նոր օգտագործողներ (արտերկրից) գրավելու համար 

կարող է կիրառել դեմպինգ: Եթե նրան անհրաժեշտ է կայուն եկա-

մուտ, ապա նոր օգտագործողներին կարելի է գրավել ավելի էժան 

փաթեթավորմամբ: Ի վերջո, եթե ընկերությունը նպատակադրվել 

է ստեղծել ապագա եկամուտներ` ապրանքը նոր օգտագործողնե-

րին կարելի է առաջարկել գրեթե ինքնարժեքով (օրինակ` մալու-

խային հեռուստատեսության նոր բաժանորդների դեպքում)` 

պայմանով, որ գնային այդպիսի խտրականությունն օրինական է և 
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տեխնիկապես իրագործելի: Մյուս տարբերակը վարձակալու-

թյունն է, ինչը գրավում է նոր օգտագործողներին, ովքեր ցանկա-

նում են պահպանել իրենց շրջանառու կապիտալը: 

 

Սպառողներին հրապուրելը 
Եթե անհրաժեշտ է կատարել ոչ պարզապես եզակի գոր-

ծարք, այլ գնորդին կապել ընկերության հետ, ապա ընկերության 

առաջարկությունը պետք է օժտված լինի մրցակիցների առաջար-

կությունների համեմատ մի շարք առավելություններով: Երբ ա-

ռաջարկությունը նոր է և առավելությունների գնահատման համար 

անհրաժեշտ է փորձել, ապա գնային խթանման միջոցով գնորդ-

ներին հնարավոր է հրապուրելով անցկացնել ընկերության կողմը, 

ինչը չի նշանակում, որ դա խթանների տվյալ տեսակի կիրառման 

միակ դեպքն է: Օրինակ` եթե գնորդների համար ֆինանսական 

դատողությունները խաղում են մեծ դեր, ապա այնպիսի խթաններ, 

ինչպիսիք են վարկի տրամադրումը կամ վարկավորման ավելի 

շահավետ պայմանները, կարող են նպաստել տևական հավա-

տարմության զարգացմանը:  

Գների ժամանակավոր իջեցումները հնարավորություն են ըն-

ձեռում հաճախորդներին հրապուրելով ընկերության կողմն 

անցկացնելու, նաև ստեղծում են հավելյալ դրամական հոսք, ընդ 

որում ներդրումների եկամտաբերությունը կարող է լինել վարկերի 

ընթացիկ տոկոսադրույքից ցածր: Սակայն գների այդպիսի իջե-

ցումներ հաճախ կիրառելու դեպքում կարող է վնասվել ապրանքի 

հեղինակությունը, իսկ դրանք կկորցնեն արդյունավետությունը և 

չեն կարողանա կասեցնել հնացած ապրանքի շահութաբերության 

անկումը:  

Եթե ընկերությունը ձգտում է ապագա եկամուտների, իսկ նոր 

ապրանքն օժտված է որոշիչ առավելությամբ, ապա որպես 

գնորդներին հրապուրելու եղանակ` երաշխավորվում է անվճար 

նմուշներ բաժանելը:  

Եթե պահանջվում է կայուն եկամուտ, ինչի դեպքում անհնար 

են անվճար նմուշները և գների մեծամասշտաբ իջեցումները, 
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ապա, հնարավոր է, գնորդներին կհրապուրեն վարկի շահավետ 

պայմանները: 

Գլխավոր հարցը, որի պատասխանը պետք է գտնել` սպա-

ռողներին հրապուրելու հնարավորության մեջ է: Ընկերության 

առաջարկության մեջ իրապես ինչ-որ բանի պարունակելը (այլ ոչ 

ժամանակավոր հետաքրքրությունը), որ կառաջացնի անցում մեկ 

մակնիշից մյուսին` ահա գնորդներին հրապուրելով իր կողմն 

անցկացնելու միակ և հուսալի միջոցը: Որպես կանոն` ցածր գների 

հետապնդումով մակնիշից մակնիշ փոխադրվելը ոչ մի կերպ չի 

ազդում գնումների տևական բնույթի վրա: Փոփոխություններ չեն 

լինի, եթե գնորդները չսկսեն նախընտրել ուրիշ մակնիշ: 

 
Սպառման ծավալների մեծացումը 

Գնային խթանումը գոյություն ունեցող սպառողների սպառ-

ման ծավալների մեծացման համար ենթադրում է հետևյալից որևէ 

մեկը. 

 ապրանքի կիրառման ավելի խնայողական եղանակների 

հայտնվելը,  

 կամ ըստ հիմնական նշանակության` ապրանքի սպառման 

ընթացիկ մակարդակը չի բարձրանում բարձր գնի պատ-

ճառով:  

Եթե ընկերությունը ցանկանում է մեծացնել ընթացիկ եկա-

մուտները`  պետք է դիմի զեղչերի համակարգին. 

 Զեղչեր` ծավալի կամ քանակի համար: Մեծ խմբաքանակով 

գնման դեպքում միավոր ապրանքի գինը նվազում է` կախ-

ված պատվերի որոշակի չափից (ոչ կուտակային զեղչ) 

կամ որոշակի ժամանակահատվածում պատվիրված քա-

նակից (կուտակային զեղչ): Կուտակային զեղչը շահավետ 

է նրանով, որ գնորդին պարգևատրում է նրա հավատար-

մության համար: 

 Սեզոնային զեղչեր: Պահանջարկի բնակման նվազման ժա-

մանակահատվածում գնումները խթանելու համար: 

 Ավելի գրավիչ (մրցակիցների համեմատ) զեղչեր` մանրա-

ծախ առևտրականներին, և զեղչեր` կանխիկ վճարելու դեպ-

քում: Մանրածախ առևտրականներին տրամադրվող զեղ-
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չերը գնացուցակային գների իջեցումն է` կախված գնորդի 

տեսակից (օրինակ` մեծածախ առևտրականին տրամա-

դրվող զեղչն ավելի փոքր է, քան մանրածախինը): Սակայն, 

եթե նույնիսկ ընկերությունն առաջարկում է ավելի բարձր 

զեղչ, քան մրցակիցները, դիստրիբյուտորները չեն մեծաց-

նի գնումների ծավալը, վստահ չլինելով, որ կկարողանան 

վաճառել ապրանքը: Կանխիկ վճարման դեպքում զեղչերը 

տրվում են ժամանակին վճարման համար: Այսպես, “3/14 

մաքուր 28” արտահայտությունը նշանակում է, որ գնորդը 

կստանա 3 % զեղչ 14 օրում ապրանքի դիմաց վճարելիս և, 

ցանկացած դեպքում վճարումը պետք է կատարվի 28 

օրվա ընթացքում: Նախնական պատվերների խթանման, 

ինչպես նաև ծավալների մեծացման համար զեղչերի 

ստացմանը հատկացվող ժամկետը կարող է երկարաձգվել: 

Եթե ընկերությանը հետաքրքրում է առավելապես եկամտի 

կայունությունը, ապա վաճառքի ծավալի մեծացմանը գնոր-

դի հաշվով կարելի է հասնել վարկավորման ավելի շահա-

վետ պայմանների միջոցով. օրինակ` հետաձգված վճար-

ման տեսքով: Իսկ եթե նպատակն ապագա եկամուտն է, 

ապա փողի ստացումը կարող է կապվել ապրանքի օգտա-

գործման հետ: 
 

Շուկայի բաժնեմասի պահպանումը 
Շուկայի մեծ բաժնեմասով ընկերությունը շահագրգռված կլի-

նի այդ բաժնեմասը պահպանելու և գոյություն ունեցող գնորդնե-

րին պահելու մեջ: Նրա ռազմավարությունը կհանգի փոփոխութ-

յուններին դիմադրության ձևավորմանը: 

Ընթացիկ եկամուտների ձևավորման ժամանակ գնորդներին 

պահելու եղանակներից  կարող է լինել գնագոյացումն ըստ սպա-

ռողական արժեքի (այսինքն` գնի համապատասխանությունն ապ-

րանքից ստացվող օգուտներին): Ընդ որում այդպիսի մոտեցման 

կիրառումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ ընկերությունն 

ապրանքն արտադրում է ըստ գնորդի հատկորոշումների: Ապա-

գա եկամուտների ապահովման համար առաքողը կարող է գնոր-

դին կապել իրեն տարբեր գների օգնությամբ (օրինակ` երբ հիմ-
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նական սարքավորումը վաճառվում է համեմատաբար ցածր 

գնով, իսկ կոմպլեկտավորող իրերը կամ պահեստամասերը թանկ 

արժեն): Կայուն եկամուտների ստեղծման դեպքում կարող են հա-

մաձայնեցվել երկարատև (և մրցունակ) գներ, եթե, իհարկե, օրեն-

քը թույլ է տալիս գնային այդպիսի խտրականություն (ինչպես, 

օրինակ, մասնագիտական ծառայությունների ոլորտում): Գնային 

կապակցումը գնորդին կապում է վաճառողի հետ, երբ, ասենք, 

առաջարկվում են անվճար ծառայություններ (օրինակ` սառնարա-

նը` խանութում): 

Գնորդներին պահելու նպատակով մրցակցային գնագոյացու-

մը (հատկապես չափածրարված ապրանքների ոլորտում) զար-

գացած երկրների մեծ մասում հանգել է մշտական զեղչերի կի-

րառմանը: Գնային այդպիսի առաջանցումն սպառողներին ստի-

պում է ուշադրություն դարձնել գնին, այլ ոչ առևտրային նշանին և 

այդպիսով քայքայել մակնիշային կապիտալը: Որքան շատ փող է 

տրամադրվում գնային առաջանցմանը, այնքան քիչ է մնում մակ-

նիշային կապիտալի ձևավորման և պահպանման համար անհրա-

ժեշտ գովազդին, ինչն ավելի է հանգեցնում է դրա նվազմանը: 

Հիմնախնդիրն այն է, որ արտադրողները, որ իրականացնում են 

այդպիսի ոչ կառուցողական տևական քաղաքականություն, այլ 

ելք չեն տեսնում: Գործը բարդացնում են սուպերմարքեթները, 

որոնք պահանջում են այդպիսի առաջանցում կամ հրաժարվում 

դարակաշարերում ապրանքի տեղադրումից: Զավեշտականն այն 

է, որ առանձին դեպքերում առևտրի խթանման համար ընկերու-

թյունների կողմից հատկացված փողի միայն 30%-ն է հասնում 

սպառողին ` գների իջեցման տեսքով, 35%-ը գրպանում է ման-

րածախ առևտրականը, իսկ մնացածը ծախսվում անարդյունա-

վետ գործառություններում: Ի պատասխան դրան` որոշ ընկերու-

թյուններ երբեմն կրճատում են իրենց ապրանքների մեծածախ 

գների զեղչերը և միաժամանակ իջեցնում բուն գները: Այդպիսով 

նրանք ցանկանում են հուսալ, որ բացթողման իջեցված գները 

հնարավորություն կտան ազատվելու զեղչերով անարդյունավետ 

գնումներից և կարտացոլվեն մանրածախ գների նվազման մեջ: 

Միաժամանակ նման քաղաքականություն իրականացնող ընկե-
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րությունները ենթադրում են, որ կայուն, ազնիվ գները կծառայեն 

որպես կայունացնող տարր, ինչը դրական կանդրադառնա մակ-

նիշի համբավի և, որպես հետևանք, հավատարմության վրա: Սա-

կայն սուպերմարքեթների խոշոր ցանցերը հիացած չեն նոր քա-

ղաքականությամբ, քանի որ նրանց ողջ պահեստային, մարքեթին-

գային և վարչական գործունեությունը կառուցված է իրենց 

շահութաբերության հիմնական տարրի` զեղչերի շուրջ: 

Գնագոյացման այդ տեսակն ընդունում է տարբեր ձևեր: 

Գնորդներին գրավելու համար հանրախանութները մի շարք ապ-

րանքների համար (վնասաբեր առաջատարներ համարվող) սահ-

մանում են ցածր գներ, հույսով, որ դրանցով գայթակղված սպա-

ռողները ձեռք կբերեն նաև ուրիշ ապրանքներ սովորական հավե-

լադիրներով: Մեծաթիվ հաճախորդների ներգրավելու նպատա-

կով վաճառողներն օգտագործում են նաև սեզոնային և հատուկ 

գներ: 

Արտադրողները դիլերներից ապրանքներ ձեռք բերող հա-

ճախորդներին որոշակի ժամանակահատվածում երբեմն առա-

ջարկում են զեղչ` կանխիկով. գումարն առաջարկվում է սպառող-

ներին անմիջականորեն արտադրողների կողմից: Կանխիկով զեղ-

չերը լայնորեն տարածված են ավտոմեքենաներ, երկարատև օգ-

տագործման ապրանքներ և կենցաղային տեխնիկա արտադրող-

ների շրջանում: Վերջին ժամանակներում դրանք սկսել են կիրառ-

վել չափածրարած սննդի արտադրանքի առևտրում: Սպառո-

ղական գնի իջեցման համար որոշ արտադրողներ առաջարկում 

են ոչ բարձր տոկոսով գնումների վարկավորում, սահմանում ապ-

րանքների ավելի երկարատև երաշխիքային ժամկետներ և ապա-

հովում դրանց անվճար սպասարկումն ու ընթացիկ նորոգումը: 

Մեծ չափաբաժիններով կիրառվող և մրցակիցների կողմից 

պատճենվող գնագոյացման այդ տեսակն առաջացնում է սպա-

ռողների հատուկ տեսակ` զեղչերի որսորդներ, որոնք ապրանքը 

չեն գնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի սկսել վաճառվել զեղչ-

ված գնով: Միաժամանակ մշտական զեղչերը և վերավաճառքնե-

րը վնասում են ապրանքի համբավը սպառողների աչքերում: 

Մարքեթաբանները գնագոյացման տվյալ ռազմավարությունն օգ-
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տագործում են` որքան հնարավոր է արագ մեծացնելու վաճառքի 

ծավալը և բարելավելու իրենց գործերը, այլ ոչ թե ձեռնարկելու 

առևտրային նշանների առաջանցման արդյունավետ ռազմավա-

րության մշակման երկարատև գործընթաց: Իրականում, ըստ որոշ 

վերլուծաբանների` գների իջեցմանն արագ ընտելանում են ինչ-

պես ընկերությունը, այնպես էլ սպառողը. “Գնագոյացումն իրաց-

ման խթանման համար յուրատեսակ թմրադեղ է ընկերության հա-

մար. հեշտ է սովորելը, դժվար` հրաժարվելը: Մեկ անգամը լրիվ 

բավական է, որպեսզի և’ ընկերությունը, և’ սպառողները սովորեն 

կարճատև բարձր զեղչերին, քանի որ հետո շատ դժվար է դրան-

ցից հրաժարվելը, սակայն, ինչն ավելի վատ է, ընկերությունն ար-

դեն չի կարող մեծացնել իր առևտրային նշանի կապիտալը, այլ 

կշարունակի ապրանքը վաճառել զեղչերով, և այդպիսի հազարա-

վոր զեղչերից հետո ապրանքային նշանը մահանում է”:  

Իրացման խթանման համար գնագոյացման հաճախակի 

կիրառումը կարող է հանգեցնել գնային պատերազմների, ինչը, 

սովորաբար, շահեկան է արտադրական ավելի արդյունավետ հա-

մակարգերի տիրապետող մեկ կամ մի քանի մրցակիցներին:  

Գնագոյացման տվյալ տեսակը կարող է լինել վաճառքի 

ծավալի մեծացման արդյունավետ միջոց միայն որոշակի հանգա-

մանքներում, սակայն, եթե գնագոյացման նման ռազմավարությու-

նը կիրառվի մշտական, ընկերությանը կարող է հասցնել մեծ 

վնաս: 

 

Ամփոփում 
 

Ընկերության գնացուցակային կամ հայտարարված գները կարող են մնալ անփո-

փոխ, իսկ փաստացի գները` մշտապես տատանվել: Շեղումը գնացուցակային գնից սո-

վորական երևույթ է, ինչը կիրառվում է մրցակցային այնպիսի նպատակների հասնելու 

համար, ինչպիսիք են` նոր օգտագործողների գրավումը, մրցակիցներից գնորդների 

հրապուրումը, անհատական սպառողների գնումների ծավալի մեծացումը, գոյություն 

ունեցող գնորդների պահպանումը: 
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Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 նոր օգտագործողների գրավում 

 մրցակիցներից գնորդների 

հրապուրում 

 անհատական սպառողների 

գնումների ծավալի մեծացում 

 գոյություն ունեցող գնորդների 

պահպանում 

 գների ժամանակավոր իջեցում 

 ապագա եկամուտներ 

 անվճար նմուշներ 

 զեղչեր` ծավալի կամ քանակի համար 

 գրավիչ զեղչեր (մրցակիցների 

համեմատ) մանրածախ 

առևտրականներին 

 զեղչեր` կանխիկ վճարելու դեպքում 

 ընթացիկ եկամուտներ 

 շուկայի բաժնեմասի պահպանում 

 

 կայուն եկամուտներ 

 ոչ բարձր տոկոսով գնումների վար-

կավորում 

 անվճար սպասարկում  

 ընթացիկ նորոգում 

 գնագոյացում ըստ աշխարհագրա-

կան սկզբունքի  

 FOB գնի սահմանում 

 միասնական գնի սահմանում 

 գոտիական գնագոյացման մեթոդ 

 բազիսային կետի առնչությամբ գնի 

սահմանում 

 գնի սահմանում տրանսպորտային 

ծախսերի ստանձնմամբ  

 դինամիկ գնագոյացում 

 գնագոյացումը միջազգային 

մակարդակին 

 

Ստուգողական հարցեր 
1. Ի±նչ նպատակներ է հետապնդում գնային խթանումը: 

2. Գնորդներին հրապուրելու ինչպիսի± եղանակ կարող է կիրառել ընկերությունը, 

եթե ձգտում է ապագա եկամուտներին: 

3. Ինչպիսի± համակարգ է գործադրում ընկերությունը, եթե մտադրված է մեծաց-
նելու ընթացիկ եկամուտները: 

 
Գրականություն 

1. О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг: стратегический подxод/ пер. с англ. 

под. ред. Д.О.  Ямпольского. –СПб, Питер, 2001. с. 711. 

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-

е: пер. с   англ. -М., ООО “И.Д. Вильямс”, 2009, с. 574. 

3. Ambler T., “Kicking Price Promotion Habit is Like Getting off Heroin-Hard”, 

Marketing, May 27, 1999,  p. 24. 

4. Hof R., “Going, Going, Gone”, Business Week, April 12, 1999, pp. 30-32. 



 

Գլուխ  5 

 

 

 

 

ԳՆԵՐԻ  

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԱԿԱՆ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

 
Ծանոթանալով թեմային` դուք կարող եք. 

 իմանալ, թե ինչու են կատարվում գների փոփոխությունները, 

 իմանալ, թե ինչ հիմնախնդիրների հետ է կապված գների նախաձեռնողական 

փոփոխությունը, 

 հասկանալ գների փոփոխության մարտավարությունը, 

 գնահատել գների փոփոխությանը գնորդների արձագանքը, 

 գնահատել գների փոփոխությանը մրցակիցների արձագանքը, 

 հասկանալ, թե սպառողներն ինչպես են արձագանքում գների փոփոխությանը: 

 
 
Համառոտ բովանդակություն  

Գների փոփոխության հանգամանքները 

Գների փոփոխության մարտավարությունը 

Գների փոփոխությանը մրցակիցների արձագանքի գնահատումը 

Գների փոփոխությանը սպառողների արձագանքի գնահատումը 

Ընկերության պատասխան արձագանքը մրցակիցների գների փոփոխությանը 
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 Մեծանում է  Փոքրանում է 
Հանգամանքները Արժեքավորությունն ավելի 

բարձր է, քան գինը 
Ծախսերի մեծացում 
Գերմեծ պահանջարկ 
Իրացման հնարավորության 
սպառման նպատակին  
հասնելու անհրաժեշտությունը  

Արժեքավորությունն ավելի ցածր է, 
քան գինը 
Ավելցուկ  առաջարկ 
Աճի նպատակի  անհրաժեշտություն 
Գնային պատերազմների քիչ 
հավանականություն 
Շուկայում մրցակցի հայտնվելու 
նախազգուշական գործողություններ 

Մարտավարությունը Գների թռիչք 
Գների աստիճանական 
բարձրացում 
Չկապակցված գների 
սահմանում 
Զեղչերի իջեցում 

Գների անկում 
Գների աստիճանական իջեցում 
Առևտրային մակնիշ “կործանիչ” 
Կապակցված գների սահմանում 
Զեղչերի մեծացում 

Մրցակիցների 
արձագանքի 
գնահատումը 

Ռազմավարական նպատակներ
Շահադիտակյան նպատակներ 
Որոշակի իրավիճակ 

 

Աղյուսակ 5.1. 
Գների նախաձեռնողական  
փոփոխությունը 

Մինչև այս պահը գնագոյացման ռազմավարության քննար-

կումն առնչվում էր այդ ռազմավարության վրա ազդող գործոննե-

րին: Ընկերությունը երբեմն նպատակահարմար է համարում նա-

խաձեռնել գների փոփոխություն. գների իջեցում կամ բարձրա-

ցում: Երկու դեպքում էլ նա պետք է մտածի գնորդների և մրցա-

կիցների հնարավոր արձագանքի մասին: Թեպետ ընկերություննե-

րը մեծ ժամանակ ու ջանքեր են ծախսում գնագոյացման ռազմա-

վարությունների և մեթոդների մշակման համար, այնուամենայնիվ 

հանգամանքները հաճախ պահանջում են վերանայել սկզբնապես 

սահմանված գները կամ արձագանքել մրցակիցների գնային նա-

խաձեռնություններին: 

Գների նախաձեռնողական փոփոխությունը կապված է երեք 

հիմնախնդրի հետ. 

 հանգամանքներ, որոնք կարող են ընկերությանը ստիպել 

բարձրացնելու կամ իջեցնելու գները, 

 մարտավարություն, որ այդ դեպքում պետք է կիրառել, 

 մրցակիցների արձագանքի գնահատում: 

Աղյուսակ 5.1.-ը ցուցադրում է նշված հիմնախնդիրներից յու-

րաքանչյուրին առնչվող դատողությունները: 
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Գների փոփոխության  

հանգամանքները 
Գնի բարձրացումը կարող է արդարացվել համապատասխան 

մարքեթինգային հետազոտությունների արդյունքներով (օրինակ` 

փոխզիջման կամ փորձադրման միջոցով), ինչը հնարավորություն 

է տալիս բացահայտելու, որ սպառողները տվյալ ապրանքը գնա-

հատում են ավելի բարձր, քան ներառված է գնի մեջ: 

Ծախսերի աճը և շահույթի համապատասխան կրճատումը 

նույնպես կարող են խթանել գնի բարձրացմանը:  

Գների բարձրացմանը նպաստող ևս մեկ գործոն կարող է լի-

նել գերմեծ պահանջարկը: Ընկերությունը, որ չի կարողանում բա-

վարարել իր ապրանքներով սպառողների պահանջարկը, դա և ա-

ռաջարկը կարող է հաշվեկշռել գների բարձրացմամբ: Այդ տար-

բերակը կարող է լինել գրավիչ, որովհետև ապահովում է շահույթի 

ինքնաշխատ աճ:  

Վերջին հանգամանքը, որի դեպքում ընկերությունը կարող է 

գների բարձրացման վերաբերյալ որոշում ընդունել, իրացման 

հնարավորությունների սպառմանը ձեռնամուխ լինելն է: Գները 

բարձրացվում են շահույթի մեծացման նպատակով` անկախ ի-

րացման ծավալի հնարավոր անկումից: 

Գնի իջեցումը կարող է պայմանավորված լինել այն բանի 

ըմբռնմամբ, որ ակնհայտ բարձրացված է` սպառողների համար 

համապատասխան ապրանքի արժեքավորության, ծախսերի 

կրճատման (“փորձի կորի” էֆեկտի հաշվին ծախսերն էլ ավելի 

իջեցնելու) և ապրանքային ավելցուկ պաշարների ձևավորմանը 

հանգեցնող ավելցուկ առաջարկի առաջացման համեմատ: 

Գների անկում առաջացնող ևս մեկ հանգամանք է ընկերու-

թյան կողմից տվյալ ապրանքի առնչությամբ ընդլայնման (կամ 

իրացման ծավալի և շուկայի համապատասխան բաժնեմասի մե-

ծացման) նպատակ սահմանելը: Այդ մարտավարության կիրառու-

մը զսպող գործոն է գնային պատերազմ սանձահարելու հնարավո-

րությանը: 

Վերջին հանգամանքը, որ կարող է տանել գների իջեցմա-

նը, շուկայում մրցակիցների հայտնվելը կանխելու` ընկերության 
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ցանկությունն է: Գների կանխող իջեցումը, նախքան շուկայում նոր 

մրցակցի հայտնվելը, բավական հիվանդագին միջոց է, քանի որ 

այդ դեպքում կարճատև ժամանակահատվածում հարկավոր է 

հրաժարվել շահույթից: Թեպետ այդ միջոցն անմիջապես չի նվա-

զեցնում համապատասխան շուկայի գրավչությունը պոտենցիալ 

նորեկի համար և նվազեցնում է սպառողների դժգոհությունը (ինչն 

անխուսափելի ծագում է այն դեպքերում, երբ գներն իջնում են 

մրցակիցների հայտնվելուց հետո միայն): 
Հատկապես այդպես պետք է վարվեր “Արմենտելը” բջջային հեռախո-
սակապի ծառայությունների առնչությամբ, նախքան “Վիվասելի” 
հայտնվելը շուկայում: Մինչդեռ, նույնիսկ վերջինիս շուկա մտնելուց 
երկու-երեք ամիս առաջ, “Արմենտելի” բջջային հեռախոսակապի ծա-
ռայությունների գները ոչ թե իջել էին, այլ սև շուկայում “իզի” քարտերի 
գինը դրանց անվանական գնին գերազանցում էին մի քանի անգամ: Այդ 
երկու ընկերությունները կանխող գնագոյացման գործիքը լիարժեք չկի-
րառեցին նաև նոր մրցակցի` “Օրանժի” հայտնվելուց առաջ: 

 

Գների փոփոխության մարտավարությունը 
Գների բարձրացումը և իջեցումը կարելի է իրականացնել 

բազմաթիվ եղանակներով: Ամենաանմիջականը գների թռիչքն է 

կամ անկումը, ինչի արդյունքում գինը միանգամից բարձրանում 

կամ իջնում է մինչև տրված մակարդակը:  
 

Մարտավարություն. գների բարձրացումը 

Գնի թռիչքը հնարավորություն է ընձեռում խուսափելու “հա-

ճույքի” երկարաձգումից, երբ գինը դանդաղ բարձրանում է տևա-

կան ժամանակում: Մյուս կողմից` գնի թռիչքը միանգամայն շոշա-

փելի է և ակնհայտ սպառողի համար: 

Գնի փուլային բարձրացումն այն դարձնում է ավելի “տանե-

լի”, թեպետ այդ դեպքում ընկերության հասցեին հաճախ են լսվում 

մեղադրանքներ, որ “նա զբաղված է միայն գների բարձրացմամբ”: 

Վերջին տարիներին շատ ընկերություններ ստիպված են ոչ 

թե իջեցնելու, այլ բարձրացնելու իրենց ապրանքների և ծառայութ-

յունների գները: 
Օրինակ` 2009-2010 թթ. Հայաստանում նշանակալի է եղել կաթնամթերքի 
և մսամթերքի գների բարձրացումը. առանձին դեպքերում` 40-50%-ով: 
Գների բարձրացման հիմնական պատճառներից են. արտադրության 
ծախսերի պարբերաբար մեծանալը, պահանջարկի գերազանցելն առա-
ջարկին: 
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Ծախսերի աճը հանգեցնում է շահույթի նորմայի նվազմանը և 

ընկերություններին ստիպում կանոնավոր բարձրացնելու գները: 

Ընկերությունները, երբեմն կանխատեսելով ծախսերի հետագա 

աճը, գները բարձրացնում են մինչև ծախսերը ծածկող մակար-

դակը` այդ դեպքում կողմնորոշվելով ոչ թե ծախսերի փաստացի 

աճին, այլ դրանց աճի տեմպին: 

Գների բարձրացմանը նպաստող գործոն է նաև պահան-

ջարկի գերազանցելն առաջարկին: Երբ ընկերությունն ի վիճակի չէ 

իր հաճախորդների պահանջմունքները բավարարել ամբողջ ծա-

վալով, կարող է` 

 բարձրացնել գինը,  

 նորմավորել ապրանքի վաճառքը հաճախորդներին, 

 միաժամանակ դիմել այդ երկու միջոցին: 

Գոյություն ունի գների բարձրացման մի քանի եղանակ, որ 

ընկերությունը կիրառում է գներն աճող ծախսերին համապատաս-

խանեցնելու համար: Գները կարելի է բարձրացնել` 

 գործնականում անտեսանելի` վերացնելով զեղչերը և տե-

սականու խումբը համալրելով թանկարժեք ապրանքներով, 

 բացահայտ: 

Գները բարձրացնելիս ընկերությունը  պետք է ձգտի խուսա-

փել գների “ուռճացման” մեղադրանքներից: Գների բարձրացման 

վերաբերյալ հաղորդագրությունը պետք է ուղեկցվի գների բարձ-

րացման պատճառները բացատրելուն առնչվող տեղեկատվական 

հատուկ արշավով: Ընկերությունը պետք է լավ մտածի, թե գների 

բարձրացումը հիմնականում սպառողների ինչ խմբի է հարվա-

ծելու. սպառողների հիշողությունը լավ է, դրա համար էլ նրանք ի 

վերջո կշրջվեն չափից ավելի բարձր գներ սահմանող ընկերութ-

յուններից: Գնորդներին կորցնելու հիմնախնդրից խուսափելու հա-

մար կարելի է օգտվել տարբեր հնարքներից, որոնցից հիմնա-

կանն են` 

 արդարության զգացողության պահպանումը գների ցան-

կացած բարձրացման դեպքում, 

Գները բարձրացնելիս 
ընկերությունը  պետք 
է ձգտի խուսափել 
գների “ուռճացման” 
մեղադրանքներից: 

Գների բարձրացման 
վերաբերյալ հաղոր-
դագրությունը պետք է 
ուղեկցվի գների բարձ-
րացման պատ-
ճառները բացատրե-
լուն առնչվող տեղեկա-
տվական հատուկ  
արշավով: 

Ընկերությունները, 
երբեմն կանխատեսե-
լով ծախսերի հետագա 
աճը, գները բարձրաց-
նում են մինչև ծախսե-
րը ծածկող մակար-
դակը` այդ դեպքում 
կողմնորոշվելով ոչ թե 
ծախսերի փաստացի 
աճին, այլ դրանց աճի 
տեմպին: 
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 գների բարձրացման վերաբերյալ հաղորդագրության ու-

ղեկցումը գների բարձրացման պատճառները բացատրե-

լուն առնչվող տեղեկատվական հատուկ  արշավով, 

 գների բարձրացման վերաբերյալ սպառողներին նախա-

պես տեղեկացումը, որպեսզի նրանք հասցնեն կատարել 

անհրաժեշտ գնումներ, ինչպես նաև տարբեր խանութնե-

րում (ներառյալ նրանում, որտեղ նախատեսված է գների 

բարձրացում) ծանոթանան գներին ու ընտրեն իրենց հե-

տաքրքրող ապրանքը, 

 գների ոչ բացահայտ բարձրացումը (տարբեր զեղչերի 

դադարեցում, միանվագ գնման կամ պատվերի գումարի 

մեծացում, ցածր եկամտաբեր ապրանքների արտադրութ-

յան դադարեցում), 

 երկարատև նախագծերին առնչվող պայմանագրերը կամ 

առաջարկությունները պետք է պարունակեն սահող գների 

մասին վերապահում` ելնելով այնպիսի գործոններից, ինչ-

պիսին է երկրում գների մակարդակի փոփոխությունը, 

 ընկերության առևտրական անձնակազմը պետք է կոր-

պորատիվ հաճախորդներին օգնի խնայել: 

Նախքան գների բարձրացման վերաբերյալ որոշում ընդունե-

լը, ընկերությունը պետք է դիտարկի առանց գների բարձրացման 

մեծացած ծախսերի ծածկման կամ մեծացած պահանջարկի բա-

վարարման բոլոր հնարավորությունները: 

Գների բարձրացման փոխարեն ընկերությունը կարող է` 

 ուղղակի փոքրացնել վաճառվող ապրանքի ծավալը, 

 արտադրանքի թանկարժեք բաղադրիչները փոխարինել 

ավելի էժանով, 

 հրաժարվել ապրանքի որոշ հատկություններից, փաթե-

թավորումից և սպասարկումից, 

 դադարեցնել ապրանքային հավաքածուների վաճառքը, 

դրանք ձևավորող ապրանքների մի մասը հանել արտա-

դրությունից, իսկ մյուսը վաճառել առանձին` յուրաքանչ-

յուր ապրանքի համար սահմանելով առանձին գին: 
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Մարտավարություն.  

գների իջեցում 
Գների միանգամից իջեցումը կարող է ուժեղ տպավորություն 

թողնել սպառողների վրա (թեպետ ոչ պակաս ուժեղ ազդեցություն 

կունենա նաև ընկերության շահույթի վրա): Գների փուլային իջե-

ցումը, հնարավոր է, ավելի պակաս էֆեկտ ունի, սակայն կիրառ-

վում է այն դեպքերում, երբ գնի իջեցման անհրաժեշտությունը 

կասկած չի հարուցում, իսկ հիմնախնդիրն այդպիսի իջեցման մե-

ծությունն է (պարզ չէ, թե երբ պետք է կանգ առնել): Ոչ մեծ իջե-

ցումներ կարող են նախաձեռնվել որպես “ուսումնառության գործ-

ընթաց”, որը տևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեռք չի բեր-

վել վաճառքի պահանջվող մակարդակը: 

Գների իջեցման` ընկերության նախաձեռնությունը կարող է 

պայմանավորված լինել հետևյալ հիմնական հանգամանքներով` 

 արտադրական կարողությունների թերբեռնվածություն,  

 կոշտ մրցակցության արդյունքում ընկերության շուկայա-

կան բաժնեմասի նվազում, 

 շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնելու` ընկերության 

ձգտում: 

Եթե ընկերությունը առևտրային ջանքերի ուժեղացման, ապ-

րանքի կատարելագործման և այլ միջոցառումների հաշվին չի կա-

րողանում իր արտադրական կարողությունները լիարժեք ծանրա-

բեռնել` ձգտում է դրան հասնել գնագոյացման քաղաքականու-

թյունը փոխելով: Հրաժարվելով “առաջատարին հետևելու” 

սկզբունքով (այսինքն` մոտավորապես այնպիսի գներ սահմա-

նելուց, ինչպիսիք առաջատար մրցակցի գներն են) գների սահ-

մանումից, իրացման ծավալի մեծացման նպատակով ընկերութ-

յունը կարող է էապես իջեցնել գները: Սակայն, ինչպես ցույց են 

տալիս թերբեռնված կարողություններով մի շարք ճյուղերում դի-

տարկումների արդյունքները, գների իջեցման ձեռնարկված փոր-

ձերը կարող են հանգեցնել գնային պատերազմների, որովհետև 

մրցակիցներից յուրաքանչյուրը ձգտում է պահել իր բաժնեմասը 

շուկայում:  

Եթե ընկերությունը 
առևտրային ջանքերի 
ուժեղացման, ապրան-
քի կատարելագործ-
ման և այլ միջոցառում-
ների հաշվին չի կա-
րողանում իր արտադ-
րական կարողություն-
ները լիարժեք ծանրա-
բեռնել` ձգտում է 
դրան հասնել գնագո-
յացման քաղաքակա-
նությունը փոխելով: 

Գների միանգամից 
իջեցումը կարող է 
ուժեղ տպավորություն 
ունենալ սպառողների 
վրա: 

Գների փուլային իջե-
ցումը, հնարավոր է, 
ավելի պակաս էֆեկտ 
ունի, սակայն կիրառ-
վում է այն դեպքերում, 
երբ գնի իջեցման 
անհրաժեշտությունը 
կասկած չի հարուցում, 
իսկ հիմնախնդիրն 
այդպիսի իջեցման 
մեծությունն է: 
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Գների իջեցման ևս մի հանգամանք է կոշտ մրցակցության ար-

դյունքում շուկայի բաժնեմասի կրճատումը: Որոշ ընկերություններ 

ներքին շուկայում հաջողության են հասել իրենց արտասահման-

յան մրցակիցների հետ պայքարում` որոշակի նվազեցնելով ար-

տադրանքի գները: Օրինակ` այդպես է վարվել General Motors-ը. 

ճապոնական մրցակիցների ուժեղ դիրքերը ԱՄՆ-ի արևմտյան 

ափին թուլացնելու համար ընկերությունը փոքրալիտրաժ ավտո-

մեքենաների գներն իջեցրել է 10 %-ով: 

Ընկերությունը կարող է նախաձեռնել գների իջեցում այն 

դեպքում, եթե ցածր գների օգնությամբ ցանկանում է շուկայում 

հասնել գերիշխող դիրքի: Դրա համար նա կամ միանգամից շուկա 

է դուրս գալիս մրցակիցների գներից ցածր գներով կամ առաջինն 

է իջեցնում գները` հուսալով հեռանկարում գրավել շուկայի այն-

պիսի բաժնեմաս, որն իրացման ծավալի մեծացման հաշվին կա-

պահովի ծախսերի նվազեցում: Այդպիսի ռազմավարություններ են 

կիրառում, օրինակ, Bausch&Lomb (կոնտակտային փափուկ ոսպ-

նյակների շուկայում) և Dell Computer (անհատական համակար-

գիչների շուկայում) ընկերությունները: 
 

Գների փոփոխությանը գնորդների  

արձագանքի գնահատումը 
Գնի ինչպես իջեցումը, այնպես էլ բարձրացումը միշտ 

առնչվում է գնորդների, մրցակիցների, դիստրիբյուտորների և մա-

տակարարների շահերին, ինչպես նաև կարող է առաջացնել պե-

տության հետաքրքրությունը: Ապրանքի գնի սահմանման յուրա-

քանչյուր դեպքում ցանկացած ընկերության հետաքրքրում է, թե 

դրա առնչությամբ արձագանքն ինչպես կփոխվի երկարատև և 

կարճատև հեռանկարում: Ինչպիսի± պայմաններ են նպաստում 

պահանջարկի առաձգականությանը և ինչպե±ս գնահատել դա: 

Պահանջարկի բարձր առաձգականության մասին վկայում են հե-

տևյալ գործոնները. 

 ապրանքը հնարավորություն է ընձեռում նշանակալի խնա-

յելու ծախսերը (հավանական է թաքնված պահանջարկը), 

Ընկերությունը կարող 
է նախաձեռնել գների 
իջեցում այն դեպքում, 
եթե ցածր գների օգ-
նությամբ ցանկանում է 
շուկայում հասնել 
գերիշխող դիրքի: 
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 նախքան գնի իջեցումն, ապրանքը համարվել է բավական 

թանկ սպառողի բյուջեի համար (ակտիվանում է պասիվ 

պահանջարկը), 

 գնումը կատարվում է պատահական կամ ըստ սովորութ-

յան (և’ մեկը, և’ մյուսը կախված է գնային (տնտեսական) 

խթաններից), 

 սպառողների մրցակիցների ապրանքներին առանձնակի 

նախապատվություն չի տրվում, 

 ապրանքն ունի սպառողական ցածր արժեք, 

 շուկայի ամենամեծ բաժնեմասն ունի ամենաէժան ա-

ռաջարկը (գերիշխում է տնտեսական չափանիշը), 

 ապրանքը չունի պարգևատրման գնի վարկանիշ և չի 

համարվում “սոցիալապես անհրաժեշտ” (ինտեգրված գոր-

ծոնները կարևոր չեն), 

 ապրանքը գնահատվում է միանշանակ (հարմարվողակա-

նության չափանիշը բացակայում է), 

 գնորդները տիրապետում են մեծ ծավալներով գնումներ 

անելու համար անհրաժեշտ հնարավորությունների, բիզնես 

համակարգերի, տրանսպորտի: 

Տարբեր գների դեպքում պահանջարկի գնահատումը կա-

րող է կատարվել հետևյալ տեսքով. 

 հարցումներ. գների վերաբերյալ իրազեկվածության և 

այն գնի գնահատման համար, որը գնորդները պատ-

րաստ են վճարելու, ինչպես նաև` գնի փոփոխության 

դեպքում այլ ապրանքային նշանի անցնելու մտադրութ-

յունների գնահատման համար, 

 ընկերության ղեկավարության սուբյեկտիվ կարծիք, 

 անցյալ ժամանակահատվածներում պահանջարկի և գնի 

միջև փոխկապվածության վիճակագրական վերլուծութ-

յուն, 

 փորձադրում: 

Սպառողները սովորաբար գների փոփոխությանն արձագան-

քում են ոչ միանշանակ: Օրինակ` ինչ-որ ընկերության արտա-
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դրած համակարգչի գնի հանկարծակի իջեցումը կարող է մեկնա-

բանվել հետևյալ կերպ. 

 սպառողը կարող է կարծել, որ շուտով վաճառքում 

կհայտնվի նոր մոդել, դրա համար էլ վաճառողները շտա-

պում են ազատվել հնից, 

 այդ համակարգիչներում հայտնաբերվել է թերություն, ինչի 

պատճառով էլ դրանք վատ են վաճառվում, 

 ընկերությունը սնանկացման եզրին է և պատրաստվում է 

դադարեցնել համակարգիչների արտադրությունը` չապա-

հովելով վաճառվածների երաշխիքային սպասարկումը, 

 ընկերությունն անցել որակի իջեցման քաղաքականության, 

 ի վերջո` գինը կշարունակի իջնել կանոնավոր, և չարժե 

շտապել գնում կատարելու: 

Դիտարկման համար, մատչելի գնի առնչությամբ սպառողնե-

րի արձագանքների գնահատման տարածված մեթոդներից է Անդ-

րե Գաբորի առաջարկած` գնում կատարելու պատրաստակամու-

թյան մեթոդը: Մեթոդի կիրառման դեպքում ապրանքային նշանի 

գնորդներին հարցնում են, թե նրանք դա կգնե±ն արդյոք նշված յու-

րաքանչյուր գնի պարագայում: Ընդամենն առաջարկվում են տա-

սը տարբեր գներ. դրանք նշվում են պատահական կարգով` սկսե-

լով շուկայում գերիշխողից կամ դրան մոտ գտնվողից: “Դուք 

կգնե±ք X ապրանքային նշանը Y գնով” հարցին դրական պատաս-

խանածների տոկոսների հիման վրա կառուցվում է գնում կատա-

րելու պատրաստակամության կորը: Այդ կորի ընդհանուր տեսքը 

և փոխկապվածությունը “վճարված վերջին գնի” հետ արտացոլ-

ված են գծապատկեր 5.1.-ում: 

Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ ցածր գները առաջաց-

նում են շատ սպառողների կասկածանքը և ի վերջո` պահանջար-

կի նվազում: Գնում կատարելու պատրաստակամության կորերը 

չպետք է շփոթել պահանջարկի կորերի հետ: Այդ կորերը ցույց են 

տալիս սոսկ տվյալ գնով ապրանքային նշանը գնելու պատրաստ 

սպառողների ընտրանքի տոկոսը` ոչինչ չասելով այն մասին, թե 

յուրաքանչյուր գնի դեպքում որքան կլինի պահանջված քանակը: 

 

Գնում կատարելու 
պատրաստակամու-
թյուն  
Սպառողների արձա-
գանքների գնահատ-
ման մեթոդ, որի կի-
րառման դեպքում ապ-
րանքային նշանի 
գնորդներին հարցնում 
են, թե նրանք դա 
կգնե±ն արդյոք նշված 
յուրաքանչյուր գնի 
պարագայում: 
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Վերջինը վճարված 
գնի կորը
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Գծապատկեր 5.1. 
Գնում կատարելու 
պատրաստակամության 
և վերջինը վճարված գնի 
կորերը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Գների փոփոխությանը մրցակիցների  

արձագանքի գնահատումը 
Գների փոփոխության վերաբերյալ որոշում ընդունող ընկե-

րությունը պետք է մտածի ոչ միայն գնորդների, այլև մրցակիցների 

արձագանքի մասին: Ամենից հավանական է, որ մրցակիցների 

արձագանքը կհետևի այն դեպքերում, երբ ընկերությունների թվա-

քանակը, որոնց գործունեության վրա ազդեցություն կունենա գնե-

րի փոփոխությունը, մեծ չէ, երբ ապրանքները նման են, իսկ 

գնորդները` լավ տեղեկացված: 

Ընկերությունը ինչպե±ս կարող է կանխատեսել մրցակիցների 

հնարավոր արձագանքները: Եթե ընկերությունն ունի մեկ խոշոր 

մրցակից, որը գների փոփոխությանը սովորաբար արձագանքում 

է որոշակի ձևով, ապա նրա արձագանքը կանխագուշակելը դյու-

րին է: Մինչդեռ, երբ մրցակիցը գների ցանկացած փոփոխություն 

ընկալում է որպես բացարձակ նոր խնդիր և արձագանքում` ելնե-

լով սեփական շահերից, ապա ընկերությունը պետք է ճշգրիտ ո-

րոշի, թե տվյալ ժամանակ որո՞նք են այդ շահերը: 

Հիմնախնդիրը բարդանում է, երբ ինչպես մրցակիցները, այն-

պես էլ գնորդները տարբեր կերպ են մեկնաբանում գնի փոփոխու-

թյունը: Օրինակ` նրանք կարող են որոշել, որ.  

 գնի փոփոխության նախաձեռնողը մտադրված է մեծաց-

նելու շուկայի իր բաժնեմասը, 

Հավանական է, որ 
մրցակիցների արձա-
գանքը կհետևի այն 
դեպքերում, երբ ընկե-
րությունների թվաքա-
նակը, որոնց գործու-
նեության վրա ազդեցու-
թյուն կունենա գների 
փոփոխությունը, մեծ չէ, 
երբ ապրանքները նման 
են, իսկ գնորդները` լավ 
տեղեկացված: 
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 ընկերության գործերը լավ չեն ընթանում, և նա փորձում է 

գների փոփոխության օգնությամբ մեծացնել իրացումը, 

 նախաձեռնողը ցանկանում է, որ ամբողջ ճյուղն իջեցնի 

գները` ընդհանուր պահանջարկի մեծացման համար: 

Մի քանի մրցակիցների առկայության դեպքում ընկերությունը 

նախ պետք է փորձի կանխագուշակել նրանցից յուրաքանչյուրի 

արձագանքը: Եթե մրցակիցներն իրենց միևնույն ձևով են պահում` 

խնդիրը հանգում է մեկ տիպիկ մրցակցի վերլուծությանը: Սա-

կայն, եթե մրցակիցներն իրենց տարբեր կերպ են պահում, օրի-

նակ` կախված ընկերությունների չափերից, շուկայի բաժնեմասի 

մեծության կամ ընտրված ռազմավարության տարբերություննե-

րից, կպահանջվի յուրաքանչյուր մրցակցի հնարավոր արձագան-

քի վերլուծություն: 
 

Ընկերության պատասխան արձագանքը  

մրցակիցների գների փոփոխությանը 
Գնագոյացման հիմնախնդիրը դիտարկենք մյուս կողմից, այ-

սինքն` ընկերությունն ինչպե՞ս պետք է արձագանքի մրցակից-

ների ձեռնարկած գների փոփոխությանը: Դրա համար մարքեթա-

բանները պետք է հարցադրումներ կատարեն հետևյալի առնչու-

թյամբ. 

 մրցակցի կողմից գնի փոփոխության նպատակը (շուկայի 

բաժնեմասի մեծացում, պարապուրդի մատնված արտա-

դրական կարողությունների ծանրաբեռնում, գնի համապա-

տասխանեցում ծախսերին, ճյուղում գների փոփոխության 

սկզբնավորում), 

 գների փոփոխության բնույթը (ժամանակավոր կամ մշտա-

կան), 

 մրցակցի կողմից գնի փոփոխությանը չարձագանքելու հե-

տևանքների մոտավոր գնահատականը (ի՞նչ տեղի կունե-

նա ընկերության շուկայի բաժնեմասի և եկամուտների հետ, 

եթե նա չձեռնարկի պատասխան միջոցներ, 



¶ÆÜÀ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ Ð²Ø²ÈÆðàôØ 

 

171

 պատասխան միջոցների առնչությամբ մյուս ընկերություն-

ների մտադրությունները (նրանք պատրաստվո՞ւմ են արդ-

յոք ձեռնարկել պատասխան միջոցներ), 

 մրցակցի և մյուս ընկերությունների հնարավոր արձագանքը 

ընկերության հնարավոր պատասխան միջոցներից յուրա-

քանչյուրին: 

Բացի նշվածից` ընկերությունը պետք է կատարի նաև ավելի 

խոր վերլուծություն, որի շրջանակներում անհրաժեշտ է ուսումնա-

սիրել մի շարք հիմնախնդիրներ հետևյալի առնչությամբ` 

 իր ապրանքի կենսապարբերաշրջանի փուլը, 

 տվյալ ապրանքի նշանակությունն ընկերության ապրան-

քային անվանակարգում, 

 մրցակիցների մտադրությունները և ռեսուրսները, 

 գների փոփոխությանը սպառողների հնարավոր արձա-

գանքները: 

Ընկերությունը սովորաբար հնարավորություն չունի գների 

փոփոխության պահին կատարելու իրավիճակի համակողմանի 

վերլուծություն: Մրցակիցը, ակնհայտորեն, մանրակրկիտ պատ-

րաստվում է գների փոփոխությանը, իսկ ընկերությունն այդ քայլին 

պետք է արձագանքի ժամերի կամ օրերի ընթացքում: Հետևաբար 

պատասխան միջոցների վերաբերյալ որոշման ընդունման ժամա-

նակի կրճատման միակ եղանակը մրցակիցների գնային հնարա-

վոր մանևրները նախապես կանխատեսելն է և դրանցից յուրա-

քանչյուրի համար հնարավոր պատասխան միջոցներ նախա-

պատրաստելը: 

Գծապատկեր 5.2.-ում ցույց է տրված, թե ընկերությունն ինչ-

պես կարող է գնահատել մրցակցի կողմից գների իջեցման հե-

տևանքները և ինչպիսի պատասխան միջոցներ պետք է ձեռնար-

կի:  
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Մրցակիցն իջեցրե՞լ է արդյոք 
գինը 

Կազդի՞ արդյոք այդ իջեցումը 
շուկայում ձեր բաժնեմասի և 
շահույթի մակարդակի վրա 

Հնարավո՞ր է արդոք (պե՞տք 
է արդյոք) նախաձեռնել 

արդյունավետ պատասխան 
միջոցներ 

Գինը թողնել նախկին 
մակարդակին, շարունակել 

հետևել մրցակցի 
գործողություններին 

Բարձրացնել ապրանքի 
որակի սպառողական 

որակները 

Շուկա հանել էժանագին 
“մարտունակ մակնիշ” 

Իջեցնել գինը 

Բարելավել որակը և 
բարձրացնել գինը 

այո 

այո 

ոչ 

ոչ 

ոչ 

այո 

Գծապատկեր 5.2.  
Մրցակիցների կողմից գների 
իջեցմանը պատասխան 
արձագանքի ալգորիթմը 

 

 

 

 

 

Մոտեցում 1. Եթե ընկերությունը բացահայտել է, որ մրցա-

կիցն իջեցրել է իր գինը, և որ դա բացասաբար կանդրադառնա իր 

իրացման և շահույթի մակարդակի վրա, կարող է ուղղակի որոշում 

ընդունել գինը և շահույթի նորման պահել ընթացիկ մակարդակին: 

Այդ դեպքում ընկերությունն իր որոշումը հիմնավորում է համոզ-

մունքից ելնելով, որ ինքը չի կորցնի շուկայի բաժնեմասի ինչ-որ 

նշանակալի մաս, և որ մրցակցից հետո իջեցնելով գինը`  կզրկվի 

շահույթի նշանակալի մասից: 

Մոտեցում 2. Ընկերությունը կարող է նաև գրավել սպասողա-

կան դիրք` հետաձգելով պատասխան միջոցները մինչև այն պա-

հը, երբ կլինի ավելի շատ տեղեկատվություն մրցակցի գնային 

մանևրների արդյունքների վերաբերյալ: Ընկերության խնդիրը 

առավել շահավետ հաճախորդներին պահելն է` մրցակցին պա-

կաս ունևորներին զիջելով:  

Մոտեցում 3. Եթե ընկերությունը համարում է, որ արդյունա-

վետ պատասխան գործողություններն անհրաժեշտ են, ապա կա-

րող է կիրառել պատասխան միջոցների չորս տարբերակներից 

մեկը. 

 իջեցնել գինը մինչև մրցակցի գնի մակարդակը, 

 բարձրացնել սպառողների կողմից ապրանքի ընկալվող 

որակը, 
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 բարելավել ապրանքի որակը` գնի միաժամանակյա բարձ-

րացմամբ, 

 շուկա հանել էժանագին, այսպես կոչված, մարտական 

մակնիշ:  

Առաջին տարբերակի օգտին որոշում կայացվում է, եթե ըն-

կերությունը շուկայի գնային զգայունությունը (պահանջարկի գնա-

յին առաձգականությունը) համարում է բարձր և համոզված է, որ 

գինը պահելով` մրցակցին կզիջի չափից ավելի մեծ բաժնեմաս: 

Այդ որոշումը կարող է թելադրված լինել նաև մտավախությամբ, 

որ եթե ժամանակին չիջեցվի գինը, հետո չափազանց դժվար կլի-

նի վերադարձնել գինը պահելու պատճառով կորցրած շուկայի 

բաժնեմասը: Գնի իջեցումը կհանգեցնի ընկերության շահույթի 

կարճատև նվազմանը: Տևական հեռանկարի տեսանկյունից`  գնի 

իջեցման դեպքում ընկերությունը պետք է ձգտի պահպանել իր 

ապրանքների որակի և մարքեթինգային միջոցառումների նախկին 

մակարդակը: 

Սպառողների կողմից ապրանքի ընկալվող որակի բարձրաց-

ման տարբերակի կիրառման դեպքում ընկերությունից կպահանջ-

վի ուժեղացնել սպառողների վրա տեղեկատվական գովազդի 

ներգործությունը` ընդգծելով իր ապրանքի գերազանցությունը 

մրցակցի ավելի էժան ապրանքի նկատմամբ: 

Ընկերության ակտիվ գործողությունների երրորդ տարբե-

րակն առնչվում է ապրանքի որակի բարելավմանը` գնի միաժա-

մանակյա բարձրացմամբ: Այդպիսով առևտրային մակնիշն անց-

կացվում է ավելի թանկարժեքների շարքը: Բարձր որակն արդա-

րացնում է ավելի բարձր գինը, ինչն իր հերթին ընկերությանն 

ապահովում է ավելի մեծ շահույթ: Կարելի է նաև չփոխել տվյալ 

ապրանքի գինը, սակայն շուկա հանել նոր մակնիշ` ավելի բարձր 

գնով: 

Պատասխան արձագանքի չորրորդ տարբերակի դեպքում, 

որը հաճախ ամենահաջողն է եղել, շուկա է հանվում էժանագին, 

այսպես կոչված, մարտական մակնիշ: Դա նշանակում է, որ ընկե-

րությունը տեսականու խումբը համալրում է ոչ թանկ ապրանքով 

կամ ստեղծում է ոչ թանկ մակնիշ: Այդպիսի տարբերակն ուղղակի 

Պատասխան արձա-
գանքի չորրորդ տար-
բերակի դեպքում շու-
կա է հանվում էժանա-
գին, այսպես կոչված, 
մարտական մակնիշ: 

Ընկերության ակտիվ 
գործողությունների եր-
րորդ տարբերակն 
առնչվում է ապրանքի 
որակի բարելավմանը` 
գնի միաժամանակյա 
բարձրացմամբ: 

Գինն իջեցվում  է 
մինչև մրցակցի գնի 
մակարդակը, եթե ըն-
կերությունը շուկայի 
գնային զգայունությու-
նը համարում է բարձր 
և համոզված է, որ 
գինը պահելով` 
մրցակցին կզիջի 
չափից ավելի մեծ 
բաժնեմաս: 

Սպառողների կողմից 
ապրանքի ընկալվող 
որակի բարձրացման 
տարբերակի կիրառ-
ման դեպքում ընկերու-
թյունից կպահանջվի 
ուժեղացնել սպառող-
ների վրա տեղեկա-
տվական գովազդի 
ներգործությունը` ընդ-
գծելով իր ապրանքի 
գերազանցությունը 
մրցակցի ավելի էժան 
ապրանքի նկատմամբ: 
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անհրաժեշտ է, եթե շուկայի այն հատվածը, որին հավակնում է 

մրցակիցը, առանձնանում է պահանջարկի գնային բարձր առաձ-

գականությամբ կամ գնային զգայունությամբ և չի արձագանքում 

թանկարժեք ապրանքի ավելի բարձր որակի մասին հավաստիա-

ցումներին: 

 

Ամփոփում 
Ընկերությունը երբեմն նպատակահարմար է համարում նախաձեռնել գների փո-

փոխություն` բարձրացում կամ իջեցում: Երկու դեպքում էլ նա պետք է մտածի գնորդ-

ների և մրցակիցների հնարավոր արձագանքի մասին: Թեպետ ընկերությունները մեծ 

ժամանակ ու ջանքեր են ծախսում գնագոյացման ռազմավարությունների և մեթոդների 

մշակման համար, այնուամենայնիվ հանգամանքները հաճախ պահանջում են վերա-

նայել սկզբնապես սահմանված գները կամ արձագանքել մրցակիցների գնային նախա-

ձեռնություններին: Գների նախաձեռնողական փոփոխությունը կապված է երեք հիմնա-

խնդրի հետ, որոնք կարող են ընկերությանը ստիպել բարձրացնելու կամ իջեցնելու գնե-

րը, մարտավարություն, ինչն այդ դեպքում պետք է կիրառել մրցակիցների արձագանքի 

գնահատմամբ: 

 

Հիմնական բառեզրեր և հասկացություններ 
 հանգամանքներ 

 գնի բարձրացում 

 մարտավարություն 

 մրցակիցների արձագանքի 

գնահատում 

 ծախսերի աճ 

 գերմեծ պահանջարկ 

 իրացման հնարավորությունների 

սպառում 

 գնի իջեցում 

 գնային պատերազմ 

 շուկայում մրցակիցների հայտնվելու 

կանխում 

 ծախսերի աճ 

 պահանջարկի գերազանցում առա-

ջարկին 

 արտադրական կարողություններ 

 կոշտ մրցակցության արդյունքում 

շուկայի բաժնեմասի կրճատում 

 գերիշխող դիրք 

 հարցումներ 

 ընկերության ղեկավարության 

սուբյեկտիվ կարծիք 

 վիճակագրական վերլուծություն 

 փորձադրում 

 գնում կատարելու պատրաստակա-

մության մեթոդ 

 վերջինը վճարված գին 
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Ստուգողական հարցեր 
1. Ի±նչ հիմնախնդիրների հետ է կապված գների նախաձեռնողական փոփոխու-

թյունը: 

2. Ընկերությունը ինչպե±ս կարող է կանխատեսել մրցակիցների հնարավոր արձա-

գանքները: 

3. Ո±րն է Անդրե Գաբորի առաջարկած` գնում կատարելու պատրաստակամության 

մեթոդի էությունը: 
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Հ ե ղ ի ն ա կ ի   մ ա ս ի ն 
 

Գագիկ Իշխանի Վարդանյանը ծնվել է 1955 թ. Երևանում: 1972-ին ավար-
տել է Մուրացանի անվան դպրոցը, 1974-ին` տեխնիկական 2-րդ ուսումնարա-
նը, և աշխատանքի անցել Կիրովի անվան քիմիական կոմբինատում որպես քի-
միական գործընթացների ապարատավար: 

1979 թ. ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը 
(այժմ` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան), 1979-81 թթ.` 
ծառայել խորհրդային բանակում: 

1981-84 թթ. աշխատել է ՀԽՍՀ պետմատում: 1984-ից Երևանի ժողովրդա-
կան տնտեսության ինստիտուտում անցել է դասախոսական աշխատանքի: 
Այնուհետև սովորել ԽՍՀՄ պետմատի գիտահետազոտական ինստիտուտի 
ասպիրանտուրայում (Մոսկվա), պաշտպանել թեկնածուական ատենախոսու-
թյուն, ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 1991-ից 
դոցենտ է: 

1992-94 թթ. եղել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի 
դոկտորանտ: 

1996-2007 թթ., գիտամանկավարժական գործունեությանը զուգընթաց, պա-
տասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել ՙՀայագրոբանկում՚, ՙԱրմենտե-
լում՚, ՀՀ առևտրի և արդյունաբերության նախարարությունում, հարկային տես-
չությունում, առևտրաարդյունաբերական պալատում: 2002-2006 թթ. եղել է ՀՀ 
առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի տեղակալ: 

2010-2011 թթ. նշանակվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնի վարիչ, իսկ 2011 թ.` առաջին պրոռեկ-
տոր: 

2009 թ. պաշտպանել է ՙԳիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման հիմնա-
խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում՚ դոկտորական ատենախոսու-
թյունը: Շուրջ 60 գիտական, ուսումնամեթոդական և հրապարակախոսական 
հրապարակումների, այդ թվում` երկու մենագրության` ՙԱրդյունաբերական 
ձեռնարկությունների էկոնոմիկան այսօր և վաղը՚ (ռուսերեն, Մոսկվա) և ՙԳի-
տելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ՚ 
(Երևան), հեղինակ է: 

2008-2009 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստի-
տուտում ղեկավարել է գիտական թեմա: Հայաստանի պետական տնտեսա-
գիտական համալսարանում այժմ իրագործում է ՙՀՆԱ ծավալի և աճի տեմ-
պերի վրա գիտության և կրթության ազդեցության գնահատումը՚ գիտական 
թեման` դրամաշնորհային միջոցներով:  

Վերապատրաստվել է Մոսկվայում, Ճապոնիայում և Ֆրանսիայում:  
Մասնակցել, զեկուցումներ և ելույթներ է ներկայացրել ՄԱԿ-ի ՙՑանցային 

տնտեսություն և էլեկտրոնային կառավարում՚ միջազգային գիտաժողովին 
(Պեկին, 2001 թ.), ՄԱԿ-ի առևտրի և տնտեսական զարգացման համաժողովի XI 
նստաշրջանին (Բրազիլիա, Սան Պաուլո, 2004 թ.) Համաշխարհային բանկի 
ՙԳիտելիքի տնտեսություն՚ III և IV (Բուդապեշտ, 2004 թ., Ստամբուլ, 2005 թ.), 
Լեհաստանի Արևելյան ինստիտուտի XV տնտեսական (Կրինիցա, 2005 թ.) և 
միջազգային, ազգային ու համալսարանական մի շարք այլ գիտագործնական 
համաժողովներին: 

Ամուսնացած է, ունի երկու որդի:   


