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აგენტი (agent) განსაზღვრული

ԳՈՐԾԱԿԱԼ (agent) Որոշակի

ფუნქციის მქონე ბითუმად

գործառույթ ունեցող

մեծածախ

მოვაჭრე, რომელიც კონკრეტულ

առևտրով զբաղված անձ, որը

ორგანიზაციას მუდმივად

շարունակաբար որոշակի կա-

წარმოადგენს და არსებულ

զմակերպություն է ներկայա-

საქონელზე იურიდიულად პასუხს

ցնում և առկա ապրանքի հա-

არ აგებს.

մար իրավաբանական պատասխանատվություն չի կրում:

აგენტი ეკონომიკური (economic

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼ

agent) ფიზიკური ან იურიდიული

(economic agent) Ֆիզիկական

პირი:1. რომელსაც საკრედიტო

կամ իրավաբանական անձ. 1.

დაწესებულება აძლევს კრედიტს;

որին վարկային կազմակերպու-

2. რომელიც ეწევა სამეწარმეო

թյունը վարկ է տրամադրում, 2.

საქმიანობას.

որը զբաղվում է ձեռնարկատիրա-կան գործունեությամբ:

აგენტი სადაზღვევო (insurance

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱ-

agent) ფიზიკური ან იურიდიული

ԿԱԼ (insurance agent) Ֆիզիկա-

პირი, რომელიც მოქმედებს

կան կամ իրավաբանական անձ,

მზღვეველის დავალებით და

ով հանդես է գալիս

სახელით.

ապահովագրողի
հանձնարարությամբ և նրա
անունից:

აგენტი სავაჭრო (distributor, selling

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼ

agent) პროდუქციის მწარმო-

(distributor, selling agent)
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ებელსა და მომხმარებელს

Արտադրանք արտադրողի և

შორის შუამავალი პირი,

սպառողի միջև միջնորդ անձ, ով

რომელიც არ არის პროდუქციის

արտադրանքի սեփականատերը

მესაკუთრე.

չէ:

აგენტი ფისკალური (fiscal agent)

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ

ბანკი ან სატრასტო კომპანია,

ԳՈՐԾԱԿԱԼ (fiscal agent) Բանկ

რომელიც სააქციო საზოგადო-

կամ միջնորդ ընկերություն, որը

ებისთვის ახორციელებს ისეთი

բաժնետիրական ընկերության

სახის მომსახურებას, როგორი-

համար իրականացնում է այնպ-

ცაა: ფასიანი ქაღალდების

իսի ծառայություններ, ինչպիսիք

გამოშვება, პროცენტებისა და

են արժեթղթերի թողարկումը,

დივიდენდების, საიჯარო ქირის

տոկոսների ու շահաբաժինների,

გადახდა.

վարձակալության վճարումների
կատարումը:

აგრესიული ფასების პოლიტიკა

ԱԳՐԵՍԻՎ ԳՆԱՅԻՆ

(aggresive pricing) კონკურენ-

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ტებზე ზეწოლის მიზნით საკუთარ

(aggresive pricing) Մրցակիցների

საქონელზე დაბალი ფასების

վրա ճնշում գործադրելու

დაწესების მეშვეობით მაღალი

նպատակով, սեփական

ხარჯების მქონე კონკურენტების

ապրանքների գների իջեցման

განდევნა ბაზრიდან.

միջոցով բարձր ծախսեր
ունեցող մրցակիցների
դուրսմղում շուկայից:

ადგილობრივი მარკეტინგი (local

ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵԹԻՆԳ (local

marketing) გაყიდვების

marketing) Վաճառքի խթանման

სტიმულირების მორგება

համապատասխանեցում

ადგილობრივ მომხმარებელთა

տեղական սպառողական
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ჯგუფების საჭიროებებსა და

խմբերի կարիքներին ու

სურვილებზე.

ցանկություններին:

ადგილობრივი მოსაკრებელი

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ (local dues)

(local dues) ადგილობრივ

Տեղական բյուջե կատարվող

ბიუჯეტში ერთჯერადი

մեկանգամյա պարտադիր

სავალდებულო გადასახდელი.

վճարում:

ადმინისტრაციული ხარჯები

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

(administrative costs) საწარმოს

(administrative costs)

მართვისა და მისი საქმიანობის

Ձեռնարկության կառավարման

კონტროლთან დაკავშირებული

և դրա գործունեության

ხარჯები.

հսկողության հետ կապված
ծախսեր:

ავანსი (advance) ფულადი თანხა,

ԿԱՆԽԱՎԱՐՁ (advance) Գումար,

რომლებიც გაიცემა წინასწარ

որը տրվում է նախապես`

შემდგომი გადახდის ანგარიშში.

հետագա վճարման գումարից:

ავუარი (avoir ქონება] აქტივი,

ՈՒՆԵԳՈՒՄԱՐ (avoir գույք]

ფულადი სახსრები, ჩეკი,

Ակտիվներ, դրամական

თამასუქი, აკრედიტივი და სხვ.

միջոցներ, կտրոն, ակրեդիտիվ,
մուրհակ և այլն:

აკვიზიცია (acquisition შეძენა)

ԱԿՎԻԶԻՑԻԱ, ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

ბირჟაზე, ფასიანი ქაღალდების

(acquisition գնում) Բորսայում,

ბაზარზე ერთი კომპანიის მიერ

արժեթղթերի շուկայում մի

სხვა კომპანიის აქციათა

ընկերության կողմից այլ

საკონტროლო პაკეტის ყიდვა.

ընկերության բաժնետոմսերի
ստուգողական փաթեթի գնում:

აკრედიტივი (akkeditiv მიმნდობი)

ԱԿՐԵԴԻՏԻՎ (akkeditiv)
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სახელობითი ფასიანი ქაღალდი,

Անվանական արժեթուղթ, որը

რომელიც ადასტურებს იმ პირის

հաստատում է այն մարդու

უფლებას, რომელზეც

իրավունքը, որի անունով դուրս

გამოწერილია ფასიანი

է գրված արժեթուղթը, որ

ქაღალდი, მიიღოს ბანკში

բանկում ստանա

დოკუმენტში მითითებული თანხა.

փաստաթղթում նշված գումարը:

ამორტიზაცია (amortisatio შესუს-

ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱ, ՄԱՇՎԱԾՔԱՄ-

ტება) ძირითადი კაპიტალის

ԱՐՈՒՄ (amortisatio) Հիմնական

თანდათანობითი ცვეთა.

կապիտալի աստիճանական
արժեզրկումը:

ანაბარი (bank deposit) დანაზოგი,

ԱՎԱՆԴ (bank deposit)

ბანკში შესანახად შეტანილი

Խնայողություն, բանկին ի պահ

ფულადი სახსრები, რომელსაც

տված դրամական միջոցներ,

ჩვეულებრივ პროცენტი

որոնց դիմաց տոկոս են

ერიცხება.

ստանում:

ანაბარი ვადიანი (time deposit)

ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴ (time

საკრედიტო დაწესებულებაში

deposit) Վարկային

ფულადი თანხის შენატანი

հաստատություն դրամական

(ანაბარი) განსაზღვრული ვადით,

ներդրում (ավանդ)

რომელსაც ერიცხება პროცენტი.

սահմանված ժամկետով, որի
դիմաց տոկոսներ են վճարվում:

ანაბარი მიზნობრივი (purposeful

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴ

deposit) ფულადი თანხა,

(purposeful deposit) Դրամական

რომელიც შეტანილია

գումար, որը ներդրված է

საკრედიტო დაწესებულებაში

վարկային հաստատություն`

გარკვეული მიზნით.

որոշակի նպատակով:
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ანაბარი მოთხოვნამდე (sight

ՑՊԱՀԱՆՋ ԱՎԱՆԴ (sight deposit)

deposit) ბანკის დეპოზიტი;

Բանկային ավանդ,

მეანაბრის პირველი

ավանդատուի առաջին իսկ

მოთხოვნისთანავე ბანკის საჩეკო

պահանջով բանկի չեկային

ანგარიშზე არსებული

գրքույկի վրա եղած միջոցները:

საშუალებები.
ანაბარი მომგებიანი (premium

ՇԱՀԱՎԵՏ ԱՎԱՆԴ (premium

deposit) ფულადი შენატანი,

deposit) Դրամական ներդրում,

რომელზეც შემოსავალი

որի եկամուտը վճարվում է պա-

გადაიხდება რეგულარულად

րբերաբար` անցկացված տիրա-

ჩატარებული ტირაჟიდან

ժից` պետական փոխառության

მიღებული მოგების მეშვეობით.

կամ վիճակախաղից ստացած
շահույթի միջոցով:

ანაბარი უვადო (termless on-

ԱՆԺԱՄԿԵՏ ԱՎԱՆԴ (termless on-

demand deposit) ფულადი თანხის

demand deposit) Դրամական

შენატანი (ანაბარი)

ներդրում (ավանդ) անորոշ

განუსაზღვრელი ვადით,

ժամկետով, որի դիմաց

რომელსაც ერიცხება პროცენტი

տոկոսներ են տրվում, և որը

და რომელიც შეიძლება იქნეს

կարող է հետ պահանջվել (այդ

უკან გამოთხოვილი

թվում, հաշվարկված

(დარიცხული პროცენტის

տոկոսները):

ჩათვლით).
ანაზღაურება (offset) გაწეული

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (offset) Կատա-

სამუშაოს, მიყენებული ზარა-

րված աշխատանքի, հասցված

ლისა და ხარჯების სანაცვლოდ

վնասի համար ստացած

მიღებული ფულადი ან სხვა

դրամական կամ այլ ձևով

ფორმის საზღაური.

կատարված հատուցում:
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ანგარიშთა გეგმა (list of accounts)

ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՑԱՆԿ (list of

ბუღალტრული ანგარიშების

accounts) Հաշվապահական

სისტემატიზებული ნუსხა.

հաշվետվությունների
համակարգված ցանկ:

ანგარიში (account, bank account)

ՀԱՇԻՎ (account, bank account)

ბანკში იურიდიულ ან ფიზიკურ

Բանկում իրավաբանական կամ

პირთა სახელზე არსებული

ֆիզիկական անձանց անունով

მონაცემები, რომლებიც ასახავენ

առկա տվյալներ, որոնք

მათ ფინანსურ ურთიერთობებში

արտացոլում են ֆինանսական

მომხდარ ცვლილებებს.

հարաբերություններում տեղի
ունեցած փոփոխությունները:

ანგარიში ბლოკირებული (blocked

ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ ՀԱՇԻՎ

account) საბანკო ანგარიში,

(blocked account) Բանկային

რომლის განკარგვა შეზღუდუ-

հաշիվ, որի տնօրինումը

ლია სასამართლოს ან მთავ-

սահմանափակված է

რობის გადაწყვეტილებით.

դատարանի կամ
կառավարության որոշմամբ:

ანგარიში კერძო (პირადი) (private

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՇԻՎ (անձնա-

person's account) ფიზიკური პირის

կան) ((private person's account)

საბანკო ანგარიში.

Ֆիզիկական անձի բանկային
հաշիվ:

ანგარიში მიმდინარე (current

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ (current

account) საბანკო ანგარიშის ტიპი

account) Բանկային հաշվի

მოთხოვნამდე, რომელიც

ցպահանջ տեսակ, որը թույլ է

საშუალებას იძლევა მასზე

տալիս նրա վրա առկա գումարի

არსებული თანხის მიმართ

չափով անդորրագիր դուրս գրել:

გამოიწეროს ჩეკი. მას არ

Նրա նկատմամբ տոկոսներ չեն
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ერიცხება პროცენტი.
ანგარიში საბანკო (bank account)

հաշվարկվում:
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ (bank account)

ბანკში არსებული ანგარიში,

Բանկում առկա հաշիվը, ավանդ:

შენატანი. განასხვავებენ

Տարբերում են ընթացիկ և

მიმდინარე და სადეპოზიტო

ավանդային` դեպոզիտային,

ანგარიშებს.

հաշիվներ:

ანგარიში სადეპოზიტო (deposit

ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ (deposit

account) ანგარიში ბანკში,

account)

რომელზეც შეიტანება ფული და

վրա ներդրվում է գումար և

მიიღება შემოსავალი პროცენტის

ստացվում եկամուտ` տոկոսի

სახით.

տեսքով:

ანგარიში სავალუტო (currency

Բանկային հաշիվ, որի

ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ (currency

account) ანგარიში საბანკო

account) Հաշիվ բանկային

დაწესებულებაში, რომელზეც

հաստատությունում, որի վրա

გროვდება და რომლიდანაც

գումարներ են կուտակվում,

იხარჯება თანხები უცხოური

որից գումարները ծախսվում են

ვალუტით.

արտարժույթով:

ანგარიში საკორესპონდენტო

և

ԹՂԹԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ

(correspondent account) ანგარიში,

(correspondent account) Հաշիվ,

რომელიც ასახავს ბანკის მიერ

որն արտացոլում է բանկի` ըստ

წარმოებულ ანგარიშებს სხვა

հանձնարարությունների, և

ბანკის დავალებით და მის

մյուս բանկերի հաշվին

ხარჯზე საკორესპონდენტო

կատարված հաշվարկները`

ხელშეკრულების საფუძველზე.

պայմանագրի հիման վրա:

ანგარიში სატრანზიტო (transit

ՏՐԱՆԶԻՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ (transit

account) საბანკო ანგარიში,

account) Բանկային հաշիվ, որի

რომელზეც შედის საექსპორტო

վրա մուտքագրվում են
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ამონაგები.
ანგარიშსწორება ნაღდი (cash

արտահանման եկամուտները:
ԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐՈՒՄ (cash down

down payment) საკრედიტო

payment) Ֆինանսական

დაწესებულების მიერ კლიენტის

հաստատության կողմից

ანგარიშიდან მისი მითითების

հաճախորդի հաշվից նրա

საფუძველზე ნაღდი ფულით

ցուցման հիման վրա դրամով

განხორციელებული გადახდები.

իրականացված վճարումներ:

ანგარიშსწორება უნაღდო

ԱՆԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐՈՒՄ

(payment account) გადახდა

(payment account), Վճարում

ნაღდი ფულადი ოპერაციის

առանց կանխիկ գործարքների,

გარეშე, თანხის გადარიცხვის

դրամական փոխանցումների

გზით.

միջոցով:

ანგარიშსწორების ფორმები (forms

ՎՃԱՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ (forms of

of settlement) ვაჭრობაში დამ-

settlement), Առևտրի մեջ հաստ-

კვიდრებული ანგარიშსწორე-

ատված վճարման գործառ-

ბითი ოპერაციების ხერხები:

նությունների տեսակներ`

100%-იანი ავანსი, აკრედიტივი,

100%-անոց կանխավճար,

ინკასო და სხვ.

ակրեդիտիվ, ինկասո և այլն:

ანგარიშფაქტურა (invoice) გამყიდ-

ՀԱՇԻՎ-ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՐ (invoice)

ველის მიერ მომზადებული და

Վաճառողի կողմից

მყიდველისათვის გაგზავნილი

պատրաստված և գնորդին

დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს

ուղարկված փաստաթուղթ, որը

ყიდვა-გაყიდვის გარიგების

ներառում է առք ու վաճառքի

დეტალებს.

գործարքների մանրամասները:

არაამორტიზებადი ძირითადი

ՉՄԱՇՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ`

საშუალება ძირითადი საშუა-

Հիմնական միջոց, որը

ლება, რომელიც ექსპლუატა-

շահագործման ընթացքում չի
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ციის დროს არ კარგავს თავის

կորցնում իր արժեքը:

ღირებულებას.
არაკონვერტირებადი ვალუტა

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԱՐԺՈՒՅԹ

(Inconvertibility) რომელიმე

(Inconvertibility) Որևէ երկրի

ქვეყნის ვალუტა, რომლის

արժույթ, որի ազատ փոխան-

თავისუფალი გაცვლაც გარე

ակումը արտարժութային շուկ-

სავალუტო ბაზრებზე მხოლოდ

աներում միայն կառավարական

სამთავრობო ორგანოების

մարմինների հատուկ

სპეციალური უფლებით ხდება.

իրավունքով է տեղի ունենում:

არასაგადასახადო შემოსავალი

ՈՉ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏ

(nontax income) შემოსავალი,

((nontax income) Եկամուտ, որը

რომელიც საგადასახადო

չի նախատեսված Հարկային

კოდექსით არ არის

օրենսգրքով:

გათვალისწინებული.
არასრული დასაქმება (under-

ԹԵՐԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

employment) ეკონომიკური

(under-employment)

სიტუაცია, როდესაც მუშახელის

Տնտեսական իրավիճակը, երբ

მიწოდება აჭარბებს მასზე

աշխատուժի առաջարկը

მოთხოვნას.

գերազանցում է պահանջարկը:

აუქციონი (auction) საჯარო

ԱՃՈՒՐԴ (auction) Հրապարա-

ვაჭრობა.

կային առևտուր:

აუქციონი „ჩაქუჩით“ (bring to the

ԱՃՈՒՐԴ «ՄՈՒՐՃՈՎ» (bring to

hammer) აუქციონი, რომელზეც

the hammer) Աճուրդ, որի ժամա-

გაყიდვის პროცესი მთავრდება

նակ վաճառքի գործընթացն

„ჩაქუჩის” დარტყმით და

ավարտվում է «մուրճի»

მყიდველია ის, ვინც გასაყიდ

հարվածով, և գնորդը նա է, ով

ნივთში ყველაზე დიდ თანხას

վաճառվող իրի համար ամենից
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შესთავაზებს აუქციონის წამყვანს.

բարձր գումարն է առաջարկում
աճուրդը վարողին:

აუქციონი ნულოვანი (zero auction)

ԱՃՈՒՐԴ ԶՐՈՅԱԿԱՆ (zero auct-

აუქციონი, რომელზეც გასაყი-

ion) Աճուրդ, որի ժամանակ չի

დად გამოტანილი ობიექტის ან

կատարվում վաճառքի հանված

ნივთის თავდაპირველი შეფა-

օբյեկտի կամ իրի նախնական

სება არ ხდება, ამიტომაც მისი

գնահատում, այդ պատճառով էլ

ფასი ნულიდან იწყება.

նրա գինը սկսվում է զրոյից:

აუქციონი პრივატიზაციის

ԱՃՈՒՐԴ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈ-

(privatized auction) აუქციონი,

ՐՀՄԱՆ (privatized auction)

რომელზეც გასაყიდად გამოდის

Աճուրդ, որին վաճառքի է

სახელმწიფო ქონება. ამ დროს

հանվում պետական գույքը: Այս

ხდება ქონების დენაციონალი-

ժամանակ տեղի է ունենում

ზაცია.

գույքի ապապետականացում:

აქტივი (asset) ყველაფერი, რასაც

ԱԿՏԻՎ (asset) Այն ամենը, ինչն

აქვს ფულადი ღირებულება და

ունի դրամական արժեք և հան-

წარმოადგენს კომპანიის ან

դիսանում է ընկերության կամ

პიროვნების საკუთრებას.

անհատի սեփականությունը:

აქცია (share) სახსრების მოპოვების

ԱԿՑԻԱ` ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ (share)

მიზნით სააქციო საზოგადოების

Միջոցներ ձեռք բերելու նպա-

მიერ გამოშვებული

տակով բաժնետիրական

გრძელვადიანი ფასიანი

ընկերության կողմից թողա-

ქაღალდი. აქციის მყიდველი

րկված երկարաժամկետ

გადახდილი ფულის სანაცვ-

արժեթղթեր: Ակցիայի գնորդը

ლოდ ხდება კომპანიის თანამე-

վճարած գումարի դիմաց

საკუთრე, ანუ მონაწილეობს მის

դառնում է ընկերության

მართვასა და მოგებაში.

համասեփականատեր,
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այսինքն` մասնակցում է նրա
կառավարմանը և շահույթին:
აქციზი (excise) გარკვეული სახის

ԱԿՑԻԶ (excise) Որոշ տեսակի

საქონლის მოხმარებაზე ირიბი

ապրանքների սպառման համար

გადასახადი, რომელიც

անուղղակի հարկ, որն ընդգր-

ჩართულია ამ საქონლის ფასში.

կված է այդ ապրանքի գնի մեջ

აქციზის გადამხდელი (excise tax

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ

payer) ფიზიკური ან იურიდიული

((excise tax payer) Ֆիզիկական

პირი, რომელიც აწარმოებს

կամ իրավաբանական անձ, որն

აქციზურ საქონელს ან ეწევა მის

արտադրում է ակցիզային

იმპორტს.

ապրանքներ կամ կատարում է
դրանց ներմուծում:

აქციზური მარკა (excise mark)

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇ

აქციზური გადასახადის ბიუჯეტში

(excise mark) Ակցիզային հարկի

ამოღების ერთ-ერთი ფორმა.

հաշվարկման ձևերից մեկը:

აქციის კურსი (stock prise) ფასი,

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԿՈՒՐՍ (stock

რომლითაც მოცემულ მომენტში

prise) Գին, որով տվյալ պահին

ხდება კონკრეტული სააქციო

տեղի է ունենում կոնկրետ

საზოგადოების აქციების ყიდვა-

բաժնետիրական ընկերության

გაყიდვა საფონდო ბირჟებზე.

բաժնետոմսերի առք ու
վաճառքը ֆոնդային
բորսաներում:

აქციონერი (stockholder) აქციის

ԲԱԺՆԵՏԵՐ (stockholder)

მესაკუთრე ან ნომინალური

Բաժնետոմսերի

მფლობელი.

սեփականատեր կամ
անվանատեր:

აღრიცხვა (accounting) პირველადი

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ (accounting)
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დოკუმენტების საფუძველზე

Առաջնային փաստաթղթերի

ფინანსური ანგარიშგების

հիման վրա ֆինանսական

მაჩვენებელთა ფორმირება.

հաշվետվությունների
ցուցանիշների ձևավորում:

აღწერითი კვლევა (descriptive

ՆԿԱՐԱԳՐԱԿԱՆ

research) მარკეტინგული

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

კვლევა, რომლის მიზანია,

(descriptive research)

უკეთესად აღწეროს

Մարքեթինգային

მარკეტინგული პრობლემები,

հետազոտություն, որի

სიტუაციები ან ბაზრები.

նպատակն է ավելի լավ
նկարագրել մարքեթինգային
խնդիրները, իրավիճակները
կամ շուկաները:

ახალი პროდუქტი (new product)

ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (new product)

საქონელი, მომსახურება ან იდეა,

Ապրանք, ծառայություն կամ

რომელიც პოტენციური

գաղափար, որը պոտենցիալ

მყიდველის მიერ აღიქმება,

գնորդի կողմից ընկալվում է

როგორც ახალი.

որպես նորը:

ახალი პროდუქტის განვითარება

ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ

(Newproduct development)

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (Newproduct

არსებული პროდუქტების

development) Գոյություն

განვითარება, პროდუქტების

ունեցած արտադրանքի

გაუმჯობესება.

զարգացում, արտադրանքի
բարելավում:

ბაზარზე შეღწევა (market

ՇՈՒԿԱ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼԸ

penetration) არსებულ ბაზარზე

(market penetration) Գոյություն

გაყიდვის მაჩვენებლის ზრდა

ունեցած շուկայում վաճառքի
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პროდუქტების შეცვლის გარეშე.

ցուցանիշի աճ, առանց
ապրանքը փոխելու:

ბაზარზე შეღწევის ფასწარმოქმნა

ՇՈՒԿԱ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

(market-penetration pricing) ახალ

ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ (market-

პროდუქტზე დაბალი ფასის

penetration pricing) Նոր

დაწესება მყიდველის დიდი

ապրանքի վրա ցածր գնի

რაოდენობით მიზიდვისა და

սահմանում` մեծ թվով

დიდი საბაზრო წილის

գնորդների ներգրավման և

მოპოვების მიზნით.

շուկայական մեծ մասնաբաժնի
ձեռքբերման նպատակով:

ბაზარი (market) ეკონომიკური

ՇՈՒԿԱ (market) Տնտեսական

სივრცე, სადაც ყალიბდება

տարածք, որը ձևավորվում է

ურთიერთობა საქონლისა და

հարաբերություն ապրանք և

მომსახურების მწარმოებლებს,

ծառայություններ արտա-

მიმწოდებლებს, მომხმარებ-

դրողների, մատակարարների,

ლებსა და შუამავლებს შორის.

սպառողների և միջնորդների
միջև:

ბაზარი გამყიდველის (seller's

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՇՈՒԿԱ (seller's

market) ბაზარზე ჩამოყალი-

market) Շուկայում ձևավորված

ბებული სიტუაცია, როდესაც

իրավիճակ, երբ պահանջարկը

მოთხოვნა სჭარბობს მიწოდებას.

գերազանցում է առաջարկը:

ბაზარი სავალუტო (foreign

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՇՈՒԿԱ (foreign

exchange market) ბაზარი, სადაც

exchange market) Շուկա, որտեղ

ხდება უცხოური ვალუტის კურსის

տեղի է ունենում արտարժույթի

კოტირება.

կուրսի արժենշումը` սահմանումը:

ბაზარი ფულის (monetary market)

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ (monetary
15

ბაზარი ელექტრონული ქსელის

market) Շուկա Էլեկտրոնային

სახით, რომელზეც ვაჭრობენ

ցանցի ձևով, որտեղ առևտուր են

მოკლევადიანი სასესხო

անում կարճաժամկետ

ვალდებულებებით.

պարտքային
պարտավորություններով:

ბაზრის განვითარება (market

ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (market

development) კომპანიის ზრდის

development) Ընկերության աճի

ოთხი სტრატეგიიდან ერთ-ერთი,

չորս ռազմավարություններից

რომლის დროსაც კომპანია

մեկն է, որի ժամանակ

არსებული პროდუქტით ახალ

ընկերությունը գոյություն

ბაზრებზე გადის.

ունեցած արտադրանքով նոր
շուկաներ է դուրս գալիս:

ბაზრის სეგმენტი (market segment)

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՍԵԳՄԵՆՏ

მომხმარებელთა ჯგუფი,

(market segment) Սպառողների

რომელიც ერთნაირად

խումբ, որը միատեսակ է

რეაგირებს მარკეტინგულ

արձագանքում մարքեթինգային

ქმედებებზე.

գործողություններին:

ბაზრობა (fair) სავაჭრო და საწარ-

ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ (fair) Առևտրային և

მოო ორგანიზაციების, კომერ-

արդյունաբերական

სანტების, მწარმოებლების

կազմակերպությունների,

პერიოდული თავშეყრა წარმო-

արտադրողների,

დგენილი საქონლის ნიმუშის

կոմերսանտների պարբերական

მიხედვით საბითუმო გაყიდვისა

հավաք, ըստ ներկայացված

და ყიდვისათვის.

ապրանքի նմուշի` մեծածախ
վաճառքի և գնման նպատակով:

ბალანსი (balance) შემოსავალ-

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ (balance)

გასავლის შეფარდებითი ჯამი.

Եկամուտների և ծախսերի հա16

մեմատական հանրագումարը:
ბალანსი აქტიური (active balance)

ԱԿՏԻՎ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ (active

ჯამი, რომელშიც შემოსავალი

balance) Գումար, որում

სჭარბობს გასავალს.

եկամուտները գերազանցում են
ծախսերը:

ბალანსი პასიური (adverse balance)

ՊԱՍԻՎ, ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ

ჯამი, რომელშიც გასავალი

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ (adverse balance)

სჭარბობს შემოსავალს.

Գումար, որում ծախսերը
գերազանցում են եկամուտը:

ბალანსი სავაჭრო (balance of trade)

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

საქონლის იმპორტისა და

(balance of trade) Ապրանքի

ექსპორტის შეფარდება დროის

ներմուծման և արտահանման

გარკვეულ მონაკვეთში.

հարաբերակցությունը որոշակի
ժամանակահատվածում:

ბალანსის აღრიცხვის ფურცელი -

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ბალანსი (Balance sheet)

ԹԵՐԹԻԿ` ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

დოკუმენტი, რომელიც ასახავს

(Balance sheet) Փաստաթուղթ,

ფირმის აქტივებისა და

որն արտացոլում է

ვალდებულებების მოცულობას

ընկերության ակտիվների և

და სტრუქტურას.

պարտավորությունների ծավալը
և կառուցվածքը:

ბანდეროლი (wrapper) ბაჟის

ԲԱՆԴԵՐՈԼ (wrapper) Պետական

გადახდის დამადასტურებელი

տուրքի թղթե պիտակ` մաքսի և

იარლიყი საქონელზე.

տուրքի վճարման մասին:

ბანკი (bank) საკრედიტო-

ԲԱՆԿ, ԴՐԱՄԱՏՈՒՆ (bank)

საფინანსო დაწესებულება,

Ֆինանսա-վարկային

რომლის მთავარი ფუნქციაა

հաստատություն, որի գլխավոր
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თავისუფალი ფულადი

գործառույթը ազատ դրամական

სახსრების აკუმულაცია და მათი

միջոցների կուտակումն է և

გაცემა კრედიტის სახით

դրանց տրամադրումը

დროებით სარგებლობაში

ֆիզիկական կամ

ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებზე.

իրավաբանական անձանց`
վարկի տեսքով, ժամանակավոր
օգտագործման:

ბანკი გარანტი (bank guarantee)

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ ԲԱՆԿ

(bank

ბანკი, რომელიც თავდებად

guarantee) Բանկ, որը

უდგება თავის კლიენტს.

երաշխավոր է կանգնում իր
հաճախորդին:

ბანკი ემიტენტი (bank of issue)

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ԲԱՆԿ (bank of

ბანკი, რომელიც მიმოქცევაში

issue) Բանկ, որը

უშვებს: ფულად ნიშნებს, ფასიან

շրջանառության մեջ է

ქაღალდებს, საგადასახადო-

թողարկում`

საანგარიშსწორებო

նշաններ, արժեթղթեր,

დოკუმენტებს.

հարկային հաշվարկային

դրամական

փաստաթղթեր:
ბანკი ეროვნული (national bank)

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿ (National Bank)

სახელმწიფო ბანკი, რომელიც

Պետական բանկ, որն

ახორციელებს ფულადი

իրականացնում է դրամական

მიმოქცევის, ფინანსური

շրջանառության, ֆինանսական

ბაზრების, ფინანსური

շուկաների, ֆինանսական

ინსტიტუტების რეგულირებასა და

հաստատությունների

კონტროლს.

կարգավորում և
վերահսկողություն:

ბანკი იპოთეკური (mortgage bank)

ՀԻՓՈԹԵԿԱՅԻՆ ԲԱՆԿ (mortga18

საკრედიტო დაწესებულება,

ge bank) Վարկային հաստա-

რომელიც გასცემს იპოთეკურ

տություն, որը տրամադրում է

კრედიტს.

հիփոթեկային վարկեր:

ბანკი კომერციული (commercial

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿ

bank) ეროვნული ბანკის მიერ

(commercial bank) Ազգային

ლიცენზირებული იურიდიული

բանկի կողմից արտոնագրված

პირი, რომელიც იღებს

իրավաբանական անձ, որն

დეპოზიტებს და მათი

ստանում են ավանդներ և

გამოყენებით აწარმოებს საბანკო

դրանց օգտագործմամբ վարում

საქმიანობას.

բանկային գործունեություն:

ბანკირი (banker) ბანკის

ԲԱՆԿԻՐ (banker) Բանկի

მფლობელი ან მსხვილი

սեփականատերը կամ բանկի

აქციონერი.

ամենախոշոր բաժնետերը:

ბანკის ფილიალი (affiliate of bank)

ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ (affiliate

ბანკის ქვედანაყოფი, სადაც

of bank) Բանկի բաժանմունք,

უშუალოდ ხორციელდება

որտեղ անմիջականորեն

საბანკო საქმიანობა ან მისი

իրականացվում է բանկային

ნაწილი.

գործունեությունը կամ դրա մի
մասը:

ბანკნოტი (banknote) ქაღალდის

ԹՂԹԱԴՐԱՄ (banknote) Թղթե

ფულის ძირითადი სახე.

դրամի հիմնական տեսակ:

ბანკომატი (automatic teller

ԲԱՆԿՈՄԱՏ (automatic teller

machine, ATM) ბანკის სალარო-

machine, ATM) Բանկի

ავტომატი, რომლის საშუალები-

դրամարկղ-ավտոմատ, որի

თაც შესაძლებელია დროის

միջոցով հնարավոր է

ნებისმიერ მონაკვეთში ნაღდი

ցանկացած ժամանակ դրամ

ფულის გამოტანა.

կանխիկացնել:
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ბაჟი (duty) სახელმწიფოს მიერ

ՏՈՒՐՔ (duty) Պետության կողմից

დაწესებული ფულადი

սահմանված դրամական

მოსაკრებელი.

գանձույթ:

ბაჟი სახელმწიფო (state duty)

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ (state duty)

ბიუჯეტებში შენატანი, რომელსაც

Բյուջե գանձվող պարտադիր

იხდიან ფიზიკური და

գանձույթ,

იურიდიული პირები.

ֆիզիկական և իրավաբանական

որը վճարում են

անձինք:
ბაჟის განაკვეთი (rate of duties)

ՏՈՒՐՔԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ((rate of

ბაჟის ოდენობა განისაზღვრება.

duties) Տուրքի քանակը
սահմանվում է:

ბარათი პლასტიკური (plastic card)

ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏ (plastic card)

ყველა სახის საგადასახადო

Բոլոր տեսակի հարկային

ბარათის (საკრედიტო,

քարտերը (վարկային, դեբ-

სადებეტო, საბანკო, მაღაზიის და

ետային, բանկային, խանութի և

ა.შ.) აღმნიშვნელი ტერმინი.

այլն) արտահայտող տերմին:

ბარათი საბანკო (bank card)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏ (bank card)

საკრედიტო, სადებეტო ან სხვა

Վարկային, դեբետային կամ այլ

საგადასახადო ბარათი,

վճարային քարտ` թողարկված

გამოშვებული ბანკის მიერ.

բանկի կողմից:

ბარტერი (barter) პირდაპირი

ԲԱՐՏԵՐ,

საქონელგაცვლა ფულადი

ԱՊՐԱՆՔԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈ

ანგარიშსწორების გარეშე

ՒՆ

(ნატურალური გაცვლა).

ապրանքափոխանակություն,

(barter) Ուղղակի

առանց դրամական
վճարումների (բնական
փոխանակում):
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ბე (earnest) ფულადი თანხა,

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ (earnest)

რომელსაც ხელშეკრულების

Դրամական գումար, որը

ერთი მხარე აძლევს მეორე

պայմանագրի մի կողմը տալիս է

მხარეს და ამით დასტურდება

մյուս կողմին, և դրանով

ხელშეკრულების დადების

հավաստվում է պայմանագրի

ფაქტი.

կնքման փաստը:

ბენეფიციარი (beneficiary) პირი,

ՇԱՀԱՌՈՒ (beneficiary) Անձ, որի

რომლის სასარგებლოდაც

օգտին գումար են վճարում և

იხდიან ფულს და გასცემენ

հատկացնում ակրեդիտիվ:

აკრედიტივს; სადაზღვევო

Ապահովագրական պոլիս

პოლისის მიმღები.

ստացող:

ბიზნეს-გეგმა (business plan)

ԲԻԶՆԵՍ ԾՐԱԳԻՐ (business plan)

დოკუმენტი, რომელშიც

Փաստաթուղթ, որը սահմանում

ფორმულირებულია საწარმოს

է ձեռնարկության նպատակները

მიზნები უახლოეს 3-5 წლის

առաջիկա 3‐5 տարիների

განმავლობაში.

ընթացքում:

ბიზნესი (business) შემოსავლის,

ԲԻԶՆԵՍ, ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒ-

მოგების მომტანი ეკონომიკური

ԹՅՈՒՆ (business) Եկամուտ,

საქმიანობა.

շահույթ բերող տնտեսական
գործունեություն:

ბითუმად ვაჭრობა (Wholesaling)

ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

საქმიანობა, რომელიც გული-

(Wholesaling) Գործունեություն,

სხმობს საქონლისა და მომსახუ-

որը ենթադրում է ապրանքների

რების მიყიდვას მათთვის, ვინც

և ծառայությունների վաճառք

საქონელსა და მომსახურებას

նրանց, ովքեր ապրանքները և

შემდგომში გაყიდის ან სხვა

ծառայությունները հետագայում

ბიზნესსაქმიანობაში გამოი-

կվաճառեն կամ այլ բիզնես
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ყენებს.
ბირჟა (exchange) დაწესებულება,

գործունեության մեջ կկիրառեն:
ԲՈՐՍԱ, ՍԱԿԱՐԱՆ (exchange)

სადაც ხდება ფინანსური და

Հաստատություն, որտեղ տեղի

სავაჭრო გარიგებები.

են ունենում ֆինանսական և
առևտրային գործարքներ:

ბირჟა კომპიუტერული,

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ԷԼԵԿՏՐ-

ელექტრონული (electronic,

ՈՆԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ (electronic,

computer exchange) ბირჟა,

computer exchange) Բորսա, որը

რომელიც ვაჭრობას ეწევა

համակարգչային ցանցի

კომპიუტერული ქსელის

միջոցով առևտրով է զբաղվում:

საშუალებით.
ბირჟა სავალუტო (currency

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

exchange) ბირჟა, სადაც იდება

(currency exchange) Բորսա,

გარიგებები ვალუტის ყიდვა-

որտեղ արտարժույթի առք ու

გაყიდვის თაობაზე.

վաճառքի գործարքներ են
կնքվում:

ბირჟა სასაქონლო (commodity

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

(com-

exchange) საბირჟო ვაჭრობის

modity exchange) Բորսայական

მოწყობისა და რეგულირების

առևտրի կազմակերպման և

მიზნით შექმნილი ორგანი-

կարգավորման նպատակով

ზებული საბითუმო ბაზარი.

ստեղծված կազմակերպված
մեծածախ շուկա:

ბირჟა საფონდო (share market)

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ (share

ფასიანი ქაღალდების

market) Արժեթղթերի

ორგანიზებული ბაზარი.

կազմակերպված շուկա:

ბირჟა უნივერსალური (universal

ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԲՈՐՍԱ (universal

exchange) ბირჟა, სადაც იდება

exchange) Բորսա, որտեղ կնքվ22

ყველა სახის გარიგება.

ում են ամեն տեսակ
գործարքներ:

ბირჟა შრომის (employment

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՐՍԱ (employ-

exchange) სახელმწიფო

yment exchange) Պետական կա-

რეგულირებადი დაწესებულება,

րգավորվող հաստատություն,

სადაც ხდება მუშაობის მსურველ

որտեղ տեղի է ունենում աշխա-

უმუშევარ პირთა, აგრეთვე მათი

տել ցանկացող գործազուրկ

დაქირავების მსურველთა

անձանց, նաև դրանց զբա-

რეგისტრაცია.

ղվածություն առաջարկող
անձանց գրանցում:

ბიუჯეტი (budget) დროის

ԲՅՈՒՋԵ (budget) Որոշակի

გარკვეული მონაკვეთისთვის

ժամանակահատվածի համար

სახელმწიფოს, დაწესებულების,

պետության, հաստատության,

საწარმოს შემოსავალ-გასავლის

ձեռնարկության եկամուտների

ნუსხა, ხარჯთაღრიცხვა.

և ծախսերի ցանկը,
նախահաշիվը:

ბიუჯეტი ადგილობრივი (local

ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ (local budget)

budget) ადგილობრივი

Տեղական իշխանությունների

ორგანოების საქმიანობის

գործունեության ֆինանսական

ფინანსური ბაზა.

բազան:

ბიუჯეტი სახელმწიფო (state budget)

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ (state budget)

ცენტრალური ბიუჯეტისა და

Կենտրոնական բյուջեի և

სპეციალური სახელმწიფო

հատուկ պետական

ფონდების ერთობლიობა.

հիմնադրամների միասնություն:

ბიუჯეტის დეფიციტი (budget deficit)

ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՐԴ (budget

ბიუჯეტის ხარჯების გადამეტება

deficit) Բյուջետային ծախսերի

შემოსავალზე.

գերազանցումը եկամտին:
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ბიუჯეტის პროფიციტი (budget

ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴ (budget

surplus) დადებითი სხვაობა

surplus) Դրական

ბიუჯეტის შემოსავლებსა და

տարբերությունը բյուջեի

ხარჯებს შორის.

եկամուտների և ծախսերի միջև:

ბიუჯეტის სეკვესტრი (budget

ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԵԿՎԵՍՏՐ (budget

sequestrate) დარჩენილი

sequestrate) Մնացած

ფინანსური წლის მანძილზე

ֆինանսական տարվա

საბიუჯეტო ხარჯების

ընթացքում բյուջետային

ყოველთვიური პროპორციული

ծախսերի ամենամսյա

შემცირება ხარჯების ყველა

համամասնական կրճատում,

მუხლის მიხედვით.

ըստ բոլոր հոդվածների:

ბიუჯეტის ხარჯები (budget spending)

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ (budget

ცენტრალური, ავტონომიური

spending) Կենտրոնական,

რესპუბლიკებისა და

ինքնավար

ადგილობრივი

հանրապետությունների և

ხელისუფლებების მიერ მათი

տեղական իշխանությունների

ამოცანებისა და ფუნქციების

կողմից իրենց խնդիրների և

ფინანსური უზრუნველყოფის

գործառույթների ապահովման

მიზნით გამოყენებული ფულადი

նպատակով օգտագործած

სახსრები.

ֆինանսական միջոցներ:

ბიუჯეტური შეზღუდვა (budget

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ

constraint) ხარჯების შეზღუდვა

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

გამოწვეული სხვადასხვა

(budget constraint) Ծախսերի

მიზეზით, მაგალითად,

սահմանափակում` տարբեր

შემოსავლების სიმცირით.

պատճառներով, օրինակ,
եկամուտների սակավության
պատճառով:
24

ბონიფიკაცია (bonification)

ԲՈՆԻՖԻԿԱՑԻԱ (bonification)

დანამატი საქონლის ფასზე, თუ

Ապրանքների գների հավելուրդ,

საქონლის ხარისხი ხელშეკრუ-

պայմանագրերով

ლებით დადგენილზე მაღალი

սահմանվածից ավելի բարձր

აღმოჩნდება.

որակի ապրանքի
մատակարարման համար:

ბონუსი (bonus) დამატებითი

ԲՈՆՈՒՍ (bonus) Լրացուցիչ

გასამრჯელო, პრემია.

վարձատրություն,
պարգևավճար:

ბრენდი (brandi) სახელი, სიტყვა,

ԲՐԵՆԴ (brandi) Անուն, բառ,

სიმბოლო ან დიზაინი, ან მათი

խորհրդանիշ կամ դիզայն, կամ

კომბინაცია, რომელიც გარკვე-

դրանց համակցությունը, որը

ულ პროდუქტს ახასიათებს და

բնորոշ է որոշակի արտա-

მას მისი კონკურენტებისაგან

դրանքի և այն տարբերակում է

განასხვავებს.

իր մրցակիցներից:

ბროკერი (broker) შუამავალი

ԲՐՈՔԵՐ (broker) Միջնորդ գնորդի

მყიდველსა და გამყიდველს

և վաճառողի միջև:

შორის.
ბრუტო (brutto) 1. საქონლის წონა

ԲՐՈՒՏՏՈ, ԱՆԶԱՏ (brutto) 1.

შესაფუთი მასალის ან ტარის

Ապրանքի կշիռը

მასასთან ერთად; 2. მთლიანი

փաթեթավորման նյութի կամ

შემოსავალი ხარჯების

կոնտեյների զանգվածի հետ: 2.

გამოქვითვის გარეშე.

Ամբողջ եկամուտը, առանց
ծախսերը նվազեցնելու:

ბუღალტერია (accountancy) 1.

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

სამეურნეო-საფინანსო

(accountancy) 1. Ֆինանսա-

საქმიანობის აღრიცხვის თეორია

տնտեսական գործունեության
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და პრაქტიკა; 2. საწარმოს,

հաշվառման տեսություն և

დაწესებულების აღრიცხვის

պրակտիկա: 2. Ձեռնա-

განყოფილება.

րկության, հաստատության
հաշվառման բաժին:

ბუღალტრული ანგარიში

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ

(accounting entry) ინფორმაციის

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

შენახვის ძირითადი ერთეული

(accounting entry)

ბუღალტრულ აღრიცხვაში.

Տեղեկատվության պահպանման
հիմնական միավոր
հաշվապահական հաշվառման
մեջ:

ბუღალტრული აღრიცხვა

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

(accounting) სისტემა, რომელიც

(accounting) Համակարգ, որը

ახორციელებს საფინანსო

կատարում է ֆինանսական

ინფორმაციის დამუშავებას.

տեղեկատվության մշակում:

გადარიცხვა (transfer) უნაღდო

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ (transfer)

ანგარიშსწორებისას ერთი

Անկանխիկ վճարման ժամանակ

ანგარიშიდან სხვა ანგარიშზე

մի հաշվից մեկ այլ հաշվի

თანხების გადატანა.

գումարների փոխանցում:

გადასახადი (tax) ბიუჯეტებსა და

ՀԱՐԿ (tax) Բյուջեներ և հատուկ

სპეციალურ სახელმწიფო

պետական հիմնադրամներ

ფონდებში სავალდებულო

պարտադիր վճարներ:

შენატანი.
გადასახადი მოგების (profit tax)

ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ (profit tax)

საერთო- სახელმწიფოებრივი

Ընդհանուր պետական հարկ,

გადასახადი, რომლითაც

որով հարկվում են Վրաստանի և
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იბეგრებიან საქართველოსა და

արտասահմանյան

უცხოური საწარმოები.

ձեռնարկությունները:

გადასახადი ნატურალური (tax in

ԲՆԱՀԱՐԿ (tax in kind) Անկանխիկ

kind) არაფულადი გადასახადი,

վճարում, որը վճարվում է

რომელიც გადაიხდება

ապրանքով (բնեղենով):

საქონლით (ნატურით).
გადასახადი საშემოსავლო (income

ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ (income tax) Հարկ,

tax) გადასახადი, რომელსაც

որը վճարում է ռեզիդենտ և ոչ

იხდის რეზიდენტი და არარე-

ռեզիդենտ ֆիզիկական անձը:

ზიდენტი ფიზიკური პირი.
გადასახადი ქონების (property tax)

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ (property tax)

გადასახადი, რომლითაც

Հարկ, որով հարկվում է

იბეგრება ფიზიკური და

ֆիզիկական և իրավաբանական

იურიდიული პირების

անձանց սեփականության մեջ

საკუთრებაში არსებული მოძრავი

եղած անշարժ և շարժական

და უძრავი ქონება.

գույքը:

გადასახადის გადამხდელის

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ

საიდენტიფიკაციო ნომერი

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`

გადასახადის გადამხდელისა-

Հարկ վճարողին Վրաստանի

თვის საქართველოს კანონმდებ-

Օրենսդրության համաձայն

ლობის შესაბამისად მიკუთვნე-

շնորհված համար:

ბული ნომერი.
გადახდისუნარიანი ბანკი (solvent

ՎՃԱՐՈՒՆԱԿ ԲԱՆԿ (solvent

bank) ბანკი, რომლის აქტივები

bank) Բանկ, որի ակտիվները

აღემატება ვალდებულებებს

ավանդների վրա գերազանցում

დეპოზიტებზე.

են պարտավորությունները:

გადახდისუნარიანობა (ability to

ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ability
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pay) სიტუაცია, როდესაც აქციე-

to pay) Իրավիճակ, երբ

ბით შესაძლებელია ყველა გარე-

բաժնետոմսերով հնարավոր է

შე ვალდებულების შესრულება.

բոլոր կողմնակի
պարտավորությունները
կատարել:

გადახდისუუნარო ბანკი (insolvent

ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿ ԲԱՆԿ

bank) ბანკი, რომლის აქტივები

(insolvent bank) Բանկ, որի

ვეღარ ფარავს მისსავე

ակտիվները չեն կարող ծածկել

ვალდებულებებს.

իր իսկ պարտավորությունները:

გაკოტრება (bankruptcy) ფინანსუ-

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ (bankruptcy)

რი კრახი.
გამყიდველი (seller) პირი,

Ֆինանսական կրախ:
ՎԱՃԱՌՈՂ (seller) Անձ, ով

რომელიც ახორციელებს მის

իրականացնում է իր ձեռքի տակ

ხელთ არსებული საქონლის ან

եղած ապրանքների կամ

მომსახურების რეალიზებას.

ծառայությունների վաճառք:

განაღდება (cashing) საკრედიტო

ԿԱՆԽԻԿԱՑՈՒՄ (cashing)

დაწესებულებაში არსებული

Վարկային հաստատությունում

ფულადი თანხის ნაღდ ფულად

առկա դրամական գումարի

გადაქცევა.

կանխիկացում:

განვითარებადი ქვეყნები (less

ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐ (less

developed cuntries) ლათინური

developed cuntries) Լատինական

ამერიკის, აფრიკის, აზიის და სხვა

Ամերիկայի, Աֆրիկայի, Ասիայի

რეგიონების ქვეყნები,

և այլ տարածաշրջանների

რომლებისთვისაც დამახასი-

երկրներ, որոնց բնորոշ է

ათებელია საწარმოო ძალების

արտադրողական ուժերի

განუვითარებლობა, განათლე-

թերզարգացվածություն,

ბისა და ტექნოლოგიების

կրթության և տեխնոլոգիաների
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დაბალი დონე, მაღალი

ցածր մակարդակ, բարձր

უმუშევრობა და ა.შ.

գործազրկություն և այլն:

განვითარებული ქვეყნები (indu-

ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐ

strially advanced cuntries) აშშ,

(industrially advanced cuntries)

კანადა, იაპონია, დასსვლეთ

ԱՄՆ, Կանադա, Ճապոնիա,

ევროპის ქვეყნები, რომლებმაც

Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ,

შეძლეს ეკონომიკის

որոնց հաջողվել է զարգացնել

განვითარება.

տնտեսությունը:

გარიგება (deal) შეთანხმება ორ ან

ԳՈՐԾԱՐՔ (deal) Համաձա-

მეტ პირს შორის.

յնություն երկու կամ ավելի
անձանց միջև:

გარიგება საბირჟო (bargains)

ԲՈՐՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔ (bargains)

საბირჟო საქონელზე დადებული

Բորսային ապրանքի համար

ხელშეკრულება.

կնքված պայմանագիր:

გარიგება საკრედიტო (credit

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔ (credit

transaction) გარიგება, რომლის

transaction) Գործարք, որի

დროსაც საბროკერო კანტორა

ժամանակ բրոքերային

საბირჟო გარიგების შესრულე-

ընկերությունը բորսային

ბისთვის ბანკში კრედიტს იღებს.

գործարքի կատարման համար
բանկից վարկ է վերցնում:

გასხვისება (alienation) საკუთ-

ՕՏԱՐՈՒՄ (alienation) Սեփա-

რების უფლების გადაცემა სხვა

կանության իրավունքի փոխա-

პირზე მუდმივად ან დროებით.

նցում այլ անձի` մշտապես կամ
ժամանակավորապես:

გირაო (collateral) გარკვეული

ԳՐԱՎ (collateral) Որոշակի

უზრუნველყოფა, რომელსაც

ապահովում, որը վարկատուն

მსესხებელი გადასცემს კრედი-

փոխանցում է վարկառուին`
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ტორს სესხის დაბრუნების

վարկի մարման երաշխիքի

გარანტიისათვის.

համար:

გრანტი (grant) უსასყიდლოდ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ (grant) անհա-

გადაცემული მიზნობრივი

տույց փոխանցված նպատա-

ფულადი სახსრები.

կային դրամական միջոցներ:

დაგირავება (to pawn) ნივთის

ԳՐԱՎԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (to pawn)

გადაცემა სხვა პირისთვის

Իրի փոխանցում այլ անձի

დროებით სარგებლობაში,

ժամանակավոր օգտագործման`

მისგან ფულადი ან სხვა სახის

նրանից դրամական կամ այլ

აქტივების მიღების მიზნით. იგი

ակտիվներ ստանալու

უნდა დააბრუნოს

նպատակով: Գրավադնողն այն

დამგირავებელმა წინასწარ

պետք է վերադարձնի

შეთანხმებულ ვადაში,

նախապես համաձայնեցված

წინააღმდეგ შემთხვევაში,

ժամկետում, հակառակ

დაკარგავს მესაკუთრის

դեպքում, կկորցնի

უფლებებს.

սեփականատիրոջ իր
իրավունքները:

დამატებითი ღირებულებაზე

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ,

გადასახადი, დღგ (value added

ԱԱՀ (value added tax)

tax) სხვაობა საქონლის

Տարբերություն ապրանքի

სარეალიზაციო ფასსა და მის

իրացման գնի և նրա

წარმოებასა და მოწოდებასთან

արտադրության և առաքման

დაკავშირებული მატერიალურ

հետ կապված նյութական

ხარჯებს შორის.

ծախսերի միջև:

დამატებული ღირებულების

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ

გადასახადის განაკვეთი (value

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ

added tax rate) დღგ-ის განაკვეთი

tax rate) ԱԱՀ‐ի դրույքաչափը
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(value added

შეადგენს დასაბეგრი ბრუნვის ან

կազմում է հարկման ենթակա

დასაბეგრი იმპორტის 20

շրջանառության կամ հարկման

პროცენტს.

ենթակա ներմուծման 20%-ը:

დანაზოგი (savings) ფიზიკური

ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (savings)

პირის შემოსავლის ნაწილი,

Ֆիզիկական անձի եկամտի

რომელიც გამოიყენება

մաս, որն օգտագործվում է կապ-

კაპიტალის დაგროვებისთვის.

իտալի կուտակման համար:

დანაკლისი ბუღალტრულ

ՊԱԿԱՍՈՐԴ` հաշվապահական

ჩანაწერებთან შედარებისას

գրառումների հետ

გამოვლენილი სასაქონლო-

համեմատելիս բացահայտված

მატერიალური ფასეულობების

ապրանքա-նյութական

ნაკლებობა.

արժեքների պակաս:

დანახარჯი (expenses) ნებისმიერი

ԾԱԽՍԵՐ (expenses) Ցանկացած

სახის რესურსის გამოყენებით ამა

տեսակի ռեսուրսների

თუ იმ საქმიანობის დროს

օգտագործմամբ այս կամ այն

გაწეული ხარჯი.

գործունեության ժամանակ
կատարված ծախս:

დახურული ეკონომიკა (closed

ՓԱԿ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (closed

economy) ქვეყნის ეკონომიკა,

economy) Երկրի տնտեսություն,

რომელიც არ ეხება საქონლისა

որը կապված չէ ապրանքների և

და მომსახურეობის ექსპორტსა

ծառայությունների

და იმპორტს.

արտահանման և ներմուծման
հետ:

დებეტი (debit) საბუღალტრო

ԴԵԲԵՏ (debit) Հաշվապահական

ჩანაწერი, რომლის შედეგად

գրառում, որի արդյունքում

იზრდება ორგანიზაციის აქტივი ან

ավելանում է կազմակերպու-

მცირდება ვალდებულებები

թյան ակտիվը կամ նվազում են
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(საპირისპირო კრედიტი).

պարտավորությունները
(հակառակ վարկ):

დებიტორი დავალიანების მქონე

ՊԱՐՏԱՊԱՆ (debtor) Պարտքեր

იურიდიული ან ფიზიკური პირი.

ունեցող իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձ:

დეკლარაცია (declaration)

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ (declaration)

გადასახადის გადამხდელის

Հարկ վճարողի հայտը իր

განაცხადი თავისი შემოსავლის,

եկամուտների, գույքի

ქონების რაოდენობის შესახებ.

քանակության մասին:

დეკლარაცია საბაჟო (customs

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

declaration) დოკუმენტი,

(customs declaration)

რომელშიც აისახება ქვეყნის

Փաստաթուղթ, որում

ტერიტორიაზე შემოსული ან

արտացոլվում է երկրի տարածք

გასული ტვირთების შესახებ

մտած և դուրս եկած բեռների

ინფორმაცია.

մասին տեղեկատվությունը:

დეკლარაცია საშემოსავლო (tax

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ

return) დეკლარაცია, რომელშიც

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ (tax return)

აისახება ფიზიკური პირის

Հայտարարագիր, որում

შემოსავლები.

արտացոլվում են ֆիզիկական
անձի եկամուտները:

დემპინგი (dumping) საქონლის

ԳՆԱԳՑՈՒՄ (dumping)

გაყიდვა უცხოეთის ბაზარზე შიდა

Ապրանքների վաճառք

ბაზრის ფასებთან შედარებით

օտարերկրյա շուկաներում`

ბევრად იაფად.

ներքին շուկայի գներից
անհամեմատ ավելի ցածր գնով:

დეპოზიტი (deposit) კერძო პირის

ԴԵՊՈԶԻՏ` ԱՎԱՆԴ (ավանդ)

ან საწარმოს ანგარიში

Մասնավոր անձի կամ
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კომერციულ ბანკში; ანაბარი,

ձեռնարկության հաշիվ

შენატანი.

առևտրային բանկում, ավանդ:

დეპონირება (deposit) ფულადი

ԴԵՊՈՆԱՎՈՐՈՒՄ (deposit)

თანხის, ფასიანი ქაღალდის და

Դրամական գումարի,

სხვა ფასეულობის შესანახად

արժեթղթերի և այլ արժեքների

გადაცემა საკრედიტო

պահ տալը ֆինանսական

დაწესებულებისთვის.

հաստատությանը:

დეპონირებული თანხა (deposited

ԴԵՊՈՆԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐ

amount) თანხა, რომელიც

(deposited amount) Գումար, որը

გადატანილია დეპონენტზე.

տեղափոխվել է դեպոզիտի վրա:

დეფიციტი (deficit) ხარჯების

ԴԵՖԻՑԻՏ` ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ

მეტობა შემოსავალზე, ზარალი.

(deficit) Ծախսերի գերազանցումը եկամուտներին, վնաս:

დეფლაცია (deflation) ფასების

ԳՆԱՆԿՈՒՄ (deflation) Գների

საერთო დონის დაწევა.
დეფოლტი (default) ფინანსური

ընդհանուր մակարդակի իջնելը:
ԴԵՖՈԼՏ (default) Պարտա-

ვალდებულებების შესრულებაზე

կանությունների չկատարում<

უარის გაცხადება.

ֆինանսական պարտավորություններից հրաժարվելու
հայտարարություն:

დიდი შვიდეული (G7, Group of 7)

ՄԵԾ ՅՈԹՆՅԱԿ (G7, Մի խումբ 7)

ჯგუფი, რომლის წევრები არიან

Խումբ, որի անդամներն են

აშშ, გაერთიანებული სამეფო,

ԱՄՆ‐ը, Մեծ Բրիտանիան,

კანადა, იაპონია, გერმანია,

Կանադան, Ճապոնիան,

საფრანგეთი და იტალია.

Գերմանիան, Ֆրանսիան և
Իտալիան:

დივერსიფიკაცია (diversification)

ԴԻՎԵՍԻՖԻԿԱՑԻԱ,
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კომპანიის ზრდის ოთხი

ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿԱՑՈՒՄ

სტრატეგიიდან ერთ-ერთი,

(diversification) Ընկերության

რომელიც ახალ ბაზარზე ახალი

աճի չորս

პროდუქტით შესვლას

ռազմավարություններից մեկը,

გულისხმობს.

որը ենթադրում է նոր շուկա
նոր արտադրանքով մուտք:

დივიდენდი აქციონერის/მოწილის

ՇԱՀԱԲԱԺԻՆ` բաժնետիրոջ

მიერ აქციებიდან ან

կողմից բաժնետոմսերի կամ

უფლებებიდან (წილებიდან)

իրավունքներից

მიღებული ნებისმიერი

(բաժնետոմսերից) ստացած

შემოსავალი.

ցանկացած եկամուտ:

დივიდენდის გადახდის წყარო

ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ

(source of dividend's payment)

ԱՂԲՅՈՒՐ (source of dividend's

სააქციო საზოგადოების მოგება.

payment) Բաժնետիրական
ընկերության շահույթը:

დივიდენდური აღრიცხვა (dividend

ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ

accounting) დივიდენდის მიმღებ

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ (dividend

აქციის მფლობელთა აღრიცხვა.

accounting) Շահաբաժին
ստացող բաժնետերերի
հաշվառում:

დიზაჟიო (disagio) ფულის

ԴԻԶԱԺԻՈ (disagio)

ნიშნებისა და ფასიანი

Թղթադրամների և արժեթղթերի

ქაღალდების კურსის შემცირება.

փոխարժեքի նվազում:

დილერი (dealer) საცალოდ

ԴԻԼԵՐ, ԲԻՐԺԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐ

გადაყიდვის მიზნით საქონლის

(dealer) Մանրածախ

და მომსახურების ბითუმად

վերավաճառքի նպատակով

მყიდველი.

ապրանքների և
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ծառայությունների մեծածախ
գնորդ:
დისკონტი (discount) 1. საქო-

ԴԻՍԿՈՆՏ, ԶԵՂՉՈՒՄ (discount)

ნელზე ფასდათმობა, სხვაობა

1. Ապրանքների գների զեղչ,

ფასიანი ქაღალდის ემისიის

տարբերությունը արժեթղթերի

ფასსა და მიმდინარე ფასს

արտարկի

შორის; 2. ვალუტის ფორვარ-

միջև: 2. Տարբերությունը

დულ კურსსა და ვალუტის

արժույթի ֆորվարդային փոխա-

მომენტალური მიწოდების კურსს

րժեքի և արժույթի ակնթա-

შორის სხვაობა.

րթային փոխարժեքի միջև:

დისკონტური ფასიანი ქაღალდი

գնի և ընթացիկ գնի

ԶԵՂՉԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

(discount securities) ფასიანი

(discount securities) Արժեթղթեր,

ქაღალდი, რომელიც იყიდება

որոնք վաճառվում են արտ-

შეღავათით მის ნომინალურ

ոնությամբ` նրա անվանական

ღირებულებასთან შედარებით.

արժեքի համեմատ:

დოტაცია (subvention)

ԴՈՏԱՑԻԱ, ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ

სახელმწიფოს მიერ

(subvention) Պետության կողմից

უსასყიდლოდ გადაცემული

անհատույց հատկացված դրամ-

ფულადი სახსრები

ական միջոցներ

ადგილობრივი

ինքնակառավարման մարմինն-

ორგანოებისთვის, საწარმოებისა

երին, ձեռնարկություններին և

და ფიზიკური პირებისთვის.

անհատներին:

ევრობაზარი (euro-market)

տեղական

ԵՎՐՈՇՈՒԿԱ (euro-market)

საკრედიტო კაპიტალის

Վարկային կապիտալի

საერთაშორისო ბაზარი,

միջազգային շուկա, որտեղ

რომელზეც ოპერაციები

գործառնությունները

ევროვალუტით ხორციელდება.

կատարվում են եվրո արժույթով:
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ევროდოლარი (eurodollars)

ԵՎՐԱԴՈԼԱՐ (eurodollars)

ფულადი სახსრები ამერიკული

Դրամական միջոցները ԱՄՆ

დოლარების სახით, რომელიც

դոլարի տեսքով, որը նրա սեփա-

მისმა მფლობელებმა მოათავსეს

կանատերերը տեղադրել են

აშშ-ის ფარგლებს გარეთ,

ԱՄՆ‐ի սահմաններից դուրս,

ძირითადად ევროპის ბანკებში.

հիմնականում եվրոպական
բանկերում:

ევროვალუტა (eurocurrencu)

ԵՎՐԱԱՐԺՈՒՅԹ (eurocurrencu)

ნებისმიერი ქვეყნის კონვერტი-

Ցանկացած երկրի փոխարկելի

რებადი ვალუტა, რომელიც

արժույթ, որն Արևմտյան

დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი

Եվրոպայի բանկերից մեկի

ბანკის ანგარიშზეა.

հաշվի վրա է:

ევროკავშირი (European Union)

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆ (European

სახელმწიფოთაშორისი

Union) Միջպետական միա-

გაერთიანება, რომელიც შეიქმნა

վորում, որը ստեղծվել է 1993

1993 წელს ევროპის

թվականին Եվրոպայի Համա-

თანამეგობრობის ბაზაზე.

գործակցության հիմքի վրա:

ევროკრედიტი (euro-credit)

ԵՎՐՈՎԱՐԿ (euro-credit) Միջա-

საერთაშორისო სესხი,

զգային վարկ, որը երկրներին

რომელსაც ქვეყნებს მსხვილი

տալիս են մեծ առևտրային

კომერციული ბანკები აძლევენ

բանկերը` եվրոարժույթի

ევროვალუტის ბაზრის

շուկայի ռեսուրսների դիմաց:

რესურსების სანაცვლოდ.
ევროობლიგაცია (euro-obligation)

ԵՎՐԱՊԱՐՏԱՏՈՄՍ (euro-obli-

სავალო ვალდებულებანი,

gation) Պարտքային պարտավ-

გამოშვებული ემიტენტის მიერ

որություններ, թողարկված

ევრობაზარზე გრძელვადიანი

էմիտենտի` թողարկողի կողմից
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სესხის მისაღებად.

երկարաժամկետ վարկ
ստանալու համար:

ევროჩეკი (euro-cheque) ჩეკები,

ԵՎՐՈՉԵԿ (euro-cheque) Չեկեր,

რომლებიც გასანაღდებლად

որոնք կանխիկացման համար

მიიღება ევროპული საბანკო

ընդունվում են եվրոպական

სისტემის, „ევროჩეკის“ წევრ

բանկային համակարգի`

სახელმწიფოთა საბანკო

„Եվրոչեկի“, անդամ

დაწესებულებების მიერ.

պետությունների բանկային
հաստատությունների կողմից:

ეკონომია (economy) რისამე

ՏՆՏԵՍՈՒՄ (economy) Որևէ բանի

მომჭირნეობით ხარჯვა; ასეთი

խնայողությամբ ծախսելը,

ხარჯვის შედეგად მიღებული

այսպիսի ծախսելու արդյունքում

სარგებლობა.

ստացած օգուտ:

ეკონომიკა (economy, economics) 1.

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ (economy,

სამეურნეო საქმიანობის

economics) 1. Տնտեսական

ერთობლიობა; 2. მეცნიერება,

գործունեության միասնակա-

რომელიც სწავლობს როგორც

նություն: 2. Գիտություն, որն

თეორიულ ეკონომიკურ

ուսումնասիրում է ինչպես

კანონებს, ისე მეურნეობის

տեսական էկոնոմիկայի

კონკრეტულ მდგომარეობას.

օրենքները, այնպես էլ
տնտեսության կոնկրետ
վիճակը:

ეკონომიკური გარემო (economic

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

environment) ფაქტორები,

(economic environment)

რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ

Գործոններ, որոնք ազդում են

მომხმარებლის მსყიდველობით

սպառողի գնողունակության և

უნარსა და ხარჯვით

ծախսային միտումների վրա:
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ტენდენციებზე.
ეკონომიკური ზრდა (economic

ՏՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ (economic

growth) დროის გარკვეულ

growth) Որոշակի

მონაკვეთში (როგორვ წესი,

ժամանակահատվածում

ერთი წლის განმავლობაში)

(որպես օրենք` մեկ տարվա

წარმოებული საქონლისა და

ընթացքում) արտադրված

გაწეული მომსახურეობის ზრდა

ապրանքների և մատուցված

გასულ წელთან შედარებით.

ծառայությունների աճ նախորդ
տարվա համեմատ:

ეკონომიკური ინტეგრაცია

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ

(economic integration) სხვადა-

(economic integration) Տարբեր

სხვა ქვეყნების ეროვნულ

երկրների ազգային

მეურნეობათა თანამშრომლობა.

տնտեսությոնների
համագործակցություն:

ეკონომიკური პოლიტიკა

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ

(economic policy) კურსი,

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

რომელიც მიზნად ისახავს

(economic policy)

ეროვნული მეურნეობის

Քաղաքականություն, որը

რაციონალურ მართვას.

նպատակ է նախանշում
ազգային տնտեսության
ռացիոնալ կառավարումը:

ემბარგო (embargo) ქვეყანაში

ԷՄԲԱՐԳՈ, ԲՌՆԱՐԳԵԼՔ

განსაზღვრული სახის საქონლის

(embargo) Երկրում որոշակի

შეტანა-გამოტანაზე დაწესებული

տեսակի ապրանքների վրա

აკრძალვა.

սահմանված ներկրմանարտահանման արգելք:

ემისია (emission) საბანკო და

ԷՄԻՍԻԱ, ԱՐՏԱՐԿ (emission)
38

სახაზინო ბილეთების, ქაღალ-

Բանկային և գանձապետական

დის ფულისა და ფასიანი

տոմսերի, թղթադրամի և

ქაღალდების გამოშვება

արժեթղթերի թողարկումը

მიმოქცევაში.

շրջանառության մեջ:

ემიტენტი (issuer) ბანკი,

ԷՄԻՏԵՆՏ, ԹՈՂԱՐԿՈՂ (issuer)

ცენტრალური ან ადგილობრივი

Բանկ, կենտրոնական կամ

ხელისუფლების მმართველობის

տեղական իշխանության

ორგანო, რომელიც მიმოქცევაში

կառավարման մարմին, որը

უშვებს ფასიან ქაღალდებს.

շրջանառության մեջ արժեթղթեր
է թողարկում:

ემიტირება (emit) [ლათ. emittere

ԷՄԻՍԻԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

გამოშვება] ფულისა და ფასიანი

(emit) [Lat. emittere թողարկում]

ქაღალდების მიმოქცევაში გამო-

Դրամի և արժեթղթերի

შვება, ემისიის განხორციელება.

թողարկում շրջանառության
մեջ, էմիսիայի իրականացում:

ეროვნული (ცენტრალური) ბანკი

ԱԶԳԱՅԻՆ (ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ)

(national (central) bank) იხ. ბანკი

ԲԱՆԿ ((national (central) bank)

ეროვნული (ცენტრალური).

Տե՛ս` Բանկ ազգային
(կենտրոնական):

ეროვნული ბანკის საბჭო (board of

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

national bank) ეროვნული ბანკის

(board of national bank) Ազգային

მმართველობის უმაღლესი

բանկի կառավարման բարձ-

ორგანო ცხრა წევრის შემად-

րագույն մարմին` ինն

გენლობით.

անդամների կազմով:

ეროვნული შემოსავალი (national

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏ (national

income) გარკვეული პერიოდის

income) Որոշակի ժամանակվա

განმავლობაში ქვეყანაში

ընթացքում երկրում նորաստեղծ
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ახალშექმნილი ღირებულება.
ექსპორტი (export) საქონლის,

արժեք:
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ (export)

მომსახურების ქვეყნის საბაჟო

Ապրանքների, ծառայու-

ტერიტორიიდან საზღვარგარეთ

թյունների արտահանելը երկրի

გატანა.

մաքսային տարածքից
արտերկիր:

ექსპორტი პირდაპირი (direct

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ (direct

export) საქონლის მწარმოებელი

export) Ապրանքներ արտադրող

ქვეყნიდან საქონლის გატანა

երկրից ապրանքի արտահանում

ქვეყანაში, სადაც ხდება მისი

երկիր, որտեղ տեղի է ունենում

უშუალო მოხმარება.

նրա անմիջական օգտագործում:

ვადიანი ანაბრები (time depozite)

ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ

პროცენტის მომტანი

(time depozite) Տոկոսներ բերող

დეპოზიტები, რომელთა

ավանդներ, որոնց

დაბრუნების ვადა წინასწარ არის

վերադարձման ժամկետը

განსაზღვრული.

նախօրոք է սահմանված:

ვალვაცია (valuation) უცხოური

ՎԱԼՎԱՑԻԱ (valuation)

ვალუტის ღირებულების

Օտարերկրյա արժույթի գնի

განსაზღვრა ეროვნული ფულის

որոշումը տվյալ երկրի ազգային

ერთეულით, როდესაც

դրամական միավորով, երբ

სავალუტო კურსი დროის

արտարժույթի փոխարժեքը

განსაზღვრული პერიოდისთვის

որոշակի ժամանակահա-

უცვლელია.

տվածում անփոփոխ է:

ვალი (debt) ვალდებულებითი

ՊԱՐՏՔ (debt) Պարտավորական

ურთიერთობის საგანი,

հարաբերության առարկա, որն

რომელსაც აქვს როგორც

ունի ինչպես նյութական,

ნივთიერი, ისე არანივთიერი

այնպես էլ` ոչ նյութական
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გამოხატულება.
ვალი სახელმწიფო

արտահայտություն:
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ

(state/government debt) ქვეყნის

((state/government debt) Երկրի

ვალდებულებები ძირითადი

պարտավորություններ մայր

თანხების დაფარვისა და

գումարի մարման և հաշվե-

დარიცხული პროცენტების

գրված տոկոսների վճարման,

გადახდისა, რაც

որն ապահովված է պետության

უზრუნველყოფილია

ամբողջ ակտիվներով:

სახელმწიფოს მთელი
აქტივებით.
ვალი სახელმწიფო საგარეო

ՊԱՐՏՔ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ

(foreign national debt) უცხოური

(foreign national debt) Արտաքին

კონვერტირებადი ვალუტით

փոխարկելի արժույթով արտա-

გამოსახული სახელმწიფო

ցոլված պետական պարտքի

ვალის შემადგენელი ნაწილი.

բաղադրիչ մաս:

ვალი სახელმწიფო საშინაო

ՊԱՐՏՔ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ

(internal state/government debt)

(foreign national debt) Պետական

სახელმწიფო ვალის შემადგე-

պարտքի բաղադրիչ մաս, որն

ნელი ნაწილი, რომელიც გამო-

արտացոլված է ազգային

სახულია ეროვნული ვალუტით.

արժույթով:

ვალორიზაცია (valorisation) 1.

ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ (valorisation) 1.

ღონისძიებები, რომლებიც

Միջոցառումներ, որոնք արհե-

ხელოვნურად ზრდის საქონლის

ստականորեն բարձրացնում են

ფასს, ფასიანი ქაღალდების

ապրանքների գինը, արժեթղ-

კურსს; 2. იგივეა, რაც

թերի արժեքը: 2. Նույնն է, ինչ

რევალვაცია.

ռեվալվացիա` արժեաճ,
արժևորում:
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ვალუტა (currency) 1. ქვეყნის

ԱՐԺՈՒՅԹ (currency) 1. Երկրի

ფულადი ერთეული (ქაღალდის

դրամական միավոր

ფული, მონეტა). 2.

(թղթադրամ, մետաղադրամ): 2.

საზღვარგარეთული ქვეყნის

Օտար երկրի դրամական

ფულადი ნიშნები.

նշաններ:

ვალუტა არაკონვერტირებადი

ՈՉ ՓՈԽԱՐԿԵԼԻ ԱՐԺՈՒՅԹ

(non- convertible currency)

(non- convertible currency)

ვალუტა, რომლის სხვა ქვეყნის

Արժույթ, որը հնարավոր չէ

ვალუტაზე თავისუფლად

ազատ փոխանակել

გადაცვლა შეუძლებელია ან

օտարերկրյա արժույթով կամ

შეზღუდულია.

սահմանափակված է
փոխանակումը:

ვალუტა კონვერტირებადი

ՓՈԽԱՐԿԵԼԻ ԱՐԺՈՒՅԹ

(converted currency) ვალუტა,

(converted currency) Արժույթ,

რომელიც თავისუფლად

որն ազատ փոխարկվում է

იცვლება ნებისმიერი სხვა ქვეყნის

ցանկացած այլ երկրի

ვალუტაზე.

արժույթի:

ვალუტა ნახევრად

ՄԱՍԱՄԲ ՓՈԽԱՐԿԵԼԻ

კონვერტირებადი (half-converted

ԱՐԺՈՒՅԹ (half-converted

currency) ვალუტა, რომლის

currency) Արժույթ, որի ազատ

თავისუფლად გადაცვლა ხდება

փոխարկում տեղի է ունենում

მხოლოდ განსაზღვრული

միայն որոշակի երկրների

ქვეყნების ვალუტაზე.

արժույթների:

ვალუტა სარეზერვო (reserve

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԱՐԺՈՒՅԹ

currency) ერთი ან რამდენიმე

(reserve currency) Մեկ կամ մի

ქვეყნის ვალუტა, რომლითაც

քանի երկրի արժույթ, որով

იქმნება ამა თუ იმ ქვეყნის

ձևավորվում են այս կամ այն
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რეზერვები.
ვალუტის გამყარება (კურსის

երկրի պահուստները:
ԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ

ზრდა) (appreciation) სავალუტო

(փոխարժեքի աճ) (appreciation)

ბაზარზე ვალუტის ფასის ზრდა.

Արտարժույթի շուկայում
արժույթի արժեքի աճ:

ვალუტის დაცემა (კურსის დაცემა)

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՆԿՈՒՄ

(depreciation) სავალუტო

(փոխարժեքի անկում) (deprec-

ბაზარზე ვალუტის გაიაფება სხვა

iation) Արտարժույթի

ვალუტებთან შედარებით.

շուկայում արժույթի էժանացում` այլ արժույթների
համեմատ:

ვალუტის კონვერსია (currency

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ

conversion) ერთი ქვეყნის ვალუ-

(currency conversion) Մի երկրի

ტის მეორე ქვეყნის ვალუტაზე

արժույթի մեկ այլ երկրի

გაცვლის შესაძლებლობა

արժույթով փոխանակման

მოქმედი ვალუტის კურსით.

հնարավորություն տարադրամի
գործող փոխարժեքով:

ვალუტის კურსი (rate of exchange)

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔ (rate of

მოცემული ქვეყნის ეროვნული

exchange) Տվյալ երկրի ազգային

ვალუტის ფულადი ერთეულის

արժույթի դրամական միավորի

ღირებულება, გამოხატული სხვა

արժեքը` արտահայտված այլ

ქვეყნის ვალუტის ფულადი

երկրի արժութի դրամական

ერთეულით.

միավորով:

ვაუჩერი (voucher) სახელმწიფოს

ՎԱՈՒՉԵՐ, ՀԱՎԱՍՏԱՏՈՄՍ

მიერ გამოშვებული ფინანსური

(voucher) Պետության կողմից

დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა

թողարկված ֆինանսական

პრივატიზაციის პროცესში.

փաստաթուղթ, որը տրվում է
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սեփականաշնորհման
գործընթացում:
ვოლონტიორი (volunteer) ანაზღა-

ՎՈԼՈՆՏՅՈՐ, ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ

ურების გარეშე, საკუთარი

(volunteer) Առանց փոխհա-

სურვილით მომუშავე.

տուցման, սեփական կամքով
աշխատող:

ზარალი (losses) სახელმწიფოს,

ՎՆԱՍ (losses) Պետության,

მეწარმის, მომხმარებლის ან

ձեռնարկատիրոջ, սպառողի

შუამავლის მატერიალური,

կամ միջնորդի նյութական,

ქონებრივი და ფინანსური

գույքային և ֆինանսական

დანაკარგი.

կորուստները:

ზეგანაკვეთური მუშაობა (overtime)

ԱՐՏԱՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

სამუშაო, რომელიც სრულდება

(overtime) Աշխատանք, որը

სამუშაო დროის დაწესებული

կատարվում է

ხანგრძლივობის დამთავრების

աշխատաժամանակի

შემდეგ.

սահմանված տևողությունն
ավարտվելուց հետո:

ზედნადები (blading) დოკუმენტი,

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

რომელსაც აქვს იურიდიული და

(blading) Փաստաթուղթ, որն ունի

ფინანსური დანიშნულება. იგი

իրավական և ֆինանսական

დგება ყოველ სატრანსპორტო

նշանակում: Այն կազմվում է

გზავნილზე გაგზავნისა და

յուրաքանչյուր

დანიშნულების პუნქტების

տրանսպորտային առաքվող

ჩვენებით.

կամ տեղափոխվող ապրանքի
համար` առաքման և
նշանակման վայրերի
մատնանշմամբ:
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ზედნადები ხარჯები (establish-ment

ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ

charges) ირიბი ხარჯები,

(establishment charges)

რომლებიც წარმოების

Անուղղակի ծախսեր, որոնք

ტექნოლოგიურ პროცესში

արտադրության

უშუალოდ არ მონაწილეობენ.

տեխնոլոգիական գործընթացի
մեջ ուղղակիորեն ներգրավված
չեն:

თავისუფალი ეკონომიკური ზონა

ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ (free

(free economic area) ქვეყნის

economic area) Երկրի ներսում

შიგნით ნებისმიერი ტერიტორია,

ցանկացած վայր, որի

რომლის ფარგლებში მოქმედებს

շրջանակներում գործում է

სამეურნეო და სამეწარმეო

տնտեսական և

საქმიანობის შეღავათიანი

ձեռնարկատիրական

საბაჟო, სავალუტო,

գործունեության արտոնյալ

საგადასახადო, სავიზო რეჟიმი.

մաքսային, արժութային,
հարկային, մուտքի
արտոնագրային ռեժիմ:

თავისუფალი ვაჭრობა (free trade)

ԱԶԱՏ ԱՌԵՎՏՈՒՐ (free trade)

საერთაშორისო ვაჭრობაში

Միջազգային առևտրում

რაიმე წინააღმდეგობების,

ցանկացած խոչընդոտների,

შეზღუდვების არარსებობა.

սահմանափակումների
բացակայություն:

თავისუფალი ვაჭრობის ზონა (free

ԱԶԱՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՈՏԻ (free

trade area) ვაჭრობის ზონა,

trade area) Առևտրի գոտի, որի

რომლის ფარგლებშიც

շրջանակներում իրականացվում

ხორციელდება სამრეწველო

է արդյունաբերական

საქონლით საერთაშორისო

ապրանքների միջազգային
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ვაჭრობა საბაჟო და

առևտուր, առանց մաքսային և

რაოდენობრივი შეზღუდვის

քանակական

გარეშე; თავისუფალი

սահմանափակումների: Ազատ

ეკონომიკური ზონის ერთ-ერთი

տնտեսական գոտու

სახე.

տեսակներից մեկը:

თამასუქი (bill of exchange) ფასიანი

ՄՈՒՐՀԱԿ (bill of exchange)

ქაღალდი, დოკუმენტი,

Արժեթուղթ, Փաստաթուղթ,

რომლითაც მისი გამცემი პირი

որով, այն հատկացնող անձը

კისრულობს უპირობო

ստանձնում է անվերապահ

ვალდებულებას გადაიხადოს

պարտավորություն` վճարելու

თამასუქში ნაჩვენები თანხა.

մուրհակում արտացոլված
գումարը:

თამასუქი კერძო (personal bill)

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄՈՒՐՀԱԿ (personal

ფიზიკური და იურიდიული

bill) Ֆիզիկական և

პირების მიერ გაცემული

իրավաբանական անձանց

თამასუქი.

կողմից տրված մուրհակ:

თამასუქი კომერციული

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՄՈՒՐՀԱԿ

(commercial bill) კერძო

(commercial bill) Մասնավոր

თამასუქის სახე, დაკავშირებული

մուրհակի տեսակ` կապված

საქონლის ნისიად გაყიდვასთან.

ապրանքների ապառիկ
վաճառքի համար:

თამასუქი მარტივი (note of hand)

ՊԱՐԶ ՄՈՒՐՀԱԿ (note of hand)

ფასიანი ქაღალდი, რომელიც

Արժեթուղթ, որը հաստատում է

ადასტურებს თამასუქის გამცემის

մուրհակը հատկացնողի

ვალდებულებას თვითონ

պարտավորությունը` անձամբ

გადაიხადოს თამასუქში

վճարել մուրհակում

მითითებული თანხა.

մատնանշված գումարը:
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თამასუქი საფინანსო (finance bill)

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄՈՒՐՀԱԿ

კერძო თამასუქის სახესხვაობა,

(finance bill) Մասնավոր

დაკავშირებული ფინანსურ

մուրհակի տարատեսակ`

ოპერაციებთან.

կապվաԾ ֆինանսական
գործարքների հետ:

იმპორტი (import) საქონლის,

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ (import)

მომსახურების, სამუშაოს და

Ապրանքի, ծառայությունների,

მისთანათა საზღვარგარეთიდან

աշխատանքի և նմ.

შემოტანა.

արտասահմանից ներմուծում:

იმპორტი ირიბი (indirect import)

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

მაკომპლექტებელი მასალების

(indirect import) Համալրող

ან ნახევარფაბრიკატების

նյութերի կամ

იმპორტი, რომელიც

կիսաֆաբրիկատների

განკუთვნილია ქვეყანაში

ներմուծում, որը նախատեսված

შემოტანილი საქონლისთვის

է երկիր ներկրված ապրանքների

(მაგალითად: მანქანა,

համար (օրինակ,

მოწყობილობა და ა.შ.).

տրանսպորտային միջոց,
սարքավորումներ և այլն):

იმპორტი პირდაპირი (direct

ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ (direct

import) საქონლის შეტანა

import) Ապրանքների

საქონლის მწარმოებელი

ներմուծում արտադրող երկրից

ქვეყნიდან ქვეყანაში, სადაც

այն երկիր, որտեղ կատարվում է

ხდება მისი უშუალო მოხმარება.

նրա անմիջական սպառումը:

ინდემნიტეტი (indemnity) ზარალის

ԻՆԴԵՄՆԻՏԵՏ (indemnity)

ანაზღაურება, კომპენსაცია.
ინდექსი საბირჟო (exchange index)

Վնասների փոխհատուցում:
ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԻՆԴԵՔՍ
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დროის განსაზღვრული

(exchange index) Ժամանակի

მომენტისთვის გაანგარიშებული

սահմանված պահի համար

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის

հաշվարկված` արժեթղթերի

საერთო მახასიათებელი.

շուկայի ընդհանուր բնութագրիչ:

ინდივიდუალური მეწარმე

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ

(individual

(individual

entrepreneur/undertaker)

entrepreneur/undertaker) /

ინდივიდუალური საწარმოს

undertaker) Անհատական

მფლობელი და მმართველი

ձեռնարկության

ფიზიკური პირი.

սեփականատեր և կառավարիչ
ֆիզիկական անձ:

ინდივიდუალური საწარმო

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

(individual enterprise) ფიზიკური

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

პირის სამეწარმეო საქმიანობის

(individual enterprise)

ორგანიზაციულ-

Ֆիզիկական անձի անհատական

სამართლებრივი მოწყობის

ձեռնարկատիրական

ფორმა.

գործունեության կազմակերպա‐
իրավական ձև:

ინდივიდუალური საწარმოს

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

საფირმო სახელწოდება (business

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ

name of individual enterprise)

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

სახელწოდება, რომელიც

(business name of individual

შედგება ინდივიდუალური

enterprise) Անվանում, որը

მეწარმის სახელისა და

բաղկացած է անհատ

გვარისგან.

ձեռնարկատիրոջ անունից և
ազգանունից:

ინდივიდუალური საწარმოს

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈ48

საწესდებო კაპიტალი (authorized

ՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ

capital of individual enterprise)

ԿԱՊԻՏԱԼ

საწესდებო კაპიტალი, რომელიც

individual enterprise)

განისაზღვრება თვით მეწარმის

Կանոնադրական կապիտալ,

მიერ.

որը սահմանվում է իր`

(authorized capital of

ձեռնարկատիրոջ կողմից:
ინდივიდუალური საწარმოს

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

წევრთა რაოდენობა (quantity of

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ

individual enterprise's members)

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹԻՎԸ

განისაზღვრება ერთი პირი

of individual enterprise's members)

ინდივიდუალური მეწარმით,

Սահմանվում է մեկ անձ անհատ

რომელსაც რეგისტრაციით

ձեռնարկատերով, որը կարող է

შეიძლება ჰყავდეს აგრეთვე

ունենալ նաև օժանդակ

დამხმარე წევრები.

անդամներ:

ინდივიდუალური საწარმოს

(quantity

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

ხელმძღვანელობა (management

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ

of individual enterprise)

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ხელმძღვანელობა, რომელსაც

(management of individual

ახორციელებს ინდივიდუალური

enterprise) Ղեկավարություն,

მეწარმე.

որն իրականացնում է անհատ
ձեռնարկատերը:

ინდოსამენტი (endorsement)

ԻՆԴՈՍԱՄԵՆՏ, ՓՈԽԱՆՑԱԳԻՐ

გადაცემის წარწერა ფასიანი

(endorsement) Արժեթղթի

ქაღალდის უკანა მხარეზე,

հակառակ կողմի վրա

რომელიც არის სხვა პირისთვის

փոխանցման մակագրություն,

განსაზღვრული უფლების

որը հաստատում է

გადაცემის დადასტურება.

փաստաթղթի իրավունքի
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փոխանցումն այլ անձի:
ინდოსანტი (endorsee) პირი,

ԻՆԴՈՍԱՆՏ, ՓՈԽԱՆՑՈՐԴ

რომელიც ფასიანი ქაღალდის

(endorsee) Մուրհակի

უკანა მხარეს აკეთებს გადაცემის

դարձերեսին փոխանցման

წარწერას.

մակագրություն կատարող անձ:

ინდოსატი (endorser) პირი,

ԻՆԴՈՍԱՏ, ՓՈԽԱՆՑԱԳԻՐ

რომლის სასარგებლოდაც არის

(endorser) Անձ, որի օգտին

ფასიან ქაღალდზე გაკეთებული

մուրհակի վրա արվել է

გადაცემის წარწერა.

գրառում, որին փոխանցվում է
մուրհակը:

ინვენტარი (inventory)

ԳՈՒՅՔ (inventory) Սահմանված

განსაზღვრული მიზნისთვის,

նպատակի, աշխատանքի

სამუშაოსთვის განკუთვნილი

համար հատկացված գույքի

ქონების საგნების ერთობლიობა.

առարկաների
միասնականություն:

ინვენტარიზაცია (stock-taking)

ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ (stock-taking)

ინვენტარის აღწერა.

Հիմնարկության, ձեռնարկության գույքի ցուցակագրում:

ინვესტირება (invest) ინვესტი-

ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼ (invest)

ციების განხორციელება.
ინვესტიცია (investment) ფულადი,

Ներդրումների կատարում:
ՆԵՐԴՐՈՒՄ (investment)

ქონებრივი და

Դրամական, գույքային և

ინტელექტუალური ფასეულობის

մտավոր արժեքի

გრძელვადიანი დაბანდება

երկարաժամկետ ներդրում

საკუთარ ან უცხო ქვეყანაში

սեփական կամ օտար երկրում`

მოგების მიღების მიზნით.

շահույթ ստանալու նպատակով:
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ინვესტიცია არასაფინანსო (non-

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

financial investment) არაფულადი

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ (non- financial

ინვესტიცია, რომელიც

investment) Ոչ դրամական

უკავშირდება ლიცენზიის, ნოუ-

ներդրում, որը կապված է

ჰაუს, მანქანების,

լիցենզիայի, նոու‐հաուի,

მოწყობილობების და ა.შ.

մեքենաների, սարքավորումների

შეძენას.

և այլնի գնման հետ:

ინვესტიცია პირდაპირი (direct

ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (direct

investment) კაპიტალის უშუალო

investment) Կապիտալի

დაბანდება რაიმე პროდუქციის

անմիջական ներդրում որևէ

წარმოებაში, ასევე საწარმოო

ապրանքի արտադրության,

კაპიტალის შექმნასა და

ինչպես նաև արդյունաբերական

გაფართოებაში.

կապիտալի ստեղծման և
ընդլայնման մեջ:

ინვესტიცია რეალური (real

ԻՐԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (real

investenmt) გრძელვადიანი

investenmt) Երկարաժամկետ

დაბანდება რეალურ სექტორში

ներդրումներ անելը իրական

(მიწათმფლობელობა, უძრავი

հատվածում (հողատարածքի

ქონება, მანქანა-დანადგარები,

սեփականություն, անշարժ

ნედლეული).

գույք, մեքենասարքավորումներ, հումք):

ინვესტორი (investor) პირი,

ՆԵՐԴՐՈՂ (investor) Անձ, որն

რომელიც ახორციელებს

իրականացնում է ներդրումներ:

ინვესტიცირებას.
ინვესტორი უცხოელი (foreign

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՂ

investor) უცხოელ ინვესტორად

(foreign investor) Օտարերկրյա

ითვლება: უცხო სახელმწიფოს

ներդրող է համարվում` օտար
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ინვესტორი; მოქალაქეობის

երկրի ներդրողը,

არმქონე ინვესტორი, რომელიც

քաղաքացիություն չունեցող

არ ცხოვრობს საქართველოს

ներդրողը, որը չի ապրում

ტერიტორიაზე.

Վրաստանի տարածքում:

ინკასატორი (cash messenger) პირი

ԳԱՆՁԻՉ (cash messenger) Անձ

(მოლარე), რომელიც იღებს

(գանձապահ), որն ընդունում է

(გასცემს) ორგანიზაციისგან

(հատկացնում է)

ფულს ან რაიმე ფასეულობას

կազմակերպությունից դրամ

მისი ბანკში ჩაბარების მიზნით.

կամ որևէ արժեք` այն բանկ
հանձնելու նպատակով:

ინკასაცია (collect) ინკასოს

ԴՐԱՄԱԳԱՆՁՈՒՄ (collect) Գա-

ოპერაციის წარმოება; სათანადო

նձման գործողության իրակա-

დოკუმენტის წარდგენით ფულის

նացում: Համապատասխան

მიღება.

փաստաթղթերի ներկայացմամբ
գումար ստանալ:

ინკასო (collection of payment)

ԻՆԿԱՍՈ (collection of payment)

უნაღდო ანგარიშსწორების ერთ-

Անկանխիկ վճարման մի ձև:

ერთი ფორმა. სათანადო

Համապատասխան

დოკუმენტების წარდგენით

փաստաթղթերի ներկայացմամբ

ფულის მიღება.

գումարի ստացում:

ინტერვენცია (intervention) კურსის

ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱ, ՄԻՋԱՄՏՈ-

რეგულირების მიზნით

ՒԹՅՈՒՆ (intervention)

ცენტრალური ბანკის მიერ

Փոխարժեքի կարգավորման

ბანკთაშორის ბირჟაზე

նպատակով Կենտրոնական

რომელიმე ქვეყნის ვალუტის

բանկի կողմից միջբանկային

შესყიდვა ან გაყიდვა.

արժութային բորսայում որևէ
երկրի արժույթի առք կամ
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վաճառք:
ინფლაცია (Inflation) ფასების

ԻՆՖԼՅԱՑԻԱ, ՍՂԱՃ, ԳՆԱՃ

საერთო დონის აწევა

(Inflation) Ապրանքի և

საქონელსა და მომსახურებაზე.

ծառայությունների գների
ընդհանուր մակարդակի
բարձրացում:

იპოთეკა (mortgage) უძრავი ნივთის

ՀԻՓՈԹԵԿ (mortgage) Անշարժ

(მიწის, შენობის) უფლებებით

գույքի (հող, շենքեր)

დატვირთვა, დაგირავება.

իրավունքների հանձնում
վարկատուին՝ որպես ստացված
վարկի երաշխիք, գրավադրում:

იურიდიული პირი არასამეწარმეო

ՈՉ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱ-

(non-profit/non-entrepreneurial

ՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ, ՇԱՀՈՒՅԹ

legal person) პირი, რომლის

ՉՀԵՏԱՊՆԴՈՂ (non-

მიზანსაც არ შეადგენს

profit/non-entrepreneurial legal

სამეწარმეო საქმიანობა.

person) Անձ, ում նպատակը
ձեռնարկատիրական
գործունեությունը չէ:

იურიდიული პირი სამეწარმეო

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ

(profit-making/profitable

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

იურიდიული პირი, რომლის

(profit-making/profitable

მიზანსაც შეადგენს სამეწარმეო

(commercial) Իրավաբանական

(კომერციული) საქმიანობა.

անձ, ում նպատակը
ձեռնարկատիրական (առևտրային) գործունեությունն է:

კადასტრი (cadastre) პირთა სია,

ԿԱԴԱՍՏՐ (cadastre) Մատյան,

რომლებსაც ეკუთვნით საშე-

անձանց ցանկ, ով պետք է
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მოსავლო გადასახადის

եկամտահարկ վճարի:

გადახდა.
კალკულაცია (calculation)

ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ, ԱՐԺԵՀԱՇ-

პროდუქციის ან შესრულებული

ՎՈՒՄ (calculation)

სამუშაოს ერთეულის თვით-

Արտադրանքի կամ կատարված

ღირებულების დათვლა, ასევე

աշխատանքի միավորի

ასეთი გამოთვლის შედეგი.

ինքնարժեքի հաշվում, նաև
նման հաշվման արդյունք:

კაპიტალდაბანდება (investment)

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

იხ. ინვესტიცია.

(investment) Տե՛ս` ներդրում:

კაპიტალი (capital) წარმოების

ԿԱՊԻՏԱԼ (capital) Արտադրու-

მატერიალური (ფაბრიკები,

թյան նյութական (գործարան-

ოფისები, მანქანა დანადგარები)

ներ, գրասենյակներ, մեքենաս-

და არამატერიალური

արքավորումներ) և ոչ նյութակ-

საშუალებების ერთობლიობა.

ան միջոցների ամբողջություն:

კაპიტალური შემოსავალი (capital

ԿԱՊԻՏԱԼ ԵԿԱՄՈՒՏ (capital

income) სახელმწიფო ქონების

income) Պետական գույքի

გაყიდვით მიღებული

վաճառքից ստացված

შემოსავალი.

եկամուտը:

კაპიტალური ხარჯები (capital costs)

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ (capital

ყველა ის საბიუჯეტო ასიგნება,

costs) Բոլոր բյուջետային

რომელიც წარიმართება

հատկացումները, որոնք

საინვესტიციო და საინოვაციო

ուղղված են ներդրումային և

პროგრამების და ღონისძიებების

նորարարական ծրագրերի և

დასაფინანსებლად.

միջոցառումների
ֆինանսավորման համար:

კვოტა (quota) გადასახადის

ՔՎՈՏԱ, ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ (quota)
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რაოდენობა, რომელიც წესდება

Հարկաչափ, որը սահմանվում է

თითოეულ დასაბეგრ

յուրաքանչյուր հարկվող

ერთეულზე.

միավորի համար:

კლიენტი (client) მუდმივი

ՀԱՃԱԽՈՐԴ (client) Մշտական

მყიდველი, შემკვეთი, რაიმე

գնորդ, պատվիրատու, որևէ

მომსახურების მიმღები.

ծառայություն ստացող:

კლირინგი (clearing) უნაღდო

ՔԼԻՐԻՆԳ (clearing) Անկանխիկ

ანგარიშსწორების სისტემა,

հաշվարկների համակարգ`

რომელიც ემყარება

փոխադարձ պահանջների և

მოთხოვნებისა და

պարտավորությունների

ვალდებულებების

հաշվառման ճանապարհով:

ურთიერთჩათვლას.
კოლაფსი (collapse) ქვეყნის

ԿՈԼԱՊՍ, ԱՆԿՈՒՄ,

ეკონომიკაში ან სოციალურ

ՓԼՈՒԶՈՒՄ (collapse) Ծանր

ცხოვრებაში მძიმე კრიზისი.

ճգնաժամ երկրի էկոնոմիկայում
կամ սոցիալական կյանքում:

კომერცია (commerse) სავაჭრო

ԿՈՄԵՐՑԻԱ (commerse)

საქმიანობა.
კომივოიაჟერი პროდუქციის

Առևտրային գործունեություն:
ԿՈՄԻՎՈՅԱԺԵՐ,

გასაღების სპეციალისტი,

ՇՐՋԱՎԱՃԱՌ, ՄԻՋՆՈՐԴ

რომელიც კლიენტის

ՎԱՃԱՌՈՂ` ապրանքի

(გამყიდველის) დავალებით

իրացման մասնագետ,

გადაადგილდება ბაზარზე,

արտադրության մասնագետ, որը

ასრულებს შუამავლის როლს და

գնորդի (վաճառողի)

კლიენტის დავალებებს.

հանձնարարությամբ
տեղաշարժվում է շուկայում,
կատարում միջնորդի դեր`
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առաջարկելով ապրանքի
նմուշներ:
კომპანია ლიზინგური (leasing

ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ` ՎԱՐՁԱԿԱ-

company) კომპანია, რომლის

ԼԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ძირითადი საქმიანობაა

(leasing company) Ընկերություն,

მოწყობილობების შესყიდვა.

որի հիմնական
գործունեությունը հանդիսանում
է սարքավորումների գնումը:

კომპანია საბროკერო (broker's

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ

company) იურიდიული პირი,

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (broker's

რომელიც ახორციელებს

company Իրավաբանական անձ,

ფასიანი ქაღალდების საჯარო

որը կատարում է արժեթղթերի

ყიდვა-გაყიდვასთან

հանրային առք ու վաճառքի հետ

დაკავშირებულ საქმიანობას.

կապված գործունեություն:

კომპანია სადაზღვევო (insurance

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ

company) კომპანია, რომლის

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (insurance

ძირითადი საქმიანობაა

company) Ընկերություն, որի

ფიზიკური თუ იურიდიული

հիմնական գործունեությունը

პირების დაზღვევა.

իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձանց
ապահովագրումն է:

კომპანია საინვესტიციო (investment

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ

company) საკრედიტო

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (investment

დაწესებულება, რომლის

company) Վարկային

საქმიანობის მიზანს შეადგენს

հաստատություն, որի

სახსრების დაბანდება.

գործունեության նպատակն է
միջոցների ներդրումը:
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კომპანია საპენსიო (pension

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ

company) კომპანიები, რომლებიც

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (pension

აწარმოებენ პენსიების გაცემას.

company) Ընկերություններ,
որոնք իրականացնում են
կենսաթոշակների բաժանում:

კომპანია სატრასტო (trust

ՏՐԱՍՏ` ՎՍՏԱՀԱՌՈՒ

company) კომპანია, რომელიც

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

(trust

საშუამავლო ფუნქციებს

company) Ընկերություն, որը

ახორციელებს და ემყარება

միջնորդի գործառույթ է

ნდობით ურთიერთობებს.

կատարում և հիմնված է
վստահառութային
հարաբերությունների վրա:

კომპანია საფინანსო (finance

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

company) სხვადასხვა ინსტიტუტი,

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (finance

რომლებიც საბითუმო და

company) Տարբեր

საცალო ვაჭრობაში საქონლის

հաստատություններ, որոնք

გაყიდვას აკრედიტებენ.

մեծածախ և մանրածախ
առևտրում վարկավորում են
ապրանքների գնում:

კომპენსაცია (compensation) რაიმეს

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (compensation)

სანაცვლოდ მიღებული

Որևէ բանի դիմաց

ანაზღაურება, გასამრჯელო.

վարձատրություն,
աշխատավարձ:

კონვერტირება (convert) ამა თუ იმ

ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ (convert) Այս կամ

ქვეყნის ვალუტის თავისუფლად

այն երկրի արժույթի ազատ

გადაცვლის შესაძლებლობა

փոխանակման

უცხო ქვეყნის ვალუტაზე მოქმედი

հնարավորություն
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კურსის მიხედვით.

արտարժույթի` գործող
փոխարժեքի համաձայն:

კონკურენცია (competition)

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (competition)

საბაზრო სიტუაცია, როდესაც

Շուկայական իրավիճակ, երբ

ბაზარზე არის მრავალი

շուկայում կան բազմաթիվ

მწარმოებელი (გამყიდველი) და

արտադրողներ (վաճառողներ) և

მრავალი მომხმარებელი

բազմաթիվ սպառողներ

(მყიდველი).

(գնորդներ):

კონსალტინგი კომერციულ,

ԿՈՆՍԱԼԹԻՆԳ, առևտրային,

ეკონომიკურ, ფინანსურ და სხვა

տնտեսական, ֆինանսական և

საკითხებზე პროფესიული

այլ հարցերի մասին

კონსულტაციების სისტემა.

մասնագիտական
խորհրդատվության համակարգ:

კონსორციუმი (consortium)

ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ,

კომპანიების ან ბანკების

ՀԱՄԱԽՈՒՄԲ

გაერთიანება ფართო მასშტაბის

Ընկերությունների կամ բանկերի

ფინანსური ან კომერციული

միավորում լայնամասշտաբ

ოპერაციების ჩასატარებლად.

ֆինանսական կամ առևտրային

(consortium)

գործառնություների կատարման
համար:
კონსორციუმი საბანკო დროებითი

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ

(temporal banking consortium)

ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ`

მსხვილი ოპერაციის

ՀԱՄԱԽՈՒՄԲ (temporal

ჩასატარებლად შექმნილი

banking consortium) Բանկային

საბანკო გაერთიანება.

խոշոր միավորում` ստեղծված
խոշոր գործառնության
իրականացման համար:
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კონსორციუმი საბანკო

ՄՇՏԱՊԵՍ ԳՈՐԾՈՂ

მუდმივმოქმედი (standing banking

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ

consortium) ბანკების მიერ

(standing banking consortium)

პარიტეტულ საწყისებზე

Բանկերի կողմից

დაფუძნებული გაერთიანება,

հավասարության վրա հիմնված

რომელიც ახორციელებს

միավորում, որը լայնածավալ

მსხვილმასშტაბიან ოპერაციებს

գործառնություններ

სავალუტო და სასესხო

իրականացնում արտարժույթի

კაპიტალების ბაზრებზე.

և վարկային կապիտալների

է

շուկայում:
კორპორაციული გადასახადი

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՐԿ`

გადასახადი კომპანიის მოგებაზე

ընկերության շահութահարկ

(საშემოსავლო გადასახადი).

(եկամտահարկ):

კოტირება (quotation) უცხოური

ԿՈՏԻՐՈՎԿԱ, ԱՐԺԵՆՇՈՒՄ,

ვალუტის, ფასიანი ქაღალდების

ԳՆԱՆՇՈՒՄ (quotation)

კურსის დადგენა ბირჟაზე

Արտարժույթի, արժեթղթերի

ჩამოყალიბებული პრაქტიკის

փոխարժեքի սահմանում`

შესაბამისად.

համաձայն բորսայում
ձևավորված պրակտիկայի:

კვოტირება აქციის (quotation of

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵՆ-

shares/stocks) საფონდო ბირჟაზე

ՇՈՒՄ, ԳՆԱՆՇՈՒՄ (quotation

აქციის საბაზრო ფასის

of shares/stocks) Ֆոնդային

განსაზღვრა.

բորսայում բաժնետոմսերի գնի
սահմանում:

კოტირება ვალუტის (currency

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՐԺԵՆՇՈՒՄ
59

quotation) უცხოური ვალუტის

(currency quotation)

კურსის ჩამოყალიბება.

Արտարժույթի փոխարժեքի

კოტირებას ახორციელებენ

ձևավորում: Գնանշումներն

სახელმწიფო (ეროვნული) ან

իրականացնում են պետական

უმსხვილესი კომერციული

(ազգային) կամ խոշորագույն

ბანკები.

առևտրային բանկերը:

კოტირება პირდაპირი (direct

ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐԺԵՆՇՈՒՄ (direct

quotation) კოტირება, რომლის

quotation) Գնանշում, որի

დროსაც უცხოური ვალუტა

ժամանակ արտարժույթն

გამოიხატება ეროვნული

արտահայտվում է ազգային

ვალუტით.

արժույթով:

კოტირება ფასების (price quotation)

ԳՆԵՐԻ ԱՐԺԵՆՇՈՒՄ (price

საბირჟო ფასების დადგენა

quotation) Ֆոնդային գների

მოთხოვნა-მიწოდების

սահմանում պահանջարկի և

საფუძველზე.

առաջարկի հիման վրա:

კრედიტი (credit) 1. საქონლის ან

ՎԱՐԿ (credit) 1. Ապրանքների

ფულის მიცემა სესხად; 2.

կամ դրամի վարկով տրամա-

ბუღალტრული ანგარიშის

դրում: 2. Հաշվապահական

მარჯვენა მხარე.

հաշվետվության աջ կողմը:

კრედიტი გრძელვადიანი (long-

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿ (long-

term loan) კრედიტი, რომელიც

term loan) Վարկ, որը տրվում է

ხუთ წელზე მეტი ვადით გაიცემა.

ավելի քան հինգ տարի
ժամկետով:

კრედიტი იპოთეკური (mortgage

ՀԻՓՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿ

loan) კრედიტი, რომელიც უძრავი

(mortgage loan) Վարկ, որը

ქონების დაგირავების

տրամադրվում է անշարժ գույքի

საფუძველზე გაიცემა.

գրավադրման հիման վրա:
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კრედიტი კომერციული

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿ

(commercial credit) საქონლის

(commercial credit) Ապրանքի

ფორმით გაცემული კრედიტი.

տեսքով տրամադրված վարկ:

კრედიტი ლომბარდული (lombard

ԳՐԱՎԱՏՆԱՅԻՆ ՎԱՐԿ (lombard

credit) ფასიანი ქაღალდების ან

credit) Արժեթղթերի կամ

საქონლის დაგირავებით

ապրանքների գրավադրմամբ

გაცემული სესხი.

տրամադրված վարկ:

კრედიტი მოკლევადიანი (short-

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿ (short-

term credit) კრედიტი, რომელიც

term credit) Վարկ, որը

გაიცემა ერთ წლამდე ვადით.

տրամադրվում է մինչև մեկ
տարի ժամկետով:

კრედიტი ოფციური (option credit)

ԸՆՏՐՈՎԻ ՎԱՐԿ (option credit)

სესხი, რომლის დაფარვის

Վարկ, որի մարման պայմա-

პირობებს კრედიტორი ადგენს.

նները սահմանում է
վարկատուն:

კრედიტი სამომხმარებლო

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿ

(consumer credit)

(consumer credit) Սպառողական

სამომხმარებლო საქონლის

ապրանքներ գնելու համար

შესაძენად გაცემული სესხი.

տրամադրված վարկ:

კრედიტი სასაქონლო (commodity

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿ

credit) სესხი, რომელსაც

(commodity credit) Վարկ, որը

ძირითადად ექსპორტიორები

հիմնականում ապրանքների

აძლევენ მყიდველებს საქონლის

ձևով տրամադրում են

ფორმით.

արտահանողները գնորդներին:

კრედიტი საშუალოვადიანი

ՄԻՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՎԱՐԿ

(averageterm credit) კრედიტი,

(averageterm credit) Վարկ, որը

რომელიც გაიცემა ერთიდან ხუთ

տրամադրվում է մեկից մինչև
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წლამდე ვადით.
კრედიტი უზრუნველყოფითი

հինգ տարի ժամկետով:
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՎԱՐԿ (secured

(secured credit) კრედიტი,

credit) Վարկ, որն ապահովված

რომელიც უზრუნველყოფილია

է ապրանքով, անշարժ գույքով,

საქონლით, უძრავი ქონებით,

ոսկով կամ այլ արժեքներով:

ოქროთი ან სხვა ფასეულობით.
კრედიტორი (creditor) სუბიექტი,

ՊԱՐՏԱՏԵՐ (creditor) Սուբյեկտ,

რომელიც იძლევა სესხს.
კრედიტუნარიანობა (borrowing

որը վարկ է տրամադրում:
ՎԱՐԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

power) მსესხებლის

(borrowing power) Վարկառուի

მატერიალური და ფინანსური

նյութական և ֆինանսական

შესაძლებლობის დახასიათება

հնարավորության բնութագիր

კრედიტის მისაღებად.

վարկ ստանալու համար:

კუპიურა (banknote) ფული,

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ (banknote) Դրամ,

ბანკნოტი, ობლიგაცია და სხვა

թղթադրամ, պարտատոմսեր և

ფასიანი ქაღალდი.

այլ արժեթղթեր:

კურსი (course) 1. ფასი, რომლითაც

ԿՈՒՐՍ, ԱՐԺԵԳԻՆ,

იყიდება ფასიანი ქაღალდები; 2.

ՓՈԽԱՐԺԵՔ (course) 1. Գին,

ორი სხვადასხვა ვალუტის

որով վաճառվում են

გადაცვლის ფასი, რომელიც

արժեթղթերը: 2. Երկու տարբեր

ერთ-ერთი ვალუტით

արժույթների փոխարժեքը, որն

გამოიხატება.

արտահայտվում է մեկ
արժույթով:

კურსი ბირჟის (market price)

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳԻՆ (market

ფასიანი ქაღალდის გასაყიდი

price) Արժեթղթերի վաճառքի

ფასი, რომელიც ბირჟაზე

գին, որը ձևավորվում է

ყალიბდება.

ֆոնդային բորսայում:
62

კურსი ემისიური (rate of issue)

ԷՄԻՍԻՈՆ, ԱՐՏԱՐԿՄԱՆ

კურსი, რომლითაც

ՓՈԽԱՐԺԵՔ (rate of issue)

ხორციელდება ფასიანი

Փոխարժեք, որով

ქაღალდების ემისია.

իրականացվում է արժեթղթերի
էմիսիա:

კურსი ვალუტის (exchange rate)

ՏԱՐԱԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔ

ეროვნული ვალუტის ერთეულის

(exchange rate) Ազգային

რაოდენობა, რომელიც

արժույթի քանակ, որը կարող է

შეიძლება გადაიცვალოს

փոխանակվել արտարժույթի

უცხოური ვალუტის ერთ ან

մեկ կամ ավելի միավորների և

რამდენიმე ერთეულზე, და

հակառակը:

პირიქით.
კურსი ობლიგაციის (bond rate)

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔ

ფასი, რომლითაც ხდება

(bond rate) Գին, որով

სახელმწიფო ობლიგაციის

իրականացվում է

ყიდვა-გაყიდვა.

պարտատոմսերի առք ու
վաճառք:

ლარი (Lari) საქართველოს

ԼԱՐԻ (Lari) Վրաստանի

ფულის ერთეული, რომელიც

դրամական միավորը, որը

შედგება ასი თეთრისაგან.

բաղկացած է հարյուր թեթրիից:

ლიზინგი (leasing) საფინანსო

ԼԻԶԻՆԳ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

იჯარა.

(leasing) Ֆինանսական
վարձակալություն:

ლიკვიდანტი (creditor)

ԼԻԿՎԻԴԱՆՏ (creditor)

კრედიტორი, რომელიც თავის

Պարտատեր, որն իր

მოთხოვნებს უყენებს

պահանջներն է ներկայացնում

გაკოტრების პირას მყოფ

սնանկացման եզրին գտնվող
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ფიზიკურ ან იურიდიული პირს.

ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձի:

ლიკვიდატი (debtor)

ԼԻԿՎԻԴԱՏ (debtor)

გაკოტრებული მოვალე,

Սնանկացած պարտապան, որից

რომლისგანაც ამოიღება ვალი.

պարտքն են ստանում:

ლიკვიდატორი (liquidator) პირი,

ԼԻԿՎԻԴԱՏՈՐ, ԼՈՒԾԱՐՈՂ

რომელიც სასამართლოს მიერ

(liquidator) Անձ, ով դատարանի

დანიშნულია ლიკვიდაციის

կողմից նշանակվել է որպես

განსახორციელებლად.

լուծարումով զբաղվող:

ლიკვიდაცია (liquidation wind up)

ԼԻԿՎԻԴԱՑԻԱ, ԼՈՒԾԱՐՈՒՄ

რისამე (საწარმოს,

(liquidation wind up) Ձեռնա-

დაწესებულების და მისთ.)

րկության, հիմնարկի և այլն

საქმიანობის შეწყვეტა, დახურვა,

գործունեության դադարեցում,

გაუქმება.

վերացում, փակելը:

ლიკვიდური (current position) რის

ԼԻԿՎԻԴԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ

განაღდებაც ან რომლის

(current position), Ինչի

რეალიზებით ნაღდი ფულის

վաճառքից կարելի է կանխիկ

მიღება შესაძლებელია დროის

գումար ձեռք բերել կարճ

მცირე მონაკვეთში.

ժամանակվա ընթացքում:

ლიკვიდურობა (liquidity)

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՑ

სხვადასხვა აქტივის ფულად

(liquidity) Տարբեր դրամական

გარდაქმნის შესაძლებლობა.

միջոցների փոխակերպման
հնարավորություն:

ლიკვიდურობის დონე (level of

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ

liquidity) ლიკვიდურობის

ՄԱԿԱՐԴԱԿ ((level of liquidity)

მაჩვენებელი.

Իրացվելիության ցուցանիշը:

ლომბარდი (lombard) დაწე-

ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ (Lombard)
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სებულება, რომელიც გასცემს

Հիմնարկ, որը վարկ է

სესხს ძვირფასი ნივთების

տրամադրում` գրավ ընդունելով

დაგირავების სანაცვლოდ.

արժեքավոր իրեր:

მაკლერი (broker) შუამავალი,

ԲՐՈՔԵՐ (broker) Միջնորդ,

რწმუნებული გარიგების

գործարք կնքելիս ֆոնդային

დადებისას საფონდო,

բորսայում, ապրանքային և

საქონლისა და სავალუტო

արժութային շուկաներում

ბირჟებზე.

լիազոր:

მაკლერი რეგისტრირებული

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԲՐՈՔԵՐ (registered

(registered broker) ბირჟის წევრი,

broker) Բորսայի անդամ, որն իր

რომელიც ახორციელებს

սեփական միջոցների հաշվին

ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-

իրականացնում է արժեթղթերի

გაყიდვას თავის ხარჯზე.

առք ու վաճառք:

მაკლერი ცენტრალურ ბაზარზე

ԲՐՈՔԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

(broker on central market) ბირჟის

ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ (broker on central

წევრი, რომელიც იძლევა

market) Բորսայի անդամ, որը

კონსულტაციებს საბაზრო

խորհրդատվություն է տալիս

კონიუნქტურის შესახებ.

շուկայական համավիճակի
մասին:

მაკროეკონომიკა (macroeconomics)

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ეკონომიკური მეცნიერება,

(macroeconomics) Տնտեսական

რომელიც ეკონომიკას

գիտություն, որն

მთლიანობაში სწავლობს (მაგ.

ուսումնասիրում է

შრომა, კაპიტალი, ბიზნესი,

տնտեսությունն

სახელმწიფო სექტორი და სხვ.).

ամբողջությամբ (օրինակ`
աշխատանք, կապիտալ, բիզնես,
պետական հատված և այլն):
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მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

(national measure, macroeconomic

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ (national

indicator) მთლიანი შიდა

measure, macroeconomic indicator)

პროდუქტი, წმინდა შიდა

Համախառն ներքին արդյունք,

პროდუქტი, მთლიანი ეროვნული

զուտ ներքին արտադրանք,

პროდუქტი, ეროვნული

համախառն ազգային

შემოსავალი, წმინდა

արտադրանք, ազգային

შემოსავალი და სხვ.

եկամուտ, զուտ եկամուտ և այլն:

მარკეტინგული შუამავლები

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈ-

(marketing intermediaries)

ՐԴՆԵՐ (marketing interme-

ფირმები, რომლებიც კომპანიებს

diaries) Ֆիրմաներ, որոնք

პროდუქტების წარმოჩენაში,

ընկերություններին օգնում են

გაყიდვასა და დისტრიბუციაში

ցուցադրել, վաճառել և բաշխել

ეხმარებიან.

արտադրանքը:

მარჟა სხვაობა მყიდველის ფასსა

ՄԱՐԺԱ Տարբերությունը գնորդի

და გამყიდველის ფასს შორის.

և վաճառողի գների միջև:

მასტიმულირებელი ფასწარმოქმნა

ԽԹԱՆՈՂ ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ

(promotional pricing) ხანმოკლე

(promotional pricing) Կարճ

პერიოდში გაყიდვის ზრდის

ժամանակահատվածում

მიზნით პროდუქტის გასაყიდ

վաճառքն ավելացնելու

ფასზე და ზოგჯერ თვითღირე-

նպատակով ապրանքի`

ბულებაზე დაბალი ფასის

վաճառքի գներից և երբեմն

დადება.

ինքնարժեքից ցածր գնի
սահմանում:

მატერიალური აქტივები (ბანკის )

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ

(fixed assets) შენობა-ნაგებობანი,

ԱԿՏԻՎՆԵՐ (բանկի) (fixed

სამეურნეო ინვენტარი და მათზე

assets) Շենք-շինություններ,
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გაწეული კაპიტალური

տնտեսական գույք և դրանց վրա

დანახარჯები.

կատարվող կապիտալ ծախսեր:

მეანაბრე (depositor) პირი,

ԱՎԱՆԴԱՏՈՒ (depositor) Անձ, ով

რომელიც არის ბანკში ან სხვა

բանկային կամ այլ ֆինանսա-կան

საკრედიტო დაწესებულებაში

հաստատության հաշվետեր է:

ანაბრის მფლობელი.
მიზნობრივი ფასწარმოქმნა (target

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ

costing) ფასწარმოქმნის საწყის

(target costing) Գնագոյացման

ეტაპზე ხდება იდეალური

նախնական փուլում տեղի է

გასაყიდი ფასის განსაზღვრა და

ունենում իդեալական

შემდეგ შესაბამისი ხარჯების

վաճառքի գնի սահմանում,

ფორმირება.

այնուհետև` մնացած ծախսերի
ձևավորում:

მიკროგარემო (microenvironment)

ՄԻԿՐՈՄԻՋԱՎԱՅՐ (microenvir-

კომპანიასთან ახლოს არსებული

onment) Ընկերությանը մոտ

ერთეულები, რომლებიც

գոյություն ունեցող միավորներ,

ზეგავლენას ახდენენ მის უნარზე,

որոնք ազդում են նրա` իր

მოემსახუროს თავის

հաճախորդներին ծառայելու

მყიდველებს. ესენია: კომპანია,

ունակության վրա: Դրանք են`

მომწოდებლები, მარკეტინგული

ընկերությունը,

შუამავლები...

մատակարարները,
մարքեթինգային միջնորդները ...

მიკროეკონომიკა (microeconomics)

ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ეკონომიკური მეცნიერება,

(microeconomics) Տնտեսական

რომელიც შედარებით

գիտություն, որն

მცირემასშტაბური ეკონომიკური

ուսումնասիրում է

პროცესებს სწავლობს.

համեմատաբար
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փոքրամասշտաբ տնտեսական
գործընթացներ:
მიმდინარე ხარჯები დანახარჯები

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ`

მუშა-მოსამსახურეთა შრომის

աշխատողների

ანაზღაურებაზე, ვალის

աշխատավարձի, պարտքի

მომსახურებაზე,

սպասարկման, գործատուի

დამქირავებლიდან ანარიცხები,

հաշվեգրումների,

სუბსიდიები და სხვა მიმდინარე

սուբսիդիաների և այլ ընթացիկ

ტრანსფერტები.

տրանսֆերտների ծախսեր:

მიმოქცევის ხარჯები საქონლის

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ`

მიმოქცევასთან დაკავშირებული

ապրանքի շրջանառության հետ

ხარჯების ერთობლიობა.

կապված ծախսերի
համադրություն:

მიმწოდებელი (supplier) ფიზიკური

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ (supplier)

ან იურიდიული პირები,

Ֆիզիկական կամ

რომლებიც ახორციელებენ

իրավաբանական անձինք,

ბაზარზე საქონლისა და

որոնք զբաղվում են շուկայում

მომსახურების მიწოდებას.

ապրանքների և
ծառայությունների
մատուցմամբ:

მინიმალური ხელფასი (minimal

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

wage) ხელფასის ქვედა ზღვარი,

(minimal wage) Աշխատավարձի

რომელსაც აწესებს ამა თუ იმ

ստորին սահմանը, որը

ქვეყნის უფლებამოსილი

սահմանում է այս կամ այն

სახელმწიფო ორგანო.

երկրի պետական լիազոր
մարմինը:

მიწოდება (supply) ბაზარზე

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (supply)
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მიწოდებული წარმოების

Շուկա մատակարարված

ფაქტორებისა და საბოლოო

ապրանքի արտադրության

პროდუქციის (მომსახურების,

գործոնների և վերջնական

სამუშაოს) ერთობლიობა.

ապրանքի (ծառայության,
աշխատանքի) համադրություն:

მიწოდების ფასი (supply price)

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳԻՆ (supply

მინიმალური ფასი, რომელზე

price)) Նվազագույն գին, որից

დაბლაც არ შეიძლება საბაზრო

ցածր չի կարող ընկնել

ფასის დაცემა.

շուկայական գինը:

მოგება წმინდა (net profit) მოგების,

ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ (net profit)

დივიდენდების და პროცენტების

Շահույթի, շահաբաժինների և

სახით მიღებული შემოსავლების

տոկոսների տեսքով ստացած

ის ნაწილი, რომელიც რჩება

եկամուտների այն մասը, որ

ფიქსირებული ხარჯების და

մնում է ֆիքսված ծախսերը և

გადასახადების გადახდის

հարկերը վճարելուց հետո:

შემდეგ.
მოთხოვნა (demand) ბაზარზე

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ (demand)

არსებული გადახდისუნარიანი

Շուկայում առկա վճարունակ

მოთხოვნილება.

պահանջարկ:

მოთხოვნის ფასი (cost/price of

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԳԻՆ (cost/price of

demand) უკიდურესი (ზღვრული)

demand) Ծայրահեղ

ფასი, რომლის ზევითაც საბაზრო

(սահմանային) գին, որից բարձր

ფასი ვეღარ აიწევს.

շուկայական գինը չի կարող
բարձրանալ:

მომხმარებელი (consumer) პირადი

ՍՊԱՌՈՂ (consumer) Անձնական

საჭიროებისთვის საქონლის

սպառման ապրանքների

(სამუშაოს, მომსახურების)

(աշխատանք, ծառայություններ)
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შემძენი, შემკვეთი ან ასეთი

գնորդ, պատվիրատու կամ նման

განზრახვის მქონე პირი.

նպատակ ունեցող անձ:

მონეტარიზმი (monetarism)

ՄՈՆԵՏԱՐԻԶՄ (monetarism)

ეკონომიკური სკოლა, რომლის

Տնտեսագիտական դպրոց, ըստ

მიხედვით მაკროეკონომიკური

որի մակրոտնտեսական

ცვლილებების ძირითად მიზეზს

փոփոխությունները

წარმოადგენს მიმოქცევაში

պայմանավորված են

არსებული ფულადი მასის

շրջանառության մեջ առկա

ცვლილება.

դրամական զանգվածի
փոփոխություններից:

მონოპოლია (monopoly) საბაზრო

ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ (monopoly) Շուկայի

სიტუაცია, როდესაც ბაზარზე

իրավիճակ, երբ շուկայում կա

არის ერთი მწარმოებელი და

մեկ արտադրող և բազմաթիվ

მრავალი მომხმარებელი.

սպառող:

მონოპოლიური საქმიანობა

Մենաշնորհային գործունեություն

(monopoly activity) საქმიანობა,

(monopoly activity) Գործունե-

რომელიც ეკონომიკურ აგენტს

ություն, որը տնտեսական

საშუალებას აძლევს გავლენა

գործակալին հնարավորություն

მოახდინოს საქონლის საბაზრო

է տալիս ազդելու ապրանքների

ფასზე და შეზღუდოს

շուկայական գնի վրա և

კონკურენცია.

սահմանափակելու
մրցակցությունը.

მორატორიუმი (moratorium)

ՄՈՐԱՏՈՐԻՈՒՄ (moratorium)

სავალო გადახდის შეწყვეტა

Պարտքի վճարման

ვადის დათქმის გარეშე.

դադարեցում` առանց ժամկետը
պայմանավորվելու:

მოსაკრებელი (due) ბიუჯეტში

ՎՃԱՐ (due) Պետական բյուջե
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აუცილებელი გადასახდელი,

կատարվող վճար, որ վճարում

რომელსაც იხდიან ფიზიკური და

են ֆիզիկական և

იურიდიული პირები

իրավաբանական անձինք`

განსაზღვრული საქმიანობის

որոշակի գործունեության

განხორციელებისთვის.

իրականացման համար:

მსოფლიო ბანკი (World Bank)

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ (World

გაერთიანებული ერების

Bank) Միավորված Ազգերի

ორგანიზაციის სპეციალიზებული

Կազմակերպության հատուկ

საერთაშორისო ეკონომიკური

մասնագիտացված տնտեսական

ორგანიზაცია, რომელიც

կազմակերպություն, որը

მდებარეობს ვაშინგტონში.

գտնվում է Վաշինգտոնում:

მყიდველი (buyer) პირი, რომელიც

ԳՆՈՐԴ (buyer) Անձ, ով

უხდის გამყიდველს

վաճառողին վճարում է

შეთანხმებულ ფასს, რათა

համաձայնեցված գինը, որպեսզի

მიიღოს ქონების ესა თუ ის სახე.

ստանա այս կամ այն տեսակի
գույք:

ნაციონალიზაცია (nationalization)

ԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ (nationalization)

კერძო საკუთრების

Մասնավոր սեփականությունն

უსასყიდლოდ (ან ნაწილობრივი

անվճար (կամ մասնակի

კომპენსაციით) სახელმწიფო

հատուցմամբ) պետության

საკუთრებად გადაქცევა.

վերափոխում: Հակառակ

საპირისპირო ტერმინია

տերմինն է

პრივატიზაცია.

սեփականաշնորհումը:

ნეტო (netto) საქონლის წონა

ՆԵՏՏՈ (netto) Զտաքաշ` մաքուր

შეფუთვის გარეშე; საქონლის

քաշ, առանց փաթեթավորման:

ფასი ფასდათმობის

Զեղչերը հանած`ապրանքի

გამოკლებით; შემოსავალი

գինը: Եկամուտը` հանած բոլոր
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ყველა დანახარჯის

ծախսերը:

გამოკლებით.
ნომინალური ღირებულება (face

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ (face value)

value) ღირებულება, რომელიც

Արժեք, որը նշված է

მითითებულია ფასიან

արժեթղթերի, թղթադրամի,

ქაღალდზე, ქაღალდის ფულზე,

բանկատոմսի, մետաղադրամի

ბანკნოტზე, მონეტაზე.

վրա:

ნოუ-ჰაუ (know-how) საწარმოო-

ՆՈՈՒ-ՀԱՈՒ (know-how)

კომერციული საიდუმლო,

արդյունաբերական-առևտրային

რომელიც წარმოადგენს

գաղտնիք, ինչը հանդիսանում է

განსაკუთრებული მნიშვნელობის

արտակարգ կարևոր

ტექნოლოგიურ, ორგანიზაციულ

նշանակության տեխնոլոգ-

ან კომერციულ ინფორმაციას.

իական, կազմակերպչական կամ
առևտրային տեղեկատվություն:

ობლიგაცია (Bond) როგორც წესი,

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ (Bond) Որպես

მთავრობის ან კომერციული

կանոն, պետական կամ

ორგანიზაციის მიერ სესხის

առևտրային կազմակերպության

აღების მიზნით გამოშვებული

կողմից, վարկ վերցնելու

გრძელვადიანი ფასიანი

նպատակով թողարկված,

ქაღალდი.

երկարաժամկետ արժեթղթեր:

ობლიგაცია ნომინალური (nominal

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ

bond) ობლიგაცია, რომლის ფასი

(nominal bond) Պարտատոմսեր,

ემთხვევა ნომინალს.

որոնց գինը համընկնում է
անվանական արժեքին:

ობლიგაცია ნულოვანი (zero

ԶՐՈՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

coupon bonds) ობლიგაციები,

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ (zero coupon

რომლებზეც პროცენტი არ

bonds) Պարտատոմսեր, որոնց
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გადაიხდება.

համար տոկոսներ չեն
վճարվում:

ობლიგაცია სახელმწიფო (public

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ

bond) ობლიგაცია, რომელიც

(public bond) Պարտատոմսեր,

უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ

որոնք անմիջականորեն

არის გამოშვებული.

պետության կողմից են
թողարկված:

ოვერდრაფტი (overdraft)

ՕՎԵՐԴՐԱՖՏ (overdraft)

მოკლევადიანი კრედიტი

Կարճաժամկետ վարկի

მიმდინარე ანგარიშზე.

ընթացիկ հաշիվ:

ოფშორული ზონა (offshore)

ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻ (offshore)

ქვეყანა ან ქვეყნის ტერიტორიის

Երկիր կամ երկրի մաս, որտեղ

ნაწილი, სადაც მოქმედებს

գործում է արտոնյալ կամ

შეღავათიანი საგადასახადო

չհարկվող հարկային ռեժիմ:

რეჟიმი.
პაი (pay) რაიმე საერთო საქმეში

ՓԱՅ (pay) Որևէ ընդհանուր

თითოეული წევრის მიერ

գործի մեջ յուրաքանչյուր

შეტანილი წილი.

անդամի մասնաբաժինը:

პარტნიორი აქციონერი,

ՊԱՐՏՆՅՈՐ` բաժնետեր,

კომანდიტი, კომპლემენტარი,

կոմանդիտ,

կոոպերատիվի

კოოპერატივის წევრი

անդամ` «Ձեռնարկատերերի

„მეწარმეთა შესახებ“

մասին» Վրաստանի օրենքի

საქართველოს კანონის

համաձայն:

შესაბამისად.
პასივი (liability) წარმოების

ՊԱՍՍԻՎ (liability) Հիմնարկի`

ვალებისა და ვალდებულებათა

ձեռնարկության պարտքերի և

ერთობლიობა.

պարտավորությունների
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ամբողջություն:
პოლიტიკა ფისკალური (fiscal

ՖԻՍԿԱԼ` ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ

policy) საბიუჯეტო და

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (fiscal

საგადასახადო პოლიტიკა.

policy) Բյուջետային և հարկային
քաղաքականություն:

პრაისლისტი (price-list) რომელიმე

ՓՐԱՅՍ ԼԻՍՏ` ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ფირმის, სავაჭრო ან სხვა

(price-list) Որևէ կազմակերպ-

ორგანიზაციის მიერ

ության կողմից առաջարկվող

წარმოდგენილი საქონლისა და

ապրանքների և ծառայու-

მომსახურების ფასების

թյունների գների ցուցակ:

ჩამონათვალი.
პრეისკურანტი (price-current)

ՊՐԵՅՍԿՈՒՐԱՆՏ (price-current)

საქონლის და სხვადასხვა სახის

Ապրանքների և տարբեր

მომსახურების ფასების ცნობარი.

ծառայությունների գների
տեղեկատու:

პროდუქტი (product) შრომის

ՊՐՈԴՈՒԿՏ (Product) Աշխա-

ნივთიერი, მატერიალური ან

տանքի նյութական, շոշափելի,

არამატერიალური შედეგი.

թե ոչ նյութական արդյունք:

პროფიციტი (Proficits) Bბიუჯეტის

ՊՐՈՖԻՑԻՏ (Proficits) Բյուջեի

მიმდინარე პროფიციტი არის

ընթացիկ պրոֆիցիտը գումար է,

თანხა, რომლის მთლიანი

որի ամբողջ եկամուտները

შემოსავალი სჭარბობს მთლიან

գերազանցում են ծախսերը:

დანახარჯებს.
პროცენტი (percent) სასესხო

ՏՈԿՈՍ (percent) Վարկային

სარგებელი, რომელსაც იღებს

օգուտ, որ ստանում է

კრედიტორი გაცემულ სესხზე.

պարտատերը տրված վարկի
դիմաց:
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პროცენტი ფულად დაბანდებებთან

ՏՈԿՈՍ` դրամական

დაკავშირებული ნებისმიერი

ներդրումների հետ կապված

წინასწარ დადგენილი

ցանկացած նախնական

შემოსავალი.

սահմանված եկամուտ:

ჟირო (giro) 1. უნაღდო

ԺԻՐՈ (giro) 1. Անկանխիկ

ანგარიშსწორების ერთ-ერთი

վճարումների ձև: 2. Նույնն է,

ფორმა; 2. იგივეა, რაც

ինչ ինդոսամենտ:

ინდოსამენტი.
ჟიროანგარიშსწორება (giro

ԺԻՐՈ ՎՃԱՐՈՒՄ (giro account)

account) უნაღდო ანგარიშსწო-

Անկանխիկ վճարում` մեկ

რება ერთი ანგარიშიდან

հաշվից մյուսին գումար

მეორეზე თანხის გადარიცხვით.

փոխանցելով:

რანტიე (rentier) პირი, რომელიც

ՌԱՆՏՅԵ (Rentier) Անձ, որի

ფულადი კაპიტალის

եկամտի հիմնական աղբյուրը

შემოსავლით (პროცენტებით)

դրամական կապիտալից

ცხოვრობს.

գոյացած տոկոսներն են:

რევიზია (check-up) საფინანსო

ՌԵՎԻԶԻԱ` ՍՏՈՒԳՈՒՄ (Check‐

კონტროლის ძირითადი

up) Ֆինանսական

მეთოდი.

վերահսկողության հիմնական
մեթոդ:

რევიზორი (conptroller) პირი,

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ (Conptroller) Անձ,

რომელიც ახორციელებს

ով իրականացնում է

სამეურნეო-საფინანსო

տնտեսական-ֆինանսական

საქმიანობის შემოწმებას.

գործունեության ստուգում:

რეინვესტიცია (reinvestment)

ՌԵԻՆՎԵՍՏԻՑԻԱ` ՎԵՐԱՆԵՐԴ-

პირველადი ინვესტიციიდან

ՐՈՒՄ (Reinvestment) Նախնա-

მიღებული სახსრების

կան ներդրումներից ստացված
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(შემოსავლის) ხელმეორედ,

միջոցների (եկամտի) ներդրում

დამატებით დაბანდება.

երկրորդ անգամ,

რენტა (rent) კაპიტალიდან,

լրացուցիչ:

ՌԵՆՏԱ (Rent) Կապիտալից,

ქონებიდან ან მიწიდან მიღებული

գույքից կամ հողից ստացած

შემოსავალი, რომელიც არ

եկամուտ, որ ստացողի հատուկ

მოითხოვს შემოსავლის

ձեռնարկողական

მიმღებისგან სამეწარმეო

գործունեություն չի պահանջում:

საქმიანობის განხორციელებას.
რენტაბელური (profitable)

ՌԵՆՏԱԲԵԼ` ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐ

სამეურნეო თვალსაზრისით

(profitable) Տնտեսական առումով

სარგებლიანი, მომგებიანი.

շահութաբեր, օգտավետ:

რეფინანსირება (reaccounting)

ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

კრედიტის პირობების შეცვლა.

(reaccounting) Վարկի
պայմանների փոփոխում:

საამორტიზაციო ხარჯები

ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻՈՆ ԾԱԽՍԵՐ

(depreciation charges)

(depreciation charges) Հաշվետու

საანგარიშგებო პერიოდში

ժամանակահատվածում

დარიცხული ამორტიზაცია.

հաշվարկված արժեքի
աստիճանական մարում:

საარსებო მინიმუმი (living wage)

ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ

ფულადი სახსრების მინიმუმი,

(living wage) Դրամական

რომელიც აუცილებელია

միջոցների նվազագույն, որն

ადამიანის ქმედუნარიანობის

անհրաժեշտ է մարդու

შენარჩუნებისთვის.

գործունակության
պահպանման համար:

საბაზრო ღირებულება (market

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ (market

price) ფასი, რომელსაც ბაზარზე

price) Արժեք, որը որոշվում է
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მოთხოვნისა და მიწოდების

ըստ շուկայական

მიხედვით ადგენენ.

պահանջարկի և առաջարկի:

საბანკო გარანტია (bank guarantee)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ (bank

გარანტია, რომელსაც

guarantee) Երաշխավորություն,

საკრედიტო დაწესებულება

որ վարկային հաստատությունը

(გარანტი) სხვა პირის თხოვნით

(երաշխավորը) պարտավորվում

კისრულობს.

է այլ անձի խնդրանքով:

საბანკო სესხი (bank loan) ბანკის

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿ (bank loan)

ფულადი სახსრები, რომლებიც

Բանկի ֆինանսական միջոցներ,

კრედიტის სახით არის გაცემული.

որոնք տրամադրված են վարկի
ձևով:

საბაჟო კონტროლი (custom

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

control) საქონლისა და

(custom control) Ապրանքների և

სატრანსპორტო საშუალებების

տրանսպորտային միջոցների

საბაჟო შემოწმება.

մաքսային զննում:

საბაჟო რეჟიმი (custom regime)

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄ (custom

საქონლისა და სატრანსპორტო

regime) Ապրանքների և

საშუალებების ქვეყნის შიგნით

տրանսպորտային միջոցների

შეტანისა და ქვეყნის გარეთ

երկիր ներկրելու և երկրից

გატანის კანონით განსაზღვრული

արտահանելու օրենքով

წესი.

սահմանված ընթացակարգեր:

საბიუჯეტო წელი (budget year) 12

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻ (budget

თვისგან შემდგარი დროის

year) 12 -ամսյա

მონაკვეთი, რომლისთვისაც

ժամանակահատված, որի

დგება ბიუჯეტი.

համար կազմվում է բյուջեն:

საგადასახადო აღრიცხვა (tax

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ (tax

accounting) გადასახადის

accounting) Հարկ վճարելու
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გადახდისათვის შემოსავლებისა

համար եկամուտների և

და ხარჯების აღრიცხვა.

ծախսերի հաշվառում:

საგადასახადო ბაზა (taxable)

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱԶԱ (taxable)

მთლიანი ფულადი ფონდი,

Ընդհանուր դրամական ֆոնդ,

რომელიც უნდა დაიბეგროს.

որը պետք է հարկվի:

საგადასახადო ვალდებულება

ՀԱՐԿԱՅԻՆ

(taxliability) გადასახადის

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

გადამხდელის ვალდებულება,

(Taxliability) Հարկ վճարողի

გადაიხადოს კანონით

պարտավորությունը վճարել

დაწესებული გადასახადი.

Օրենքով սահմանված հարկը.

საგადასახადო კოდექსი (tax code)

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ (tax

კოდიფიცირებული

code) Ամրագրված

საკანონმდებლო აქტი, სადაც

օրենսդրական ակտ, որտեղ

გადმოცემულია საგადასახადო

սահմանված են հարկային

სამართლის ძირითადი

իրավունքի հիմնական

პრინციპები და დებულებები.

սկզբունքները և դրույթները:

საერთაშორისო სავალუტო

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ფონდი (International Monetary

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, ԱՄՀ

Fund - IMF) საერთაშორისო

(International Monetary Fund -

სავალუტო ორგანიზაცია,

IMF) Միջազգային արժույթային

გაეროს სპეციალიზებული

կազմակերպություն,

დაწესებულება.

Միավորված Ազգերի
կազմակերպության
մասնագիտացված
հաստատություն:

სავალუტო ანგარიში (foreign

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ

currency account) იურიდიული და

(foreign currency account)
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ფიზიკური პირების ანგარიში

Իրավաբանական և ֆիզիկական

ბანკში საზღვარგარეთული

անձանց արտարժույթով հաշիվ

ვალუტით.

բանկում:

სავალუტო კურსი (exchenge rate)

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔ

კურსი, რომლითაც ერთ

(exchenge rate) Փոխարժեքը,

რომელიმე ვალუტა შეიძლება

որով մեկ արժույթը կարելի է

გადაიცვალოს მეორეზე.

փոխանակել մեկ այլի:

სავალუტო ოპერაცია (currency

ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ

swaps) ვალუტის ყიდვა-

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ (currency

გაყიდვასთან დაკავშირებული

swaps) Արժույթի առք ու

ოპერაცია.

վաճառքի հետ կապված
գործառնություն:

სავალუტო რეზერვები (foreign

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ

currency (exchange) reserves)

ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ (foreign currency

უცხოური ვალუტისა და ოქროს

(exchange) reserves)

მარაგი, რომელიც გამოიყენება

Արտարժույթի և ոսկու

საგადამხდელო ბალანსის

պաշարներ, որոնք

დეფიციტის შესავსებად.

օգտագործվում են վճարային
հաշվեկշռի դեֆիցիտի լրացման
համար:

სავაჭრო ბალანსი (balance of trade)

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

დროის გარკვეულ მონაკვეთში

(balance of trade) Որոշակի

(როგორც წესი, ერთი წლის

ժամանակահատվածում

განმავლობაში) მსოფლიოს

(սովորաբար մեկ տարի)

დანარჩენ ქვეყნებთან

աշխարհի մյուս երկրների հետ

სასაქონლო ვაჭრობის

ապրանքային առևտուրն

ამსახველი ანგარიში.

արտացոլող հաշվետվություն:
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სავაჭრო მარკა (trademark)

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ (trademark)

სავაჭრო საწარმოს

Առևտրային ձեռնարկության

სახელწოდება, სიმბოლო,

անունը, խորհրդանիշ, նշան,

ნიშანი, ემბლემა და ა.შ.,

խորհրդանշան և այլն, որը ցույց

რომელიც მიუთითებს საქონლის

է տալիս ապրանքն

მწარმოებელს.

արտադրողին:

სავაჭრო ქსელი (chain stores) ორი

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑ (chain

ან მეტი სავაჭრო წერტილი,

stores) Երկու կամ ավելի կետեր,

რომლებიც ერთობლივად

որոնք համատեղ են

კონტროლდება, აქვთ ერთიანი

վերահսկվում, ունեն ընդհանուր

შესყიდვებისა და გაყიდვების

գնումների և վաճառքի

სისტემა და ყველა მაღაზიაში

համակարգ և բոլոր

ერთი და იმავე პროდუქციის

խանութներում վաճառում են

სერიებს ყიდიან.

նույն արտադրանքի
խմբաքանակներ:

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ

კომპიუტერული საინფორმაციო

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

სისტემები.

Համակարգչային
տեղեկատվական համակարգեր:

საკორესპონდენტო ანგარიშები

ԹՂԹԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

(correspondent accounts) ბანკების

(correspondent accounts)

ანგარიშები სხვა ბანკებში,

Բանկային հաշիվներ այլ

რომლებიც გამოიყენება

բանկերում, որոնք օգտագո-

კლიენტთა სახელით

րծվում են հաճախորդների

ბანკთაშორის

անունից միջբանկային

ანგარიშსწორებაში.

վճարումների համար:

საკრედიტო ხაზი (line of kredit)

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻԾ (line of kredit)
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ბანკის თანხმობა, სპეციალური

Բանկի համաձայնությունը,

მოლაპარაკებების გარეშე

առանց հատուկ

უზრუნველყოს მომავალში

բանակցությունների

მსესხებელი სესხით წინასწარ

ապագայում վարկառուին

განსაზღვრული თანხის

ապահովել վարկով` նախապես

ფარგლებში.

սահմանված գումարի
սահմաններում:

საპროცენტო განაკვეთი (interest

ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ (interest rate)

rate) მსესხებლის მიერ

Վարկառուի կողմից

კრედიტორისთვის ძირითადი

վարկատուին, մայր գումարից

ვალის გარდა გადასახდელი

բացի, վճարվելիք գումարը:

თანხა.
საფასო დისკრიმინაცია (price

ԳՆԱՅԻՆ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

diskriminacion) საფასო

(price diskriminacion) Գնային

პოლიტიკა, რომელიც

քաղաքականություն, որի

მიმართულია კონკურენციის

նպատակն է մրցակցության

შესაზღუდად.

սահմանափակումը:

საფირმო სახელწოდება (business

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

name) სახელი, რომლითაც

(business name) Անուն, որի ներքո

საქმიანობს საწარმო.

գործունեություն է ծավալում
ձեռնարկությունը:

საქმიანობა ეკონომიკური

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-

(economic activity) ნებისმიერი

ԹՅՈՒՆ (economic activity)

საქმიანობა, რომელიც

Ցանկացած գործունեություն,

წარიმართება მოგების,

որը ծավալվում է շահույթ,

შემოსავლის მისაღებად.

եկամուտ ստանալու համար:

საქონელი (commodity)

ԱՊՐԱՆՔ (commodity) Նյութական
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მატერიალური ან

կամ ոչ նյութական գույք:

არამატერიალური ქონება.
საქონელი მასობრივი მოხმარების

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ

(bulk commoditie) საქონელი,

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ (bulk commoditie)

რომელიც მოსახლეობის

Ապրանքներ, որոնք սպառվում

აბსოლუტური ან უბრალო

են բնակչության բացարձակ կամ

უმრავლესობის მიერ

պարզ մեծամասնության կողմից:

მოიხმარება. მას ფართო

Այն նաև կոչում են լայն

მოხმარების საქონელსაც

սպառման ապրանքներ:

უწოდებენ.
საქონელი სამამულო (domestic

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

commodity) საქართველოში

(domestic commodity)

წარმოებული საქონელი.

Ապրանքներ` արտադրված
Վրաստանում:

საქონელი უცხოური (foreign goods)

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԱՊՐԱՆ-

საქონელი, რომელიც არ არის

ՔՆԵՐ (foreign goods)

საქართველოში წარმოებული.

Ապրանքներ, որոնք չեն
արտադրվում Վրաստանում:

საქონლის მიწოდება საქონელზე

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱ-

საკუთრების უფლების გადაცემა

ՐԱՐՈՒՄ Ապրանքների

რეალიზაციის, გაცვლის ან

սեփականության իրավունքի

უსასყიდლოდ გადაცემის გზით.

փոխանցում` վաճառքի,
փոխանակման կամ անհատույց
փոխանցման միջոցով:

საცალო ფასი (retail price) ფასი,

ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԳԻՆ (retail price)

რომელიც სავაჭრო ქსელში

Գինը, որ դրված է այս կամ այն

ადევს ამა თუ იმ სახის საქონელს.

տեսակի ապրանքի վրա`
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առևտրային ցանցում:
საწესდებო კაპიტალი (authorized

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

capital) იურიდიული პირის

(authorized capital)

შექმნისთვის წესდებით

Կանոնադրական կապիտալ

განსაზღვრული საწყისი

իրավաբանական անձի

კაპიტალი, რომლითაც პასუხს

ստեղծման համար, որով

აგებენ კრედიტორების წინაშე.

պատասխանատու են
վարկատուների հանդեպ:

სახელმწიფო კრედიტი (state

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐԿ (state credit)

credit) სესხი, რომელსაც

Վարկ, որը տրվում է պետության

სახელმწიფო გასცემს, ან თავად

կողմից, կամ պետությանն են

სახელმწიფოს აძლევენ

տալիս տարբեր ժամկետներով

სხვადასხვა ვადითა და

և պայմաններով:

პირობებით.
სესხი (loan) ფული, რომელსაც

ՎԱՐԿ (loan) գումար, որը

გამსესხებელი გადასცემს

փոխատուն փոխանցում է

მსესხებელს მინიმუმ იმავე

վարկառուին` առնվազն նույն

რაოდენობით დაბრუნების

քանակությամբ վերադարձնելու

პირობით.

պայմանով:

სპეკულაციური ინვესტიცია

ՍՊԵԿՈՒԿԼՅԱՑԻՈՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

(Speculative investment)

(Speculative investment)

მოკლევადიანი (ჩვეულებრივ

Կարճաժամկետ (սովորաբար

ერთ წლამდე) ინვესტიცია,

մինչև մեկ տարի) ներդրում, որը

რომელიც მაქსიმალურ

կենտրոնացած է առավելագույն

მოგებაზეა ორიენტირებული და

շահույթի և հիմնականում

ძირითადად მოძრაობს

տեղաշարժվում է ֆոնդային

საფონდო ბაზრებზე.

շուկաներում:
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სპეციალიზებული მაღაზია

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԽԱՆՈՒԹ

(specialty store) საცალო

(specialty store) Մանրածախ

მოვაჭრე, რომელიც პროდუქციის

առևտրով զբաղված, որը

მცირე სერიას ყიდის და ამ

վաճառում է արտադրանքի

სერიებში ფართო ასორტიმენტის

փոքր խմբաքանակ և այդ

პროდუქტი გააჩნია.

խմբաքանակներում
առաջարկում է լայն տեսականի:

სტრატეგიული ინვესტიცია

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

(strategic investment) პირდაპირი

(strategic investment) Ուղղակի

ფინანსირების ერთ-ერთი

ֆինանսավորման ձևերից մեկը:

ფორმა. გრძელვადიანი

Երկարաժամկետ (որպես կանոն,

(ჩვეულებრივ, 5 წლამდე და

5 տարի կամ ավելի) ներդրում:

ზევით) ინვესტიცია.
სუპერმარკეტი (supermarket) დიდი

ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ (supermarket)

ზომისა და მოცულობის, დაბალი

Խոշոր չափի և ծավալի, ցածր

მარჟისა და ფასის

արժեքի ինքնասպասարկման

თვითმომსახურების მაღაზია,

խանութ, որը ապրանքի լայն

რომელიც საქონლის ფართო

տեսականիի առևտրով է

ასორტიმენტით ვაჭრობს.

զբաղված:

სუფთა მოგება (net incom) თანხა,

ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ (net incom)

რომელიც რჩება მას შემდეგ, რაც

Գումար, որը մնում է բոլոր

გადახდილია ყველა ხარჯი და

ծախսերը կատարելուց և

გადასახადი.

հարկերը վճարելուց հետո:

ტარიფი (tariff) ფასის დადება,

ՍԱԿԱԳԻՆ (tariff) Գին դնել,

შეფასება; პრეისკურანტი.

գնահատել, գնացուցակ:

ტარიფიკაცია (tariffing) რისამე

ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻԱ (tariffing) Որևէ

ტარიფის დადგენა.

բանի սակագնի սահմանում:
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ტაქსა (rate, tariff) ნიხრი.

ՏԱԿՍԱ (rate, tariff) Դրույքաչափ,
սակագին:

ტაქსაცია (price-fixing) რისამე

ՏԱԿՍԱՑԻԱ (price-fixing)

ნიხრის დადგენა; შეფასება.

Գնահատում, սակորոշում,
սակադրում, գնադրում:

ტრასტი (trust) ფულადი თანხა ან

ՏՐԱՍՏ (trust) Գումար կամ գույք,

ქონება, რომელსაც მართავს

որը կառավարում է վստահված

მინდობილი მესაკუთრე, მეურვე.

սեփականատերը:
Վստահառութային,
խնայողական գործունեություն
ծավալող կազմակերպություն:

ტრეიდერი (trader) საბროკერო

ՏՐԵՅԴԵՐ (trader) Բրոքերային

ფირმის მუშაკი, რომელიც

ընկերության աշխատակից, որն

უშუალოდ მონაწილეობს

ուղղակիորեն ներգրավված է

საბირჟო ვაჭრობაში.

բորսայական առևտրի մեջ:

უზუფრუქტი (usufruct) უფლება

ՈՒԶՈՒՖՐՈՒԿՏ (usufruct) Ուրիշի

სხვისი ქონებითა და მისი

գույքից և դրանից ստացած

შემოსავლით სარგებლობისა იმ

եկամտից օգտվելու իրավունք,

პირობით, თუ ამ ქონებას

նրա ամբողջականությունն ու

არაფერი დააკლდება.

տնտեսական նշանակությունը
պահպանելու պայմանով:

უიმედო სესხი (bad loan)

ՉԱՇԽԱՏՈՂ ՎԱՐԿ (bad loan)

გასესხებული თანხა, რომლის

Պարտք տված գումար, որի

უკან დაბრუნება აღარ არის

վերադարձ այլևս չի սպասվում

მოსალოდნელი (მაგალითად,

(օրինակ, պարտապանը

მევალე გაკოტრდა). ასეთი

սնանկացավ): Այդպիսի

სესხები მიეკუთვნება ხარჯებს და

վարկերը վերագրվում են
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ჩამოიწერება.
უნაღდო ანგარიშსწორება (cashless

ծախսերին և չեղյալ համարվում:
ԱՆԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐՈՒՄ (cashless

settlement) საქონლისა და

settlement) Ապրանքների և

მომსახურების ღირებულების

ծառայությունների արժեքի

გადახდა ბანკის მეშვეობით

վճարում բանկային

გადარიცხვის გზით.

փոխանցման միջոցով:

ფასდაკლება (discount) დროის

ԶԵՂՉ (discount) Որոշակի ժամ-

გარკევეულ პერიოდში

անակահատվածում

განსაზღვრულ საქონელზე ფასის

սահմանված ապրանքների գնի

შემცირება.

նվազում:

ფასების ინდექსი (price index)

ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍ (price index)

მაჩვენებელი, რომელიც

Ցուցանիշ, որն արտահայտում է

გამოხატავს საქონელსა და

ապրանքների և ծառայությ-

მომსახურებაზე ფასების

ունների գների հարաբերակցու-

თანაფარდობას ორ სხვადასხვა

թյունը երկու տարբեր

პერიოდში.

ժամանակահատվածներում:

ფასი (price) ფულის რაოდენობა,

ԳԻՆ (price) Գումարի քանակ,

რომლითაც შეფასებულია

որով գնահատված է ապրանքը

პროდუქტი ან მომსახურება.

կամ ծառայությունը:

ფასი დემპინგური (dumping price)

ԴԵՄՊԻՆԳԱՅԻՆ ԳԻՆ (dumping

ფასი, რომელიც შიდა ბაზრის

price) Գին, որը ներքին շուկայի

ფასებთან შედარებით განზრახ

համեմատ միտումնավոր,

შემცირებულია.

անհիմն նվազեցված է:

ფასიანი ქაღალდები (securities)

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ (securities) Կապի-

კაპიტალის მოზიდვის ფინან-

տալի ներգրավման ֆինանսակ-

სური ინსტრუმენტი. ძირითადი

ան գործիք: Հիմնական արժեթղ-

ფასიანი ქაღალდებია: აქცია,

թերն են` բաժնետոմս, պարտա86

ობლიგაცია, თამასუქი, სახაზინო

տոմս, մուրհակ, գանձապետա-

ვალდებულება.

կան պարտավորություն:

ფინანსური ბაზარი (financial

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ (financial

market) კაპიტალისა და

market) Փոխանակում

კრედიტების გაცვლის ბაზარი.

կապիտալի և վարկային
շուկաներում:

ფინანსური შუამავლები (finansial

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐ

intermediaties) ფინანსური კომ-

(finansial intermediaties) Ֆինա-

პანიების ერთობლიობა, რომელ-

նսական ընկերությունների

თა ფუნქციაშიც შედის მოსახლე-

համադրություն, որոնց

ობის დანაზოგების აკუმულირება

գործառույթները ներառում են

და ამ თანხების ეკონომიკური

բնակչության խնայողությո-

აგენტებისათვის გასესხება.

ւնների կուտակումը և
գումարների փոխ տալը այդ
տնտեսական գործակալներին:

ფისკალური პოლიტიკა (fiscal poli-

ՖԻՍԿԱԼ` ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵ-ՏԱՅ-

cy) საგადასახადო-საბიუჯეტო

ԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹ-ՅՈՒՆ

პოლიტიკა.

(fiscal policy) Հարկային և բյուջետային քաղաքականության:

ფისკალური წელი (fiscal year)

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԻ (fiscal year)

კალენდარული წელი.
ფიქსირებული ხარჯები (fixed costs)

Օրացուցային տարի:
ՖԻՔՍՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ (fixed costs)

ხარჯები, რომელიც არ იცვლება

Ծախսեր, որոնք չեն փոփոխվում

წარმოებისა და რეალიზაციის

արտադրության և վաճառքի

მოცულობის ცვლილებასთან

ծավալի փոփոխման հետ:

ერთად.
ფსიქოლოგიური ფასწარმოქმნა

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
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(psychological pricing)

ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ (psychological

ფასდადების მექანიზმი,

pricing) Գնագոյացման

რომელიც ითვალისწინებს არა

մեխանիզմ, որը նախատեսում է

მარტო ეკონომიკის საფუძვლებს,

ոչ միայն տնտեսագիտության

არამედ ფასის ფსიქოლოგიასაც.

հիմունքները, այլև գնի
հոգեբանությունը:

ფული (money) გადახდის ან

ՓՈՂ, ԴՐԱՄ (money) Վճարման

გაცვლის საყოველთაოდ

կամ փոխանակման

აღიარებული ეკვივალენტი.

միջազգայնորեն ճանաչված
համարժեք:

ფული ლითონის (metallic

ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՐԱՄ (metallic

currency) მონეტა, ლითონის

currency) Մետաղադրամ,

ზოდი, რომელსაც კანონით

մետաղյա ձուլվածք, որն ունի

დადგენილი წონითი

օրենքով սահմանված քաշային

შემცველობა და ფორმა აქვს.

պարունակություն և ձև:

ფული ქაღალდის (paper currency)

ԹՂԹԱԴՐԱՄ (paper currency)

სახელმწიფოს მიერ

Պետության կողմից թողարկված

გამოშვებული ფულის ნიშანი.

դրամական նշան:

ფულის მსყიდველობითი უნარი

ԴՐԱՄԻ ԳՆՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

(purchasing power of money)

(purchasing power of money)

ფულის ერთეულის უნარი,

Դրամական միավորի

გაიცვალოს საქონლის

ունակություն փոխանակվել

გარკვეულ რაოდენობაზე.

ապրանքի որոշակի քանակով:

ქვითარი (quittance) ფულის,

ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ (quittance)

ფასეულობების მიღების შესახებ

Գումար, արժեքներ ստանալու

ოფიციალურად დადგენილი

մասին սահմանված ձևի

ფორმის დოკუმენტი.

փաստաթուղթ:
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ქონება ყველა ნივთი და

ԳՈՒՅՔ` Բոլոր իրերը և ոչ

არამატერიალური ქონებრივი

նյութական գույքային բարիքը,

სიკეთე, რომელთა შეძენა,

որոնք կարող են գնել,

ფლობა, განკარგვა და

տնօրինել և դրանցից օգտվել

სარგებლობა შეუძლიათ პირებს.

անհատները:

ქონებაზე ყადაღის დადება

ԳՈՒՅՔԻ ՎՐԱ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼ

(sequestration of property)

(sequestration of property)

მესაკუთრის ან

Սեփականատիրոջը կամ

მფლობელისათვის ქონების

իրավատիրոջը արգելել

განკარგვის ან ქონებით

տնօրինել գույքը կամ նրան

სარგებლობის უფლების

զրկել օգտվելու իրավունքից:

აკრძალვა.
ყადაღა (sequestration) იხ. ქონებაზე

ԱՐԳԵԼԱՆՔ (sequestration) Տե՛ս`

Գույքի վրա արգելանք դնել:

ყადაღის დადება.
შემოსავალი (income) ფულადი ან

ԵԿԱՄՈՒՏ (income) Դրամական

მატერიალური ფორმით

կամ նյութական ձևով ստացած

მიღებული დოვლათი.

բարիք:

შერეული ეკონომიკა (mixed

ԽԱՌԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (mixed

economy) ეკონომიკური სისტემა,

economy) Տնտեսական

რომელშიც სამთავრობო და

համակարգ, որում

კერძო ინიციატივა

կառավարական և մասնավոր

განსაზღვრავენ რესურსების

նախաձեռնությունն են

განაწილებას.

սահմանում ռեսուրսների
բաժանում:

შესადარებელი ფასები (reference

ՀԱՄԱԴՐԵԼԻ ԳՆԵՐ (reference

prices) მყიდველის მიერ

prices) Գնորդի կողմից

დამახსოვრებული ფასი,

մտապահված գին, որը
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რომელიც გარკვეულ

կապված է որոշակի ապրանքի

პროდუქტთან ასოცირდება.

հետ:

შეფუთვა (packaging) პროდუქ-

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ (packaging)

ტისათვის შესანახი კონტეინერის

Արտադրանքի համար

ან სათავსის დიზაინი, შექმნა და

պահեստավորման տարա կամ

წარმოება.

զետեղման իրի դիզայնի
ստեղծում և արտադրություն:

შეღავათიანი პერიოდი (grace

ԱՐՏՈՆՅԱԼ

period) კრედიტის დაბრუნების

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ (grace

პერიოდი, რომლის

period)

განმავლობაში მხოლოდ

ժամանակահատված, որի

საპროცენტო განაკვეთის

ընթացքում միայն

გადახდა ხდება.

տոկոսադրույքն է վճարվում:

შრომის ანაზღაურება (payment)

Վարկի վերադարձման

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

საწარმოს, დაწესებულების,

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (payment)

ორგანიზაციის მიერ

Ձեռնարկության, հիմնարկի,

მუშაკისათვის მიცემული

կազմակերպության կողմից

ხელფასი.

աշխատողին տրված
աշխատավարձը:

ჩეკი (check) 1. უნაღდო

ՉԵԿ (check) 1. Անկանխիկ

ანგარიშსწორების საშუალება,

վճարման միջոց, արժեթուղթ: 2.

ფასიანი ქაღალდი; 2. სალაროს

Դրամարկղային անդորրագիր

ქვითარი საცალო ვაჭრობაში,

մանրածախ առևտրում, որը

რომელიც ადასტურებს

հաստատում է գնորդից գումար

მყიდველისგან ფულის მიღებას.

ստանալը:

ჩეკი სახელობითი (registered

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՉԵԿ (registered

check) კონკრეტულ პირზე

check) Կոնկրետ անձի անունով
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გამოწერილი ჩეკი.
ჩეკი წარმომდგენზე (bearer-cheque)

դուրս գրված չեկ:
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՉԵԿ (bearer-

ჩეკი კონკრეტული პირის

cheque) Չեկ, առանց կոնկրետ

მითითების გარეშე, განაღდების

անձի մատնանշման, մինչև

ფაქტის დადგომამდე.

կանխիկացման պահը գալը:

ჩრდილოვანი ეკონომიკა

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

(underground economy) ფარული

(underground economy)

ეკონომიკური გარიგებების

Թաքնված տնտեսական

(აღურიცხავი საქმიანობის)

գործարքների (չգրանցված

ერთობლიობა.

գործունեության)
համադրություն:

ცენტრალური ბანკი (central

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ (central

(national) bank) იხ. ბანკი

(national) bank) Տե՛ս` Ազգային

ეროვნული.

բանկ

ცვლადი ხარჯები (variable costs)

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (variable

ხარჯები, რომელიც იცვლება

costs) Ծախսեր, որոնք

წარმოებისა მოცულობის

փոփոխվում են արտադրության

პროპორციულად.

ծավալներին համաչափ:

წარმოების ფაქტორები (factore of

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

production) ღირებულების

(factore of production) Արժեքը

შექმნის ძირითადი ეკონომიკური

ստեղծելու հիմնական տնտե-

რესურსი, რომელსაც

սական ռեսուրս, որը ներառում

მიეკუთვნება მიწა, შრომა,

է հողը, աշխատանքը,

კაპიტალი.

կապիտալը:

წარმომადგენლობითი ხარჯი

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ

ეკონომიკური საქმიანობის

ԾԱԽՍԵՐ` Տնտեսական

ფარგლებში გაწეული ხარჯი,

գործունեության շրջանակներ91

რომელიც მოიცავს: ა)

ում արված ծախսերը որը

გამართული

ներառում է. ա) անցկացված

ღონისძიებებისათვის

միջոցառումների համար

(პრეზენტაციები, მიღებები)

(շնորհանդեսներ, ընդունե-

გათვალისწინებულ ხარჯებს; ბ)

լություններ) կատարված

საექსკურსიო და კულტურულ-

ծախսերը, բ) էքսկուրսիաների և

სანახაობითი ღონისძიებების

մշակութային միջոցառումների,

ხარჯებს; გ) სუვენირების შეძენის

տեսարժան վայրեր այցելելու

ხარჯებს; დ) სტუმრების

ծախսերը, գ) հուշանվերների

მომსახურების უზრუნველყოფის

ծախսերը, դ) հյուրերի

ხარჯებს და სხვ.

սպասարկումն ապահովելու
ծախսերը և այլն:

წილი საწესდებო კაპიტალში (share

ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ ԿԱՆՈՆԱ-

in authorized capital) თითოეული

ԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ

პარტნიორის შენატანის ოდენობა

(share in authorized capital)

საწარმოს ძირითად (საწესდებო)

Յուրաքանչյուր գործընկերոջ

კაპიტალში.

ներդրման քանակը ձեռնարկության հիմնական (կանոնադրական) կապիտալում:

წმინდა აქტივები სხვაობა პირის

ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ` Տարբերու-

აქტივებსა და მის ვალდებუ-

թյունը անձի ակտիվների և

ლებებს შორის.

պարտավորությունների միջև:

წმინდა ინკასო (net encashment)

ԶՈՒՏ ԻՆԿԱՍՈ (net encashment)

საფინანსო დოკუმენტების

Ֆինանսական փաստաթղթերի

ინკასო, რომელსაც არ ახლავს

ինկասո, որը չի ուղեկցվում

კომერციული დოკუმენტები.

առևտրային փաստաթղթերով:

წმინდა შიდა პროდუქტი (net

ԶՈՒՏ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (զուտ
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domestoc product)

domestoc արտադրանքը)

მაკროეკონომიკური

Մակրոտնտեսական ցուցանիշ,

მაჩვენებელი, რომელსაც

որը հաշվարկում են ներքին

მთლიან შიდა პროდუქტსა და

արդյունքի և ամորտիզացիայի

ამორტიზაციის ხარჯებს შორის

ծախսերի միջև տարբերությամբ:

სხვაობით ანგარიშობენ.
წონა ბრუტო (gross weight) საქონ-

ԲՐՈՒՏՏՈ, ՀԱՄԱՔԱՇ (gross

ლის წონა ტარისა და შეფუთვის

weight) Ապրանքի քաշ տարայով

ჩათვლით.

և փաթեթավորմամբ հանդերձ,
անզատ:

წონა დატვირთვის საქონლის

ԲԵՌԻ ՔԱՇ` Ապրանքի քաշ, որը

წონა, რომელსაც ადგენენ

որոշում են առաքման վայրում և

გაგზავნის პუნქტში და

նշված է տրանսպորտային

მითითებულია სატრანსპორტო

փաստաթղթում:

დოკუმენტში.
წონა ნეტო (net weight) საქონლის

ԶՈՒՏ ՔԱՇ (net weight) Ապրանքի

წონა ტარისა და შეფუთვის

քաշը` առանց տարայի և

გარეშე.

փաթեթավորման:

ხარჯი (charge) გარკვეული შედეგის

Ծախսեր (charge) Որոշակի

მისაღებად გაცემული ფულადი

արդյունք ստանալու համար

ან მატერიალური რესურსი.

կատարված դրամական կամ
նյութական ռեսուրսներ:

ხელფასი (pay) დაქირავებული

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ (pay) Վարձու

მუშაობის შედეგად მიღებული

աշխատանքի արդյունքում

ნებისმიერი საზღაური ან

ստացած ցանկացած փոխհա-

სარგებელი. იხ. აგრეთვე

տուցում կամ շահ: Տե՛ս նաև`

ანაზღაურება.

վարձատրություն:
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ჯამაგირი (wage) შრომის

ՌՈՃԻԿ (wage) Աշխատանքի

ანაზღაურება გაწეული სამუშაოს

վարձատրություն` կատարված

სანაცვლოდ.

աշխատանքի դիմաց:

ჰიპერინფლაცია (Hyperinflation)

ԳԵՐԻՆՖԼՅԱՑԻԱ (Hyperinflation)

ძალიან მაღალი ინფლაცია.
ჰონორარი (honorarium) გასამრ-

Շատ բարձր գնաճ:
ՀՈՆՈՐԱՐ, ԴՐԱՄԱՎՃԱՐ

ჯელო, რომელსაც შრომის

(honorarium) Աշխատանքի

საზღაურად აძლევენ (ხელშეკ-

պայմանագրային դրամական

რულების საფუძველზე) მწერ-

վարձատրություն գրողներին,

ლებს, მხატვრებს, ადვოკატებს

արվեստագետներին, իրավա-

და სხვ.; ერთჯერადი ანაზღაუ-

բաններին, և այլն: Մեկանգամյա

რების ფორმა გაწეული საქმი-

վարձատրության ձև`

ანობის ან დამსახურებისათვის.

կատարված աշխատանքի կամ
ծառայությունների համար:
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