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Ֆինանսական գրագիտություն, անձնական ֆինանսների

կառավարում, արդյունավետ ֆինանսական պլանավորում․․․ Արդի

պայմաններում բավականին մոդայիկ բառակապակցություններ,

որոնք առաջին հայացքից թվում են որպես մասնագիտական

հասկացություններ, սակայն իմաստային տեսանկյունից կրում են

կենցաղային բնույթ և ուղեկցում են յուրաքանչյուրիս մեր

առօրեական կյանքում։ Փորձենք վերլուծել վերոնշյալ

հասկացությունները՝ ընդգծելով վերջիններիս դերն ու

նշանակությունը մեր կյանքում։

Ֆինանսական գրագիտությունը ըստ էության իրենից

ներկայացնում է անձնական ֆինանսների կառավարման

հմտությունների ամբողջություն, իսկ անձնական ֆինանսներն

իրենց հերթին բնորոշ են հասարակության յուրաքանչյուր անդամի՝

անկախ ռասսայական, սեռային ու տարիքային

պատկանելիությունից։ Անձնական ֆինանսները ներառում են

անհատի եկամուտները, որոնք կարող են ստացվել տարբեր

ուղիներից՝ աշխատավարձ, կենսաթոշակ, դրամական

փոխանցումներ և այլն։ Իսկ եկամուտները մեզ համար ունեն կարևոր

նշանակություն, քանի որ եկամտային հատվածում մուտքերի

ապահովումը հանդիսանում է երաշխիք ծախսային հոդվածների

պատշաճ իրագործման տեսանկյունից։

Խոսելով ծախսերի մասին՝ նշենք, որ ինչպես հայկական, այնպես էլ

միջազգային գրականության մեջ վերջիններս ունեն հետևյալ

դասակարգումը՝ հաստատուն և փոփոխուն ծախսեր։ Հաստատուն

ծախսերի թվին են դասվում այն ծախսերը, որոնք պարտադիր

կերպով ենթակա են կատարման, և փոփոխուն ծախսեր, որոնց

կատարման վրա ինքներս կարող ենք ունենալ անմիջական

ազդեցություն, խոսքը վերաբերում է օրինակ՝ հագուստին, ժամանցի

կազմակերպմանը, առողջության պահպանմանը։ Նկատենք, որ

եկամուտների ու ծախսերի միասնական տեսքով ներկայացումը

ստեղծում է անձնական բյուջեի ընդհանրական պատկերը։

Փաստենք, որ եկամուտների ու ծախսերի ծավալային համադրման

համատեքստում հնարավոր են 3 դեպքեր։ Ստորև դիտարկենք այդ

դեպքերը առանձին-առանձին։

ԴԵՊՔ 1 Եկամուտներ=ծախսեր

Սա այն դեպքն է, երբ գործ ունենք հավասարակշռված բյուջեի հետ,

մասնավորապես այն, որ ստացված եկամուտները ամբողջովին

բավարարում են նախատեսված ծախսերը կատարելու համար։

ԴԵՊՔ 2 Եկամուտներ<ծախսեր
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  Այս պարագայում իրավիճակը հետևյալն է՝ ստացված եկամուտները

չեն բավարարում անհրաժեշտ ծախսերի կատարմանը։ Այս դեպքում

է, որ գործնականում ֆինանսական շուկայում դրսևորվում է վարկ

հասկացությունը։ Այսինքն՝ նախատեսված ծախսերի կատարումն

ապահովելու նպատակով ձեռք են բերվում լրացուցիչ ֆինանսական

միջոցներ, որոնք միաժամանակ ենթադրում են նաև որոշակի

ժամանակահատված անց լրացուցիչ միջոցների վերադարձ և

հավելյալ տոկոսագումարների վճարում։

ԴԵՊՔ 3 Եկամուտներ>ծախսեր

Այս տարբերակը իրականում առավել նախընտրելի է, քանի որ ըստ

էության ստացված եկամուտները ոչ միայն բավարարում են

անհրաժեշտ ծախսերի կատարմանը, այլև հնարավորություն են

տալիս խնայողություններ անելու ։ Ներդրումների կատարման մյուս՝

ակտիվ եղանակը ենթադրում է մշտական զգոնություն,

ֆինանսական շուկաների զարգացման շարժընթացի անընդհատյա

դիտարկում։ Վերջիններիս թվին է դասվում օրինակ ներդրումը

բիզնեսում, որի դեպքում նկատենք, որ բացի ֆինանսական շուկայի

վերլուծությունից, պահանջվում է նաև մրցակիցների

գործունեություն ուսումնասիրություն, մշտապես թարմացվող

ռազմավարություն և այլն։

Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ ներկայումս ֆինանսական

շուկան գերհագեցած է առաջարկվող ծառայությունների

բազմազանության տեսանկյունից, և մեզանից յուրաքանչյուրը,

ունենալով իր անձնական ֆինանսների շրջանակը, պետք է

իրականացնի բյուջեի պլանավորում և՛ կարճաժամկետի և՛

երկարաժամկետի կտրվածքով։ Ինչպես նաև իրադարձությունների

անկանխատեսելիության և անորոշության տեսանկյունից

կարևորվում են նաև խնայողությունները, վերջիններիս

օգտագործումը ներդրումային դաշտում, լրացուցիչ եկամուտների

ստացումը, ինչն էլ միաժամանակ իր հերթին կարող է ենթադրել նաև

ծախսային հոդվածների ընդլայնում, կենսամակարդակի

բարձրացում։

Մենք հաջորդ համարներում կանրադառնանք եկամուտներին ու

ծախսերին։

 

 Ալլլա Սարգսյան
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