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կառավարում

________________________________________________________________________________________________________________
Բանալի բառեր` մարդկային ռեսուրս, բանկային համակարգ, կապիտալ, շահութաբերություն, աշխատաշուկա:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
________________________________________________________________________________________________________________
Ատենախոսության թեմա՝
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման
արդյունավետությունը և դրա բարձրացման
ուղղությունները (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով)

Մարի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ «Կառավարման» ամբիոնի հայցորդ

Գիտական ղեկավար՝
Յուրի ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Շ

ուկային բնորոշ ներքին ամենաէական գործոնը, որը կարող է յուրաքանչյուր բանկի մրցակցային արդյունավետության
համար որոշիչ նշանակություն ունենալ մարդկային ռեսուրսների գործոնն է:
Մի շարք վերլուծաբաններ փորձել են գնահատել մարդկային ռեսուրսների կառավարման (այսուհետ` ՄՌԿ)
ազդեցությունը բանկային համակարգի վրա: Դելերը և Դոտին իրականացրել են հարցումներ ամերիկյան 216 բանկերի ՄՌԿ
ղեկավարների հետ` պարզելու, թե ՄՌԿ ինչպիսի քաղաքականություն են իրականացնում բանկերը վարկային մասնագետների
հետ կապված1: Վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ գոյություն ունի դրական կորելյացիա բանկի` ըստ ակտիվների ու
ըստ կապիտալի շահութաբերության և վարկային մասնագետների զբաղվածության ապահովման երաշխիքների միջև: Այլ
կերպ ասած` այն բանկերում, որտեղ վարկային մասնագետների զբաղվածության հիմնախնդիրը համապատասխան հուսալի
մակարդակի վրա է, ապա նման բանկերում շահութաբերության մակարդակը բարձր է լինում: Ֆրեյը, Հարքերը և Հանթերը
իրենց ուսումնասիրություններում ցույց են տվել, որ որքան կառավարման համակարգերը հիմնված են տեխնոլոգիաների,
մարդկային ռեսուրսների և այն ակտիվների վրա, որոնք ապահովում են նախատեսված արդյունք, այնքան նման
համակարգերը կարևոր դեր են խաղում բանկային համակարգի համար2:
Բանկի մասնաճյուղային ցանցի համար նմանատիպ վերլուծություն իրականացվել է Շնայդերի ու Բոուենի կողմից, ովքեր
վերլուծել են ամերիկյան բանկերի 28 մասնաճյուղերի աշխատակիցների ու հաճախորդների հետ կապված տվյալները3:
Ուսումնասիրությունը ցուց տվեց, որ գոյություն ունի դրական կորելյացիոն կապ մասնաճյուղերի աշխատակիցների ՄՌԿ
կազմակերպման գործիքների ու փորձի ներդրման նկատմամբ հակվածության և համապատասխան մասնաճյուղի
հաճախորդների ծառայություններից բավարարված լինելու միջև: Այլ կերպ ասած` հաճախորդների բավարարվածությունը
բանկի մասնաճյուղի կողմից մատուցվող ծառայություններից դրական կապի մեջ է մասնաճյուղի ռեյտինգի հետ` հիմնված
որակի հսկողության, աշխատանքի ու կարիերայի խթանման ասպեկտների վրա:
Այժմ անդրադառնանք բանկերում ՄՌԿ կառավարման կարևոր մի ոլորտի` ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման
միջազգային փորձի վերլուծությանը:
Տեսական ու գործնական լավագույն ուսումնասիրությունները, որոնք հիմք են դարձել Իսպանիայի, Կանադայի, Ասիայի և
Հնդկաստանի առևտրային բանկերում ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման համար, հանդիսանում են Ջ.Բ. Արթուրի4, Ա.
Լադոյի և Մ. Վիլսոնի5, Փ. Րայթի և Ջ. Մաքհանի6, Լ. Դայերի ու Թ. Րիվզի7, Մ. Հուսելիդի8, Ջ. Մաքդուֆիի9 կողմից կատարված
վերլուծությունները:
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________________________________________________________________________________________________________________
Իսպանիայի առևտրային բանկերում ՄՌԿ արդյունավետությունը գնահատելու համար հիմնականում օգտագործվում է
Լիկերտի 7-բալանոց սանդղակը, որի միջոցով բանկի աշխատակիցները պատասխանում են այդ սանդղակով նախատեսված
18 հիմնական հարցերին (տես` Աղյուսակ 1.):
Աղյուսակ 1.
Իսպանական բանկերի կողմից օգտագործվող
ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման Լիկերտի սանդղակը10
F1

F2
F3

F4

F5
F6

F7

F8

Բանկի աշխատակիցների ներքին զարգացում
Աշխատակիցների պարբերական գնահատում
Գնահատման հիման վրա աշխատակցի առաջ մղում
Վերապատրաստում աշխատավայրում
Պահպանել սոցիալական կյանքում ակտիվ աշխատակիցներին
Աշխատակիցների ներքին զարգացման պլանավորում
Կարիերայի պլան
Աշխատակիցների ընտրություն` ելնելով բանկում ձևավորված համապատասխան մշակույթից
Ներքին աշխատաշուկայի խթանում
Ներքին առաջխաղացում կամ տվյալ պաշտոնի համար արտաքին թեկնածուի ընտրություն
Շարունակական վերապատրաստում
Մարդկային կապիտալի հատուկ հատկանիշների ռազմավարական կարևորություն
Հատուկ ունակությունների զարգացում և գիտելիքների տրամադրում
ՄՌ ասպեկտների ռազմավարական կարևորությունը
Հանրային և կոլեկտիվ խթաններ
Առաջ մղման հանրային չափորոշիչներ
Աշխատավարձը որպես խթան
Վարձատրություն
Ընդհանուր վարձատրություն` համաձայն պայմանագրի
Որակյալ աշխատակցի կորուստ
Փոփոխական աշխատավարձ` համաձայն պայմանագրի
Բարձրագույն ղեկավարության նպատակային խթաններ
Փոխհատուցման կենսունակ թիրախներ
Աշխատավարձը որպես խթան
Որակյալ անձնակազմի ընտրություն
Որակյալ անձնակազմի ընտրություն

Այս հարցաթերթիկի հիմնական նպատակն է գնահատել, թե տվյալ բանկի ՄՌԿ քաղաքականությունը որ կետերով է
առնչվում և որ կետերով չի առնչվում ՄՌԿ արդյունավետությունը գնահատող Աղյուսակ 1-ում նշված որակական
ցուցանիշներին:
Հարկ է նկատել, որ իսպանական բանկերը ՄՌԿ արդյունավետությունը ոչ միայն գնահատում են` ելնելով որակական
ցուցանիշներից, այլ նաև օգտագործում են քանակական ցուցանիշներ: Որպես ՄՌԿ արդյունավետությունը գնահատող
ցուցանիշներ` բանկերի կողմից օգտագործվում են հետևյալները.
 Շահութաբերություն: Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է` զուտ տոկոսային եկամուտը բաժանելով ակտիվների վրա:
 Աշխատակցի արդյունավետություն: Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է` գործառնական եկամուտը բաժանելով
աշխատակիցների թվաքանակի վրա:
 Հոսունություն: Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս դիտարկվող ժամանակահատվածում բարձր որակավորում ունեցող
աշխատակիցների հոսունության մակարդակը:
Ասիայի և Կանադայի առևտրային բանկերում ՄՌԿ արդյունավետությունը գնահատվում է հիմնականում
տնտեսաչափական մոդելների հիման վրա: Այլ կերպ ասած` իրականացվում է քանակական վերլուծություն:
Անդրադառնանք Ասիայի առևտրային բանկերում ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներին: Ասիայի
առևտրային բանկերում տնտեսաչափական մոդելներում օգտագործվել են 8 անկախ փոփոխականներ և 2 կախյալ
փոփոխականներ (տես` Աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ Ասիայի առևտրային բանկերում ՄՌԿ արդյունավետությունը գնահատելու համար
տնտեսաչափական մոդելներով հաշվարկվում են սահմանային հակվածության գործակիցներ: Մասնավորապես, գնահատվում
է, թե այլ հավասար պայմաններում տարեկան կտրվածքով բանկ ընդունված աշխատակիցների թվաքանակի,
աշխատակիցների ուսուցման և զարգացման բյուջեի, աշխատակիցների ընդհանուր տարեկան աշխատավարձային ֆոնդի,
աշխատակիցների հետ կապված այլ ծախսերի բյուջեի միավոր փոփոխությունը ինչքանով է ավելացնում կամ պակասեցնում
բանկի զուտ գործառնական եկամուտը և/կամ տրամադրված վարկերի ծավալը:
Կանադայի բանկերում ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման համար ևս կիրառվում են ասիական բանկերի կողմից
օգտագործվող մեթոդներ և փոփոխականներ: Կանադայի առևտրային բանկերի դեպքում հատկանշական է այն հանգամանքը,
որ այնտեղ անկախ փոփոխականների մեջ ավելացնում են նաև բանկի և/կամ մասնաճյուղի կառավարչի` տվյալ բանկում
աշխատելու տարիները որպես որակական կեղծ փոփոխական` դրանով իսկ փորձելով ընդգծել կառավարչի կառավարչական
ունակությունների ազդեցությունը բանկի արդյունքային ցուցանիշների վրա: Մյուս հատկանշական կողմը, որով տարբերվում
են ասիական և կանադական բանկերը, կայանում է նրանում, որ կանադական բանկերում ելքային ցուցանիշներ են

9
MacDuffie, J.P., 1995, ‘Human Resources Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World Auto
Industry’, Industrial and Labor Relations Review, Vol.48, pp.197–221.
10
The influence of human resource management in savings bank performance. Petra De Saá Pérez & Juan Manuel García Falcón Edif. Departamental de CC.
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կառավարում

________________________________________________________________________________________________________________
հանդիսանում ներգրաված ավանդները և տրամադրված վարկերը, իսկ ասիական բանկերում` տրամադրված վարկերը և զուտ
գործառնական եկամուտը:
Աղյուսակ 2.
Ասիայի բանկերում ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման
տնտեսաչափական մոդելներում օգտագործվող հիմնական փոփոխականներ11
Մուտքային փոփոխականներ
Մասնաճյուղերի քանակ
Աշխատակիցների քանակ
Ներգրաված ավանդներ (մլն ԱՄՆ դոլար)
Ակտիվներ (մլն ԱՄՆ դոլար)
Տարեկան կտրվածքով բանկ ընդունված
Աշխատակիցների թվաքանակ
Աշխատակիցների ուսուցման և զարգացման բյուջե
(մլն ԱՄՆ դոլար)
Աշխատակիցների ընդհանուր տարեկան
աշխատավարձային ֆոնդ (մլն ԱՄՆ դոլար)
Աշխատակիցների հետ կապված այլ ծախսերի բյուջե
(մլն ԱՄՆ դոլար)

Ելքային փոփոխականներ
Տրամադրված վարկեր (մլն ԱՄՆ դոլար)
Զուտ գործառնական եկամուտ (մլն ԱՄՆ դոլար)

Այսպիսով, համեմատելով վեր նշված բանկային համակարգերում կիրառվող ՄՌԿ արդյունավետության գնահատման
մեխանիզմները, կարծում ենք, որ դրանց շրջանակներում ամենաարդյունավետ տարբերակը կարող է հանդիսանալ նշված
բանկերի կողմից առաջարկվող մոտեցումների արդյունավետ համադրումը:

Ü»ñÏ³Û³óí»É ¿ 27.01.2018Ã.
ÀÝ¹áõÝí»É ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 28.02.2018Ã.
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