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Խմ բագ րա կան խոր հուրդ` 

Ա շոտ Մար կո սյան (գլ խա վոր խմ բա գիր), տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Սու րեն Օ հա նյան, աշ խար հագ րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Մ հեր Մկր տու մյան , տեխ նի կա կան  գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, տն տե սա գի տո ւթյան թեկ նա ծու, դո ցենտ 
Գա գիկ Մա կա րյան, տեխ նի կա կան  գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Հով հան նես Հա րու թյու նյան, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու
Ա շոտ Մար դո յան, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու 
Լի լյա Ա վե տի սյան, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, դո ցենտ
Գառ նիկ Սա ֆա րյան, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Լի լիթ Տո նո յան, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա շոտ Են գո յան, քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր 
Ան նա Օ հա նյան, Ա ՄՆ Ստոն հիլ հա մալ սա րա նի փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր (PհD) 
Հա կոբ Հա րու թյու նյան, փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 
Ա րամ Բար լե զի զյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Կա րեն Վե լյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ

Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նում 2013 թ. հու նի սի 22–ին տե ղի ու նե ցավ 
ա մե նա մյա միջ բու հա կան գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով` նվիր ված Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րին և 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին: Հա մա ժո ղովն ի րա կա նաց վեց Հա յաս տա նի գոր ծա
տու նե րի հան րա պե տա կան մի ու թյան հետ հա մա տեղ: Հա մա ժո ղո վում զե կույց
նե րով հան դես ե կան բու հե րի, կր թա կան ու գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
դա սա խոս ներ, գի տա կան աշ խա տող ներ, աս պի րանտ ներ, ու սա նող ներ, տն տե
սու թյան տար բեր ո լորտ նե րում աշ խա տող մաս նա գետ ներ, ով քեր, հա մադ րե լով 
ի րենց տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րը, ար ժե քա վոր ա ռա ջար կու թյուն ներ 
ներ կա յաց րին ի րենց հե տաքրք րող ո լորտ նե րի զար գաց ման վե րա բե րյալ: 

Հա մա ժո ղո վի ա շ խա տանք ներն ի րա կա նաց վե ցին ե րեք բա ժան մունք նե րում` 
տն տե սաի րա վա կան, քա ղա քա գի տա կան և օ տար լե զու նե րի: Տն տե սաի րա վա
կան բա ժան մուն քում տե ղի ու նե ցավ մտ քե րի բուռն փո խա նա կում ՀՀ բան կային 
հա մա կար գի, տն տե սու թյան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում ռազ մա վա րա կան պլա
նա վոր ման դե րի, հար կային հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման և կա ռա վար ման 
հիմ նախն դիր նե րի շուրջ: Փոխ ներ գործ ման մե թո դով քն նարկ վե ցին կազ մա կեր
պու թյուն նե րի զար գաց ման ներ կա ի րա վի ճա կին և մար տահ րա վեր նե րին վե րա
բե րող հիմ նախն դիր ներ: Հե տաքրք րա կան էր հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե
սա կան զար գաց ման կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կան խա տե սում նե րին 
վե րա բե րող հիմ նախն դիր նե րի և նորարարության գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման 
հե ռան կար նե րի քն նար կու մը ի րա վա կան տե սան կյու նից: 

Քա ղա քա գի տա կան բա ժան մուն քի զե կու ցող ներն ան դրա դարձ կա տա րե ցին 
մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյան և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա
յաց ման, ՀՀ ազ գային շա հի ար դի ա կա նաց ման սո ցի ալ–տն տե սա կան հիմ նա
խնդիր նե րին: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան բա րե փո
խում նե րը դի տարկ վե ցին որ պես ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան մշա կույ թի 
զար գաց ման կար ևոր գոր ծոն: 

Օ տար լե զու նե րի բա ժան մուն քում ներ կա յաց ված զե կույց ներն առնչ վում է ին 
գործարար աշ խար հում միջմ շա կու թային հա ղոր դակց ման հիմ նախն դիր նե րին, 
գործ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում վարվելակերպի դե րին, ժա մա
նա կա կից սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գա ցում նե րի և ան ձի ար ժե հա մա կար գի ու 
հոգ ևոր–բա րո յա կան գի տակ ցու թյան փոխ կապ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րին: 
Քն նար կում ներ ծա վալ վե ցին հայե րե նի շա րա հյու սու թյան սո ցի ա լա կան շեր տա
վոր վա ծու թյան ու սում նա սի րու թյան և մաս նա գի տա կան այլ հար ցե րի շուրջ:

Սույն գի տա կան տե ղե կա տուն նե րա ռում է գի տա կան նս տաշր ջա նին ներ կա
յաց ված մի այն այն զե կույց նե րը, ո րոնք ա ռանձ նա նում են պատ շաճ մա կար դա կով 
և գի տա հե տա զո տա կան տե սա կան և գործ նա կան աշ խա տան քի խո րու թյամբ:
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ԲԱ ԺԻՆ 1

ՏՆ ՏԵ ՍԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆՔ

Կր թա կան բա րե փո խում նե րի  
մեկ նար կային հիմ նադ րույթ նե րը

Սու րեն Օ հա նյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի ռեկ տոր,  

աշ խար հագ րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Ի րի նա Բա բա յան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր

Ե թե փոր ձենք ներ կա յաց նել, թե մեր օ րե րում ի նչ գոր ծըն թաց ներ են տե ղի ու
նե նում կր թու թյան հա մա կար գում, ա պա ը նդ հան րաց ված պետք է ա սենք, որ կա
տար վում է կազ մա կեր պա–ի րա վա կան տար բեր կա ռուց վածք ու նե ցող բու հե րի 
մր ցակ ցային դաշ տի հա մա հար թե ցում: Քա նի որ յու րա քան չյուր մր ցակ ցու թյուն 
են թադ րում է մեկ նար կային հա վա սար կամ գրե թե հա վա սար հնա րա վո րու թյուն
նե րով ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի մր ցու թային մի ջա վայ րի նա խաա պա
հո վում, ա պա այս պա րա գա յում գործ ու նենք կան խավ ա նար դա րա ցի մր ցույ թի 
հետ, ո րի դեպ քում ու ժեղ նե րը ա ռա վել ու ժե ղա նում են, ի սկ թույ լե րը թու լա նում: 
Այն պես,ինչ պես տե ղի ու նե ցավ այս վեր ջին մեկ– եր կու տա րի նե րին: Ու սա նո ղա
կան մեծ հա մա կազմ ու նե ցող բու հե րը ա վան դույ թի ու ժով գրե թե կլա նե ցին բո լոր 
դի մորդ նե րին, մինչ դեռ քիչ ու սա նո ղա կան հա մա կազմ ու նե ցող բու հե րը ա ռա վել 
նա հան ջե ցին:

Ցա վոք քա նա կա կան այս ա ռա վե լու թյու նը չբե րեց ու սուց ման ո րա կի բարձ րաց
մա նը միտ ված հա մա պա տաս խան նոր մե թո դա կան հա մա կար գե րի ներդր ման: 
Հետ ևա բար, այս մր ցու թային դաշ տը, ո րը ներ կա յումս ձևա վոր վել է, այն ի րա կան 
և ար դա րաց ված դաշ տը չէ, ո րին ու զում ե նք հաս նել: Գոր ծող քա ղա քա կա նու թյու
նը մր ցակ ցային դաշ տի հա վա սա րեց ման ա ռու մով չծա ռայեց իր բուն նպա տա կին: 
Ար դյուն քում ու սուց ման ո րա կի խն դի րը մնաց չլուծ ված, ո րով հետև մր ցակ ցային 
դաշ տին բնո րոշ նոր մե խա նիզմ նե րի ու նպա տա կայ նո րեն նոր ռազ մա վա րու թյան 
վար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ան տես վեց: Խն դի րը չի լուծ վի նաև տե ղա կան կամ 
մի ջազ գային հա վա տար մագր ման ա ռա ջի կա գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վաց ման մի
ջո ցով, դրանք նույն պես ի րենց նպա տա կին չեն ծա ռայի, ո րով հե տև այն հիմ նախն
դիր նե րը, ո րոնք այ սօր կան, բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն ու նե ցան մր ցակ ցային 
դաշ տի ձևա վոր ման ըն թաց քում, բնա կան է, որ է ա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նան 
նաև հա վա տար մագր ման գոր ծըն թաց նե րում:

Ան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով հաս տա տու թյուն նե րի մր ցակ ցու թյան ար
դյուն քում նժա րը ծան րա նում է ար դեն նա խա պես հաղ թե լու մեծ հնա րա վո րու թյուն 
ու նե ցո ղի կող մը: Մա նա վանդ, որ կա ռա վա րու թյունն էլ մինչև օ րս պե տա կա նո րեն 
նպաս տում է ա ռան ձին բու հե րի մե նաշ նոր հային դիր քի ա ռա վել ամ րապնդ մա նը:

Մի աբ ևեռ այս մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում, ե րբ պե տա կան բու հե րի մե նաշ
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նոր հը հան գեց նում է մր ցակ ցու թյան, որ պես շու կա յա կան գոր ծո նի ազ դե ցու թյան 
նվա զեց մա նը, և ա մե նա թո ղու թյան ու ան պա տաս խա նատ վու թյան մթ նո լոր տը 
ո ւղ ղա կի ո րեն բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ու սուց ման ար դյու նա վե տու
թյան վրա: Հետ ևա բար, ան հա վա սար մր ցակ ցային դաշ տի բա ցա կա յու թյան պատ
ճա ռով յու րա քան չյուր կազ մա կեր պա–ի րա վա կան կա ռույց կորց նում է իր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը և զրկ վում մր ցակ ցային պայ քա րի հետ ևան քով ա կն կալ վող 
դրա կան տե ղա շար ժե րից, գոր ծում է ի ներ ցի ոն օ րենք նե րով` ա ռանց հա մա կող
մա նի հիմ նա վոր ված ի րա տե սա կան ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի ըն դուն ման: 
Ա նի րա տե սա կան մր ցակ ցային ռազ մա վա րու թյան և հա սա րա կա կան ու կա ռուց
ված քային փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով ան հա մա պա տաս խա նու թյուն է ա ռա
ջա ցել գոր ծող ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի կա ռա վար ման ամ բողջ հա
մա կար գի և ստեղծ ված հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան ժո ղովր դա վա րա կան նոր 
հա մա կար գի միջև:

Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու թյան ներ կայիս ցածր ար դյու նա վե տու
թյու նը մի այն ան կա տար մր ցակ ցային հիմ նախնդ րով մեկ նա բա նե լը բա վա րար չէ, 
կան բազ մա թիվ այլ պատ ճառ ներ, ո րոնք հա ճախ ան տես վում են:

Հան րակր թու թյան ո լոր տում կա ռուց ված քային և քա նա կա կան լուրջ փո փո խու
թյուն նե րը չու ղեկց վե ցին նո րա րա րա կան ու սում նա մե թո դա կան հա մար ժեք բա րե
փո խում նե րով, ծրագ րային և բո վան դա կային լուրջ փո փո խու թյուն նե րով: Ա մեն ի նչ 
ա վարտ վեց ո ւս ման տևո ղու թյու նը մեկ տա րի եր կա րաձ գե լով և ը ստ դա սա րան նե րի 
ծրագ րային նյու թի ծա վա լը վե րա բաշ խե լով: Ըն դու նե լու թյան մի աս նա կան քն նու
թյուն նե րը կազ մա կերպ վե ցին թույլ և հաղ թա հա րե լի պա հանջ նե րով, դրանց անց
կաց ման բուն մե խա նիզմ նե րը մինչ օ րս մնա ցել են ան կա տար, ին չը բնո րոշ է այդ 
վար չա կան կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման հա մա կար գով ե րկր նե րին: 

Ո րա կյալ մաս նա գե տի նկատ մամբ աշ խա տա շու կան թույլ է ար ձա գան քում, 
գոր ծա տու նե րի կող մից ակ տի վու թյուն չի նկատ վում բարձ րա կարգ մաս նա գետ 
գտ նե լու հար ցում, չնա յած, աշ խա տա տե ղե րի քա նա կա կան սահ մա նա փա կում նե
րը նույն պես ազ դե ցու թյուն են ու նե նում այդ գոր ծում:

Բու հե րում բա րե փո խում նե րը շատ դան դաղ են ըն թա նում, պրո ֆե սո րադա սա
խո սա կան կազ մի ա վե լի քան 2/3–ը ակ տի վու թյուն չի ցու ցա բե րում նո րա րա րա կան 
մե թոդ նե րով`  հատ կա պես տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր մամբ ու
սում նա կան գոր ծըն թաց նե րը ա ռա վել ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու հար ցե րում: 
Պրո ֆե սո րադա սա խո սա կան կազ մը դուրս է մնա ցել շա րու նա կա կան կր թու թյան 
հա մա կար գից, չի վե րա պատ րաստ վել, ո րն էլ բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում ու
սա նող նե րի կր թու թյան և մո տի վաց ման բարձ րաց ման հար ցե րին: Ա մե նա լուրջ խն
դի րն այն է, որ ոչ թե բեռ նա թափ վել է դա սա խո սի շա բա թա կան ծան րա բեռն վա
ծու թյու նը, այլ ը նդ հա կա ռա կը` մե ծա ցել, և բնա կա նա բար նա հնա րա վո րու թյուն 
չու նի նա խա պատ րաստ վե լու և նոր, բա վա կա նին աշ խա տա տար մե թոդ նե րով աշ
խա տե լու (մեկ դա սա խո սի շա բա թա կան բեռն վա ծու թյու նը պետք է չգե րա զան ցի 
վե ցից ո ւթ ժա մը): 

Ա վե լին՝ փոխ վել է դա սա խո սի դե րա կա տա րու թյու նը, նա ա վե լի շատ մի այն 
գի տե լիք փո խան ցո ղի փո խա րեն պետք է կա տա րի ու սա նո ղի մաս նա գի տա կան 
գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ 
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տար վող աշ խա տանք ներ: Այս դեպ քում ու սա նո ղա կան մե ծա թիվ խմ բե րին պետք է 
փո խա րի նեն փոք րա թիվ նե րը ( նման ներ կայիս սե մի նա րա կան խմ բի): Փաս տո րեն, 
ներ կա յումս դա սա խո սի գեր բեռն վա ծու թյու նը և մե ծա թիվ խմ բե րով ա ռա վե լա պես 
տե սա կան ու սու ցու մը լուրջ խո չըն դոտ ներ են ա ռա ջաց նում ո րա կյալ մաս նա գետ
նե րի պատ րաստ ման ճա նա պար հին: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ դա սըն թա ցին հատ
կաց ված ժա մա քա նա կի 2/3–ից ա վե լին պետք է կազ մեն ու սա նո ղի գործ նա կան 
հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման նպա տա կով նա խա տես ված ժա մե րը: 

Ու սա նո ղա կենտ րոն, նպա տա կային ու սուց ման մի ջո ցով ու սա նո ղին ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցին ան մի ջա կան մաս նա կից դարձ նե լու և մո տի վաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ 
հա տուկ աշ խա տանք ներ են պա հանջ վում, ո րոնք էլ մնա ցել են ու շադ րու թյու նից 
դուրս: Տևա կան ժա մա նակ է, ի նչ հա սա րա կու թյու նը հար մար վել է այս ան հաս
կա նա լի ու ան տրա մա բա նա կան մթ նո լոր տին, ե րբ բո լորս աշ խա տում ե նք ոչ թե 
վերջ նար դյուն քի, այն է՝ ո րա կյալ մաս նա գետ պատ րաս տե լու ու մր ցույ թով մաս
նա գի տա կան աշ խա տան քի ան ցնե լու, այլ ու սա նո ղի տիտ ղո սին ար ժա նա նա լու 
ան լուրջ հա մա կար գին: 

Կան բու հեր, ո րոնք շատ խո շոր են, բարձր է հա մա կենտ րո նաց ման մա կար
դա կը, ո րը դիտ վում է որ պես դրա կան նա խա պայ ման և փոքր ու մի ջին բու հե րի 
նկատ մամբ ան հե ռա տես խո շո րաց ման ռազ մա վա րու թյուն է տար վում: Այդ խո շոր 
բու հե րն ու նեն վար չա կան կա ռա վար ման կենտ րո նա կան մար մին ներ, ո րոնք դժ վա
րու թյամբ են վե րա փոխ վում կա ռա վար ման ա ռա վել ժո ղովր դա վար կա ռույց նե րի, 
թույլ է կա ռա վա րու մը և պա տաս խա նատ վու թյու նը ֆա կուլ տետ նե րի և ամ բի ոն նե րի 
մա կար դակ նե րում, այ նինչ ժո ղովր դա վար կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդր ման 
մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի ա րա գաց նել կր թա կան բա րե փո խում նե րը, խու սա փել 
վե րը թվար կած թե րու թյուն նե րից և բարձ րաց նել ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու
նը: Ճկուն կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել, 
հետ ևա բար ՀՀ–ո ւմ պետք է տա նել ոչ թե բու հե րի գեր խո շո րաց ման գոր ծըն թաց
ներ, այլ ձևա վո րել փոքր (մինչև 1000 ու սա նող) և մի ջին (մինչև 2000–2500 ու սա նող) 
ուսում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, ո րը պար տադր ված է նաև բու հե րում ե ղած 
ու սում նա կան նե րու ժը գոր ծող պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան օգ տա գոր ծե լու 
ան հրա ժեշ տու թյամբ (լի ցեն զա վոր ման պա հանջ նե րի պահ պան մամբ): Բնա կա նա
բար, փոքր և մի ջին մե ծու թյան բու հե րը աս տի ճա նա բար կզար գա նան և բնա կա նոն 
խո շո րաց ման կա ռուց վածք ներ կա ռա ջադ րեն: Սա շատ լուրջ խն դիր է, ո րով հետև 
եր կու և ա վե լի թույլ բու հե րի մե խա նի կա կան խո շո րաց ման հետ ևան քով կա ռա
ջա նա մի եր րորդ թույլ կա ռույց, և է ա կան տար բե րու թյուն ներ տե ղի չեն ու նե նա: 
Այն պես որ, հատ կա պես խո շոր բու հե րում կա ռա վար ման բուր գի վե րաշրջ ման մի
ջո ցով կա րե լի է հաս նել ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե րի ճկուն բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման:

Piloting thesis statements on educational reforms

The article highlights the instances of inappropriate reforms in higher specialized edu
cational system in Republic of Armenia. The authors of the article point out the factors 
that have negative effect on the quality of instruction. The article suggests the main ways 
of training specialists qualified for labor market.
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Բարձ րա գույն կր թու թյան մր ցու նա կու թյան  
բարձ րաց ման նո րա րա րա կան ու ղին ՀՀ–ո ւմ

Կար մեն Գրի գո րյան
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան  

հա մալ սա րա նի մի ջազ գային տն տե սա կան  
հա րա բե րու թյուն ների ամ բի ո նի դա սա խոս

Լու սի նե Դա շյան

Տն տե սա կան, քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան ո լորտ նե րի հա մընդ հան րաց ման 
աս տի ճա նը, հատ կա պես 21–րդ դա րում, ա նընդ հատ ա ճի մի տում ու նի, և, այս 
ա ռու մով, յու րա քան չյուր ե րկ րի տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան զար գաց ման մա
կար դա կը մա սամբ պայ մա նա վոր վում է տն տե սա կան ու գի տակր թա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի մեջ ը նդ գրկ վա ծու թյան չա փով: 

Այն պի սի ե րկ րի հա մար, ի նչ պի սին Հա յաս տանն է, ո րը չու նի ե լք դե պի ծով, 
բնա կան ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են, ի սկ տրանս պոր տային ծախ սե րը մեծ, 
չա փա զանց կար ևոր է ձևա վո րել գի տե լի քա հենք տն տե սու թյուն, ո րի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում չա փա զանց կար ևոր և կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի նո րա րա
րու թյու նը: Գի տե լի քի վրա հիմն ված տն տե սու թյան ստեղ ծումն ա ներկ բա կա րե
լի է դա սել Հա յաս տա նի 21–րդ դա րի մար տահ րա վեր նե րի ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի 
թվին, ո րն ան հնար է պատ կե րաց նել ա ռանց ե րկ րում պա հանջ ված գի տե լի քա
ստեղծ կա րո ղու թյուն նե րի պահ պան ման և զար գաց ման: 

Այն, որ կր թու թյան դե րը ազ գային մր ցու նա կու թյան ձևա վոր ման մեջ ա նընդ
հատ ա ճում է, հաս տատ վում է բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րով այս ո լոր տում: 
Նյու Յոր քի հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան պրո ֆե սոր Լես թեր Թյու րոո ւի 
խոս քե րով՝ 21–րդ դա րում աշ խա տու ժի կր թու թյու նը և ո րա կա վո րու մը դառ նա լու 
են մր ցու նա կու թյան գե րիշ խող գոր ծոն1: Նույն հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ֆի լիպ 
Բո մար դը գտ նում է, որ վեր ջին տաս նա մյա կում ազ գային մր ցու նա կու թյան հիմ նա
կան գոր ծոն է դար ձել տն տե սա գի տա կան կր թու թյու նը` գի տե լի քը, որ պես տնտե
սա կան ա ռա վե լու թյան գոր ծոն օգ տա գոր ծե լու ու նա կու թյու նը2: 

Այս պես, կր թու թյու նը դառ նում է պե տու թյան տն տե սու թյան մր ցու նա կու թյան 
ա պա հով ման կար ևո րա գույն գոր ծոն, դառ նում է կա պի տալ, ո րի վրա կենտ րո
նա նում են զար գա ցած պե տու թյուն նե րը, որ պես զի պահ պա նեն ի րենց մե նաշ նոր
հային դիր քը հա մաշ խար հային մա կար դա կով: Կր թու թյան դե րը կա յուն սո ցի ալ–
տն տե սա կան զար գաց ման, մր ցու նա կու թյան բարձ րաց ման և հա մաշ խար հային 
շու կա յում ի րենց դիր քե րի ամ րապնդ ման մեջ ա նընդ հատ ա ճում է: Եվ րա մի ու
թյան հանձ նա ժո ղո վի ար դյու նա բե րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և զար գաց ման 
խորհր դատ վա կան կո մի տեն ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ ա ռանց մր ցու նակ 
կրթա կան հա մա կար գի չի կա րող լի նել մր ցու նակ աշ խա տուժ, ի սկ ա ռանց մր ցու
նակ աշ խա տու ժի` մր ցու նակ տն տե սու թյուն3:

1 Lester Carl Thurow–The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World, 1996.
2 Фокин С., Роль образования в формировании национальной конкурентоспособности, 2000.
3 Statutory retirement age and lifelong learning / T. Gries, S. Jungblut, T. Krieger, H. Meire // Working paper 
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Բ նա կան ռե սուրս նե րով սա կավ օ ժտ ված այն պի սի ե րկ րի հա մար, ի նչ պի սին 
Հա յաս տանն է, տն տե սու թյան զար գաց ման կար ևո րա գույն ռե սուր սը լա վա գույն 
գի տե լիք նե րի տի րա պե տող և ստեղ ծա գործ մարդ կային կա պի տալն է, ի սկ դրան 
հաս նե լու մի ակ ու ղին մի ջազ գայ նո րեն մր ցու նակ կր թա կան հա մա կար գի ստեղ
ծումն է: Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մը ը նդ գծեց այն փաս տը, որ 
Հա յաս տա նի տն տե սու թյան հիմ քե րը թույլ են և ա կն հայ տո րեն ա վե լի զգա յուն` 
ար տա քին զար գա ցում նե րի նկատ մամբ: Ա նհ րա ժեշտ է ազ գային տն տե սա կան 
ռազ մա վա րու թյուն և տն տե սա կան զար գաց ման նոր մոդել, ո րը կա րող է դի մա
կայել տար բեր տն տե սա կան ցն ցում նե րին և ո ւղղ ված կլի նի մակ րոտն տե սա կան 
հիմ նա կան գոր ծոն նե րի բա րե լավ մա նը` աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, աշ խա
տող նե րի հո սու նու թյա նը դե պի բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ ճյու ղեր և գի տե
լի քա հենք ո լորտ նե րին միտ ված ներդ րում նե րի ներգ րավ մա նը: Նոր տն տե սա կան 
մոդելի հիմ քը պետք է դառ նա մի ջազ գայ նո րեն մր ցու նակ կր թու թյան ո լոր տը և 
հատ կա պես` բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գը:

Կր թա կան հա մա կար գի ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ ման նա խադ րյալ նե րից 
մե կը հա սա րա կա կան մար տահ րա վեր նե րին և հա մաշ խար հային զար գա ցում նե
րին ժա մա նա կին ար ձա գան քելն է: Հա սա րա կու թյան զար գաց ման ժա մա նա կա կից 
մի տում նե րի ազ դե ցու թյու նը կր թա կան հա մա կար գի վրա կա րե լի է բնու թագ րել 
որ պես հե տար դյու նա բե րա կան ան ցու մային գոր ծըն թաց, ո րի ար դյուն քում էլ մե
ծա ցել է տե ղե կատ վու թյան` որ պես գլ խա վոր ռե սուր սի դե րը: Ար դյուն քում շա հում 
են այն ե րկր նե րը, որ տեղ նոր տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վում է ա ռա վել ա րա գո
րեն, մշակ վում` վե րած վե լով գի տե լի քի, և փո խանց վում ան մի ջա պես հաս ցե ա
տի րո ջը: Հետ ևա բար, հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ մի 
կող մից՝ տե ղե կատ վա կան զար գա ցած են թա կա ռուց վածք ներ, ի նչ պի սիք են բարձր 
տեխ նո լո գի ա կան հա մա կար գե րը և դրանք օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե
րը, մյուս կող մից` կր թա կան և գի տա կան այն պի սի բա րեն պաստ մի ջա վայր, որ
տեղ առ կա տե ղե կատ վու թյու նը կվե րած վի ան հրա ժեշտ գի տե լի քի:

Գ լո բա լա ցու մը հե տար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյա նը բնո րոշ ա ռանց
քային գոր ծըն թաց նե րից է: Այն դրս ևոր վում է հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր բնա
գա վառ նե րում: Գլո բա լաց ման հետ ևան քով մաս նա գի տա կան կր թու թյունն այլևս 
չի ճա նա չում սահ ման ներ. ու սա նող նե րը կա րող են մաս նակ ցել դա սըն թաց նե րին 
աշ խար հի ցան կա ցած կե տից` առ ցանց, ի նչ պես նաև ա զատ տե ղա շարժ վել ե րկ րից 
եր կիր` կր թու թյուն ստա նա լու նպա տա կով4: Ներ կա յումս մե ծա նում է բազ մաձև ու 
տա րաբ նույթ կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի, բազ մա թիվ կր թա կան ծրագ րե րի և 
մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող նոր մաս նա գի տու թյուն նե րի թի վը, դրանց հա սա նե լի
ու թյան աս տի ճա նը և, հետ ևա բար, մեծ դեր է խա ղում մր ցակ ցու թյան գոր ծո նը. 
ու սա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն ը նտ րե լու տար բեր հա մալ սա րան ներ և 
ու սուց ման տար բեր ձևեր: Ա նընդ հատ զար գա ցող հա մաշ խար հային շու կա յա կան 
տն տե սու թյան պայ ման նե րում շա րու նա կա բար ի րենց մր ցակ ցային ա ռա վե լու

series; Center for International economics; University of Padeborn. – 2008. – №2. – Р. 51– 60.
4 Հա մե նայն դեպս, սա է Բո լո նի այի նպա տա կը:
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թյուն ներն են հաս տա տում հին ու նոր կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: Հա ջո ղու
թյուն ար ձա նագ րող ե րկր նե րում կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը շա րու նա կա բար 
բա րե լա վում են ի րենց կր թա կան ծրագ րե րը, հար մա րեց նում դրանք սո վո րող նե րի 
տար բեր պա հանջ նե րին: 

Գ լո բալ շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում ա ռա վել կար ևոր վում են 
աշ խա տան քային շու կայի կող մից մաս նա գե տին ներ կա յաց վող ո րա կա վոր ման 
պա հանջ նե րը: Այ սօր ե րի տա սարդ շր ջա նա վարտ նե րը տե սա կան մաս նա գի տա
կան գի տե լիք նե րից բա ցի պետք է ու նե նան հե տա զո տա կան և գործ նա կան հմ տու
թյուն ներ, նոր գա ղա փար ներ ա ռա ջար կող ներ և թի մա կից նե րի գա ղա փար նե րը 
զար գաց նող ներ, նա խա ձեռ նող, գրա գետ, տի րա պե տեն աշ խա տան քային է թի կայի 
կա նոն նե րին, ու նե նան թի մում աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն ներ, քն նա դա տա կան, 
վեր լու ծա կան, հե տա զո տա կան մտա ծո ղու թյուն և այլն: Այս ա մե նը նոր լու ծում
ներ է պա հան ջում մաս նա գի տա կան կր թու թյան կազ մա կերպ ման ո լոր տում` հա
մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման նպա տա կով: 

Ժա մա նա կա կից կր թու թյան ո լոր տը պա հան ջում է տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի 
և բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի հա մա կող մա նի ներ թա փան ցում: Այս գոր ծըն թա ցը մի 
կող մից՝ ո ւղղ ված է դրանք կի րա ռե լու հա մար ու սա նո ղին ան հրա ժեշտ գի տե լիք
նե րով և հմ տու թյուն նե րով զի նե լուն, մյուս կող մից` կր թա կան գոր ծըն թա ցի հա
մա պա տաս խա նեց մա նը ար դի պա հանջ նե րին, այն է՝ ու սուց ման ար դյու նա վե տու
թյան բարձ րաց մա նը:

ՀՀ կր թա կան ո լոր տը վեր ջին տա րի նե րին գտն վում է ա նընդ հատ վե րա փո
խում նե րի ըն թաց քում` պայ մա նա վոր ված մեր ե րկ րի ան դա մակ ցու թյամբ Բո լո նի
այի գոր ծըն թա ցին, ո րի նպա տակն է ստեղ ծել այն պի սի մի աս նա կան կր թա կան և 
գի տա կան տա րածք, որ տեղ բո լոր մաս նա կից ե րկր նե րի ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րի կող մից ա պա հով վող կր թու թյու նը լի նի հա մադ րե լի և գնա հատ վի 
հա մըն դուն ված չա փա նիշ նե րով` կրե դիտ նե րով: Մաս նա կից ե րկր նե րի ցան կա ցած 
ու սում նա կան հաս տա տու թյան շր ջա նա վարտ պետք է կա րո ղա նա տե ղա փոխ
վել այլ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն` կր թու թյու նը շա րու նա կե լու նպա տա կով 
կամ աշ խա տանք գտ նել եվ րո պա կան ը նդ հա նուր աշ խա տան քային շու կա յում: Այս 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է շա րու նա կա բար բա րե լա վել կր թա
կան ծրագ րե րը և հա մա հար մա րեց նել եվ րո պա կան աշ խա տան քային շու կային` 
ո րա կյալ կր թու թյուն ա պա հո վե լու մի ջո ցով:

Կր թու թյան ո րոշ բնա գա վառ նե րում Հա յաս տա նը դեռևս ու նի հա մաշ խար
հային մա կար դա կի հե տա զո տող նե րի և դա սա խոս նե րի ժա ռան գու թյուն: Այ նո
ւա մե նայ նիվ, ու սում նա ռու թյան տար րե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, բա վա կա նին 
խնդ րա հա րույց են:

Բա վա կա նա չափ ռե սուրս ներ չու նե ցող Հա յաս տա նում հիմ նա կան խն դիր ներն 
ե ն՝ հիմ նա կան և միջ նա կարգ կր թու թյու նը, մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
ցածր մա կար դա կը և մո տի վա ցի այի պա կա սը, դա սա խո սա կան կազ մը, վեր ջինս 
բա րե լա վե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րը, դա սա վանդ ման մե թոդ նե
րը, ի նչ պես նաև ար դյու նա բե րու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի ո լոր տի միջև կա
պի բա ցա կա յու թյու նը: Այս խն դիր նե րի լուծ ման, խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման 
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ո ւղ ղու թյամբ ա ռա ջար կու թյուն նե րում գե րակշ ռում են ար տա սահ մա նից կր թա կան 
ծրագ րե րի ներ մու ծումն ու ար տա սահ մա նում կր թու թյուն ստա նա լու մե խա նիզմ
նե րի հս տա կե ցու մը: 

Բարձ րա գույն կր թու թյան զար գա ցու մը պետք է հա մըն թաց և հա մա հունչ լի
նի ը նդ հա նուր տն տե սա կան զար գաց ման տրա մա բա նու թյա նը` ստեղ ծի կլան ման 
կա րո ղու թյուն ներ, ներ մու ծի աշ խար հում ա ռա ջա տար ո ւղ ղու թյուն նե րը և մր ցակ
ցի հա մաշ խար հային մասշ տա բով: Սա կայն գի տե լիք նե րի ին տեն սիվ կի րառ մամբ 
գոր ծող հա մա կար գը չի կա րող հիմն ված լի նել մի այն օ տա րերկ րյա ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րից ծա ռա յու թյուն նե րի ներ մուծ ման վրա: Զար գաց ման մոդելը 
պա հան ջում է ստեղ ծել բարձ րա կարգ բու հե րի խումբ և ա մուր ու սում նա կան բա
զա ե րկ րի ներ սում: Ան ցյա լի հա ջո ղու թյուն նե րին վե րա դառ նա լը չի կա րող ե րաշ
խա վո րել հա ջո ղու թյուն ներն ա պա գա յում, հատ կա պես մի ժա մա նա կաշր ջա նում, 
ե րբ ո ւս ման ո լոր տը փո խա կերպ վում է ան նա խա դեպ ա րա գու թյամբ: Եվ կու րո րեն 
պատ ճե նելն ու մե խա նի կա կան կրկ նօ րի նա կում նե րը կն շա նա կեն, որ նմա նա կո ղը 
դա տա պարտ ված է մի քայլ հետ մնալ մր ցակ ցու թյան ա ռաջ նային գծից: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, քա նի որ կր թա կան հա մա կար գը բա վա կա նին իներտ է, մե ծա պես կախ
ված է ը նդ հա նուր մի ջա վայ րից, կար ևոր է, որ ցան կա ցած ռազ մա վա րու թյուն ոչ 
մի այն հաշ վի առ նի տվյալ ե րկ րի ինստիտուցի ո նալ մի ջա վայ րի ո ղջ բար դու թյու
նը, այլև դա սեր քա ղի այլ ե րկր նե րի հա ջող և ան հա ջող փոր ձե րից: 

Հա յաս տա նում մի ջազ գայ նո րեն մր ցու նակ բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա
կար գի ստեղծ ման ու ղի նե րի մա սին խո սե լով՝ պետք է գի տակ ցենք, որ մարդ կային 
կա պի տա լը պետք է դի տարկ վի որ պես ներդ րում նե րի հա մար գրա վիչ և ան հրա
ժեշտ թի րախ: Կար ևոր վում է թե՛ պե տու թյան և թե՛ մաս նա վոր հատ վա ծի ներդ
րու մը բարձ րա գույն կր թու թյան մեջ` հիմն ված շր ջա նա վարտ նե րի հմ տութ յուն նե րի 
նկատ մամբ հս տա կո րեն ձևա կերպ ված պա հանջ նե րի վրա: 

Ել նե լով սահ մա նա փակ բնա կան ռե սուրս նե րից և տն տե սու թյան են թա կա ռուց
ված քից` Հա յաս տա նը կա րող է օգ տա գոր ծել բարձ րա կարգ կր թա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի մի ջո ցով հա մաշ խար հային շու կա յում դիր քա վոր վե լու ի րա տե սա կան 
հնա րա վո րու թյու նը: 

Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կր թու թյան զար գա ցու մը և գոր ծու նե ու թյու նը բա
վա րար չա փով կապ ված չեն տն տե սու թյան այլ ճյու ղե րի, դրանց զար գաց ման 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև հան րակր թա կան դպ րոց նե րում ու սում նա
կան պլան նե րի մշակ ման հետ: Այս պես` դպ րո ցում ստա ցած գի տե լիք նե րը և վեր
լու ծա կան ու նա կու թյուն նե րը բա վա րար չա փով չեն պատ րաս տում ա շա կերտ
նե րին բու հում ա ռա ջա դի մե լու հա մար: Այս ա ռու մով կա դպ րոց նե րի և բու հե րի 
հա մար զար գաց ման ին տեգր ված քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և մի այն պի սի 
մե խա նիզ մի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ո րի օգ նու թյամբ այս եր կու հա մա
կար գե րը կփոխլ րաց նեն մի մյանց: 

Տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րը նույն պես ձևա վո րում են ի նս տի տուտ նե րի, նե
րա ռյալ բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի նկատ մամբ ըն կա
լում նե րը: Ժա մա նա կա կից հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գի ա նե րը, այդ թվում` 
համացանցը, է ա պես ազ դել են կր թու թյան բո վան դա կու թյան և տրա մադր ման 
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ե ղա նակ նե րի վրա (օ րի նակ` բաց դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող և ա վե
լի ու ա վե լի լայն տա րա ծում գտ նող հե ռա կա ու սու ցու մը) և սպաս վում է, որ սո
ցի ա լա կան լրատվամիջոցը ը նդ հան րա պես վե րա փո խե լու է հա մաշ խար հային 
բու հա կան կր թու թյու նը: Հայ կա կան բու հե րը պետք է կա րո ղա նան այդ տեխ նո լո
գի ա ներն օգ տա գոր ծել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ:

Չ նա յած կր թու թյան ո լոր տի մաս նա կից նե րի մեծ քա նա կին՝ ո լոր տում դեռևս չի 
ձևա վոր վել ար դյու նա վետ մր ցակ ցային մի ջա վայր: Հա յաս տանն այդ քան մեծ եր
կիր չէ մաս նա գի տա կան յու րա քան չյուր ո լոր տում մր ցակ ցող մի քա նի բու հեր ու նե
նա լու հա մար, հետ ևա բար ո րոշ բու հեր մե նաշ նոր հային դիրք են ձեռք բե րում այդ 
մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով: Հա յաս տա նում աշ խա տանք ներ են տար վում բու
հե րի վար կա նի շա վոր ման, դա սա խո սա կան կազ մի հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու
թյան կամ հղում նե րի հա մաթ վե րի (citation index) կի րառ ման, շր ջա նա վարտ նե րի 
աշ խա տան քի ըն դուն ման վի ճա կագ րա կան հա մե մա տա կան նե րի և այլ հա մե մա
տա կան կա տա րո ղա կան նե րի մշակ ման ո ւղ ղու թյամբ, ո րոնք սո վո րա բար բու հե րի 
միջև մր ցակ ցու թյան խթան ման լուրջ գոր ծիք ներ են հան դի սա նում: 

Վեր ջա պես, հա մաշ խար հային կր թա կան շու կայի հետ փոխ կա պակց վա ծու թյան 
ցածր մա կար դա կը նշա նա կում է, որ բարձ րա գույն կր թու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
շու կան գե րա զան ցա պես տե ղա կան նշա նա կու թյան է: Բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի 
գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյան հա մար մի ջազ գային հա մալ սա րան նե րում ու սա նե
լը մատ չե լի չէ, ի նչն էլ թու լաց նում է տե ղա կան բու հե րի վրա մր ցակ ցային ճն շու մը: 

Խն դիր է նաև այն, որ Հա յաս տա նի կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի շու կան թույլ է 
կապ ված աշ խա տու ժի շու կայի հետ: Շատ մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով բա ցա կա
յում են խթան նե րը, նույ նիսկ այն ո լորտ նե րում, որ տեղ առ կա է մեծ պա հան ջարկ 
մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից (ՏՏ, բիզնես ծա ռա յու թյուն ներ): Բու հերն ո ւղ ղա կի 
տրա մադ րում են կր թու թյուն այն մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով, ո րոնց հա մար առ
կա է ֆի նան սա վո րում և, հետ ևա բար, չեն կա րո ղա նում ա րագ ար ձա գան քել աշ
խա տան քային շու կայի պա հանջ նե րի փո փո խու թյուն նե րին: Զգա լի տար բե րու
թյուն կա աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րի և ի րա կա նաց վող կր թա կան ծրագ րե րի 
ո րա կի միջև: Գոր ծա տու նե րը հա ճախ դժ գո հում են շր ջա նա վարտ նե րի ո րա կից, 
սա կայն, միև նույն ժա մա նակ, նրանք չեն կա րո ղա նում հա ջո ղու թյամբ ձևա կեր
պել ի րենց պա հանջ նե րը և ներ կա յաց նել դրանք բու հե րին: Սրա պատ ճառ ներն էլ, 
ի հար կե, ակ ներև են: 

Ինչ վե րա բե րում է ֆի նան սա վոր մա նը, ա պա եվ րո պա կան ե րկր նե րում բարձ
րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման մեջ գե րակշ ռում են պե տա կան մի ջոց նե րը: 
Հա յաս տա նում պե տու թյան մաս նակ ցու թյու նը բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տի 
ֆի նան սա վոր մա նը կազ մում է մոտ 15 %: Նույն ցու ցա նի շը գե րա զան ցում է 40 %–ը 
ՏՀԶԿ ե րկր նե րում` հաս նե լով մոտ 100 %–ի Գեր մա նի ա յում, Ֆին լան դի ա յում5: 

Կր թու թյան վրա կա տար վող պե տա կան ծախ սերն ար տա ցո լում են այս ո լոր
տի ա ռաջ նա հեր թու թյու նը զար գաց ման ազ գային ռազ մա վա րու թյան հա մա տեքս
տում: Միև նույն ժա մա նակ, ծախ սե րի մա կար դա կը կա րող է հան դի սա նալ ամ բող

5  http://nces.ed.gov
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ջա կան պատ կե րի մի մա սը մի այն` հաշ վի առ նե լով հա վե լյալ ե կամ տի պո տեն ցի ալ 
աղ բյուր նե րը, ո րոնք կա րող են ա ջակ ցել ե րկ րի կր թա կան հա մա կար գին: Օ րի նակ` 
չնա յած Ճա պո նի ա յում և Հա րա վային Կո րե ա յում պե տու թյու նը մեծ ու շադ րու թյուն 
է դարձ նում կր թու թյան ո լոր տին և վա րում է ո լոր տային հզոր քա ղա քա կա նու
թյուն, այ դու հան դերձ, այս ե րկր նե րում բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր
ման մա սով գե րիշ խում է մաս նա վոր հատ վա ծը: Ի տար բե րու թյուն շատ ե րկր նե րի՝ 
մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում Հա
յաս տա նի կր թու թյան ո լոր տում: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի շատ քիչ թվով հիմ նադ րամ ներ կամ դո նոր կազ մա
կեր պու թյուն ներ կան, ո րոնք կր թա թո շակ են տրա մադ րում Հա յաս տա նի բու հե
րում ու սա նե լու հա մար: Եվ րո պա յում և Ա մե րի կա յում գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ 
ֆոն դեր, ո րոնք ու սա նող նե րին կր թա թո շակ ներ են տրա մադ րում ար տա սահ մա
նում սո վո րե լու հա մար, ի սկ օ տա րերկ րյա ու սա նող նե րի հա մար կազ մա կեր պում 
են վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ:

Շար ժու նու թյան հիմ նախն դի րը կրե դի տային հա մա կար գի հիմ նա կան թի
րախ նե րից է: Չնա յած նրան, որ կրե դի տային հա մա կարգն ար դեն ի սկ գոր ծում է 
բու հե րում, հայ ու սա նող նե րի շար ժու նու թյան մե խա նիզմ նե րը դեռևս այն քան էլ 
ճկուն չեն: Ո ւս ման ըն թաց քում մաս նա գի տու թյու նը փո խե լու կամ մեկ մաս նա գի
տու թյամբ եր կու տար բեր բու հե րում ու սա նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա
փակ են, ի սկ մի ջազ գային ծրագ րե րը կբա րե լա վեն կար գա վո րող դաշ տը և կխ թա
նեն ու սա նող նե րի շար ժու նու թյու նը: 

Բարձ րա գույն կր թու թյու նը պետք է Հա յաս տա նի տն տե սա կան բա րե փոխ ման 
շար ժիչ ու ժը հան դի սա նա, ո րի նպա տակ նե րից մե կը ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե
րով և գի տե լիք նե րով աշ խա տուժ պատ րաս տե լու մի ջո ցով տն տե սու թյա նը ծա
ռայելն է: Հա յաս տա նը զգա լի ո րեն տու ժել է ու ղեղ նե րի ար տա հոս քի մեծ ծա վալ
նե րից: Ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը մեկ ո ւղ ղու թյամբ մարդ կային ռե սուրս նե րի հոսքն 
է դե պի ար տա սահ ման, ո րը տե ղի է ու նե նում, ե թե բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րը 
խթան ներ չու նեն ե րկ րում մնա լու և աշ խա տե լու հա մար, ի սկ մր ցու նակ տն տե սու
թյուն կա րող է կա ռուց վել մի այն այն դեպ քում, ե թե մր ցու նակ մաս նա գետ ներ ա ճեն 
հա մա կար գի ներ սում, և վեր ջինս հրա պու րիչ լի նի նրանց ներգ րա վե լու հա մար: 

Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կր թու թյան նոր ժա մա նա կաշր ջա նը զու գակց վում 
է բո լո նյան գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող եվ րո պա կան կր թա կան 
լայ նա ծա վալ բա րե փո խում նե րին հա մա չափ ին տեգր ման գոր ծըն թա ցով: Բու հա
կան կր թու թյան ո լոր տում բա րե փո խում ներն ի րա կա նաց վել են բո լո նյան գոր ծըն
թա ցի բո լոր տա սը ո ւղ ղու թյուն նե րով: Հա յաս տա նը նշա նա կա լի ձեռք բե րում ներ է 
ու նե ցել մի քա նի ո ւղ ղու թյուն նե րով, այդ թվում` հա մա տե ղե լի աս տի ճան նե րի հա
մա կար գի, ե ռաս տի ճան կր թա կան հա մա կար գի (բա կա լավ րի ատ, մա գիստ րա տու
րա և աս պի րան տու րա) վրա հիմն ված կր թա կան մոդելի և կրե դի տային հա մա կար
գի ներդր ման ա ռու մով: Մի քա նի մի ջազ գային ծրագ րե րի մի ջո ցով ա պա հով վում 
է հա յազ գի ու սա նող նե րի հոս քը օ տա րերկ րյա ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, 
և ի րա կա նաց վում են նրանց փո խա նակ ման ծրագ րեր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դեռ շատ 
ա նե լիք ներ կան ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լի ար ժեք ի րա կա նաց ման հա մար:
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Հա յաս տա նը բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում պետք է աս տի ճա նա բար 
անցնի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ին տեգր մա նը ու սուց ման գոր ծըն
թա ցին: Բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման թույլ փոխ կապ վա ծու թյու նը 
հե տա զո տու թյուն նե րի ո լոր տի հետ բե րում է բու հե րի սահ մա նա փակ հե տա զո տա
կան գոր ծու նե ու թյա նը: Հե տա զո տու թյուն նե րը, որ պես ու սուց ման մաս, կբա րե լա
վեն ու սուց ման ո րա կը և կներ մու ծեն նոր մե թոդ ներ: Կս տեղծ վի և կամ րապնդ վի 
ար տադ րու թյան, գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և բարձ րա գույն կր թու թյան 
կա պը: Ներ կա յումս այս ո լորտ նե րը գոր ծում են գրե թե մի մյան ցից ան ջատ: Հա մալ
սա րան նե րը կտր ված են գի տա հե տա զո տա կան աս պա րե զից: Ա վե լին՝ գի տա կան 
ար դյունք ներն ար տադ րու թյան մեջ չեն կի րառ վում: Խթա նե լով հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րը հա մալ սա րան նե րում՝ ար տադ րու թյու նը բարձ րա գույն կր թու
թյան հետ կա պե լու ևս մեկ օ ղակ կս տեղծ վի` զարկ տա լու հա մալ սա րան նե րի ամ
բողջ նե րու ժի օգ տա գործ մա նը: 

Իսկ ի ՞նչ չա փա նիշ նե րով կա րե լի է գնա հա տել բու հի գի տա հե տա զո տա կան աշ
խա տանք նե րի (Գ ՀԱ) ար դյու նա վե տու թյու նը: Կան մի շարք մո տե ցում ներ, ո րոն ցից 
մե կը կի րառ վում է Ռու սաս տա նի բու հե րի ազ գային վար կա նիշ նե րի ա մե նա մյա 
գնա հատ ման ժա մա նակ: Այս դեպ քում տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյունն ի րա
կա նաց վում է հա մա ցան ցի մի ջո ցով բու հե րի հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վա
կան ռե սուրս նե րի հի ման վրա: Ա ռա վել ար ժե քա վոր է այս եղանակը նրա նով, որ 
կր ճա տում է գի տու թյամբ զբաղ վող նե րի կող մից հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յա
ցումն ու թղ թա րա րու թյու նը: Ի դեպ, այս պես է Ա ՄՆ–ո ւմ, որ տեղ գիտ նա կան նե րը 
ծան րա բեռն ված չեն տա րաբ նույթ բյու րոկ րա տա կան մի ջո ցա ռում նե րով՝ դնե լով 
վե րոն շյալ պար տա կա նու թյուն նե րը ներ հա մալ սա րա նա կան հա մա պա տաս խան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ու սե րին: Մեզ մոտ առ կա է հա կա ռակ պատ կե րը, ե րբ օ ժան
դա կող ծա ռա յու թյուն նե րը գիտ նա կան նե րի գոր ծու նե ու թյա նը հա մա պա տաս խան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման փո խա րեն ծան րա բեռ նում են նրանց այդ պար
տա կա նու թյուն նե րով: Հարց է ա ռա ջա նում՝ ի սկ ե ՞րբ պի տի դա սա խոս–գիտ նա կա
նը զբաղ վի գի տու թյամբ: Ա ՄՆ–ո ւմ նաև ըն դուն ված է, որ գիտ նա կա նի գի տա կան 
մա կար դա կը և նրանց ԳՀԱ–ի ար դյունք նե րը այ նո ւա մե նայ նիվ չա փում են ի րենք՝ 
գիտ նա կան նե րը, ոչ թե վար չա րա րա կան ու կա ռա վար չա կան ա պա րա տի աշ խա
տող նե րը: Շա տե րը և վա ղուց ար դեն բո ղո քում են կա ռա վա րա կան մա կար դա կով 
պա հանջ վող հաշ վետ վու թյուն նե րի մեծ ծա վալ նե րից: Այս ա ռու մով ճիշտ է կի րա
ռել Ա ՄՆ–ի փոր ձը, որ տեղ ա ռաջ նայ նու թյուն է տր վում գիտ նա կա նին, ոչ թե նրա 
կող մից ներ կա յաց վող հաշ վետ վու թյուն նե րին. նրանք հաշ վե տու են ի րենց գի տա
կան հոդ ված նե րով: Գիտ նա կա նի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հատ
վում է նրա կող մից ի րա կա նաց ված գի տա կան աշ խա տանք նե րի, գր ված հոդ ված
նե րի գի տա կան մա կար դա կով, ո րոնք է լեկտ րո նային տար բե րա կով ավ տո մատ 
կեր պով խմ բա վոր վում են և հաշ վետ վու թյուն են հան դի սա նում: Հե տա գա յում ան
կախ մաս նա գետ նե րի կող մից ի րա կա նաց վում է դրանց գի տա կան մա կար դա կի 
գնա հա տում՝ ա ռանց հե ղի նա կի հետ շփվելու: 
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Այս տե սան կյու նից Եվ րո պա յում, ը նդ հա կա ռա կը, գի տու թյան կազ մա կեր պու մը 
չա փա զանց բյու րոկ րա տաց ված և ա նար դյու նա վետ բնույթ է կրում, ի սկ մենք, ցա
վոք ցան կա նում ե նք նմա նա կել այս չհա ջող ված փոր ձը, ե րբ կար ևոր վում է ոչ թե 
ար դյուն քը, այլ գոր ծըն թա ցը կամ դրա նմանակումը (ի մի տա ցի ան)6:

Innovative ways of raising competitiveness in  
higher education in Republic of Armenia

Each era poses its own challenges, not only for individual countries, but also for hu
manity as a whole. The crux of the challenges in the 21st century is to foster the creation of 
a knowledge–based society that ensures a country’s place and stature in the rapidly chang
ing global landscape. The country's ability to transform knowledge and skills into perfor
mance is the basic conditions for economic prosperity. Armenia has committed to form 
a knowledge–based economy. The latter requires a fundamental analysis of the current 
resources, as well as formulate a strategy for the development and realization of goals, and 
significant changes in policy priorities. This, of course, requires recognizing that human 
capital is a valid, attractive, and necessary target for investment over the coming years, 
decades or centuries.

6 http://www.akvobr.ru–Как измерить «Гранит науки», доктор физико–математических наук, профессор, 
зав. кафедрой физики и прикладной математики Владимирского гос. Университета им. А.Г. и Н.Г. Столе
товых– Сергей Аракелян:
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Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի  
ֆի նան սա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը 
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում

Ան ժե լա Ղա զա րո սյան
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և  

շի նա րա րու թյան պե տա կան հա մալ սա րա նի 
 ֆի նան սա վեր լու ծա կան բաժ նի պետ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բարձ րա գույն կր թու թյան պե տա կան ֆի
նան սա վոր ման մա կար դակն այլ ե րկր նե րի հա մե մատ բա վա կա նին ցածր է: Ը ստ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ
նե րի՝ Հա յաս տա նի պե տա կան բյու ջե ի կր թու թյանն ո ւղղ ված ծախ սե րը 2008 թ. 
կազ մել են 103530,8 մլն դրամ, 2009 թ.՝ 107529,0 մլն դրամ, 2010 թ.՝ 97790,1 մլն դրամ, 
2011 թ.՝ 104028,5 մլն դրամ, 2012 թ՝ 100903,5 մլն դրամ: Տվյալ ծախ սե րը ՀՆԱ–ի նկատ
մամբ 2008 թ. կազ մել են 2,9 %, 2009 թ.՝ 3,4 %, 2010 թ.՝ 2,8 %, 2011 թ՝ 2,8 %, 2012 թ.՝ 2,5 %1: 

Դի տար կենք ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի մի շարք ծախ սե րի փաս տա ցի կա տա րո ղա
կա նը, դրանց հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ–ի նկատ մամբ և դրանք հա մե մա տենք 
կր թու թյանն ո ւղղ ված ծախ սե րի հետ (աղ.1):

Ա ղյու սակ 1

ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի ա ռան ձին ծախ սերն ը ստ գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման  
խմ բե րի (կա ռուց ված քը) և հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՆԱ–ի նկատ մամբ  

(գոր ծա ռա կան դա սա վոր մամբ)2

N Ծախ սեր 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ. 2012 թ.

1 Պաշտ պա նու թյուն 121159,6/3,4 130211,5/4,1 147555,9/4,3 145557,9/3,9 152864,9/3,8

2 Տն տե սա կան հա րա
բե րու թյուն ներ 89445,6/2,5 133835,1/4.3 112451,7/3,2 39729,7/1,1 39729,7/1,0

3 Կր թու թյուն 103530,8/2,9 107529,0/3,4 97790,1/2,8 104028,5/2,8 100903,5/2,5

4 Սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյուն 212559,1/6,0 243634,1/7,8 244168,5/7,1 256093,4/6,8 291761,6/7,3

* Հա մա րի չում՝ ըն թա ցիկ գնե րով, մլն դրամ, հայ տա րա րում՝ % –ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ:

1  ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2009 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2010, էջ 108–109; 
ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–մայի սին. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 74; ՀՀ սո ցի ալ–
տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 105; Հա յաս տա նի վի
ճա կագ րա կան տա րե գիրք, 2012 թ. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 385–386; Հա յաս տա նի ազ գային հա շիվ ներ 
2012 թ. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 22:
2  ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2009 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2010, էջ 108–109; 
ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–մայի սին. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 74; ՀՀ սո ցի ալ–
տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 105; Հա յաս տա նի վի
ճա կագ րա կան տա րե գիրք 2012 թ. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 385–386; Հա յաս տա նի ազ գային հա շիվ ներ 
2012 թ. Եր ևան: ՀՀ Ա ՎԾ, 2012, էջ 22:
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Ներ կա յումս Հա յաս տա նում կի րառ վում է բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա
վոր ման այն մոդելը, ո րը լայն տա րա ծում է գտել նախ կին Խորհր դային Մի ու թյան 
ե րկր նե րում: 

Ե թե հան րակր թու թյու նը ֆի նան սա վոր վում է հիմ նա կա նում պե տա կան բյու ջե
ից, ա պա բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան պե տա կան 
ֆի նան սա վո րու մը կազ մում է կր թու թյան պե տա կան բյու ջե ի ծախ սե րի 7–8 %–ը և 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ծախ սե րի շուրջ 20–22 %–ը, մնա
ցած 78–80 %–ը կազ մում են ար տա բյու ջե տային մի ջոց նե րը: Մի ջին մաս նա գի տա
կան կր թու թյան մաս նա բա ժի նը կր թու թյան բյու ջե ում կազ մում է 4 %, նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյա նը՝ 2 %:

Կա ռա վա րու թյու նը յու րա քան չյուր տա րի պե տա կան բու հե րին գու մար է տրա
մադ րում` ը ստ մաս նա գի տու թյուն նե րի և ը ստ մաս նա գետ նե րի թվի՝ յու րա քան չյուր 
« պատ վիր ված» մաս նա գե տի ու սուց ման ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու նպա տա կով: 

2008 թվա կա նից «պե տա կան պատ վեր» հաս կա ցու թյու նը փո խա րին վեց «ու սա
նո ղա կան նպաստ ներ» հաս կա ցու թյամբ՝ ա ռանց հա մա կար գում է ա կան փո փո
խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման:

Ներ կա յումս ու սա նո ղա կան նպաստ նե րի հաշ վարկ ման մե ծու թյու նը և մե թո դա
բա նու թյու նը հիմն վում են հաշ վար կային նոր մա տիվ նե րի վրա (ու սա նող–դա սա
խոս հա րա բե րու թյուն ներ, աշ խա տա վարձ, գոր ծա ռա կան ծախ սեր և այլն): Սա կայն 
ու սա նո ղա կան նպաստ նե րի մե ծու թյու նը չի հա մընկ նում բու հե րի կող մից տվյալ 
մաս նա գի տու թյան գծով մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման ի րա կան ծախ սե րի հետ: 

Ու սա նո ղա կան նպաստ նե րի հատ կա ցումն ո ւղ ղա կի ո րեն կախ ված է բու հա
կան ըն դու նե լու թյան և/ կամ մի աս նա կան քն նու թյուն նե րի ար դյունք նե րից ո ւս ման 
ա ռա ջին տա րում և ու սա նո ղի ըն թա ցիկ ա ռա ջա դի մու թյու նից` ո ւս ման հա ջորդ 
տա րի նե րին: Այն հաշ վի չի առ նում ու սա նող նե րի սո ցի ա լա կան վի ճակն ու ֆի նան
սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը (բա ցա ռու թյամբ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով տա րե կան ո ւս ման վճա րի մաս նա կի կամ լրիվ փոխ հա տուց ման ի րա վուն
քից օ գտ վող ո րո շա կի խմ բե րի)3: 

Այ սինքն` կր թու թյան բնա գա վա ռին հատ կաց վող բյու ջե տային մի ջոց նե րը թույլ 
չեն տա լիս ամ բող ջո վին ա պա հո վել ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու
նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րը:

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րին այ սօր պե տա կան ֆի նան
սա վո րում չի հատ կաց վում նաև նո րա րա րա կան, զար գաց ման կր թա կան ծրագ րե
րի և մե թո դա բա նու թյան ար դի ա կա նաց ման, մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան 
և այլ նպա տակ նե րով: 

Առ կա ֆի նան սա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս ա պա հո վել ժա մա նա կա
կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ու սում նա կան գոր ծըն թաց, աշ խա տող նե
րի և սո վո րող նե րի հա մար ստեղ ծել սո ցի ա լա կան բա վա րար պայ ման ներ: 

3 Ա ջակ ցու թյուն բարձ րա գույն կր թու թյան կա յուն ֆի նան սա կան հա մա կար գի ներդր մա նը, Բա ղադ րիչ 
2.3/ Կր թա կան ծրագ րե րի կենտ րոն ԾԻԳ:
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Ըստ ՀՀ կր թու թյան զար գաց ման 2001–2005 թվա կան նե րի պե տա կան ծրա գի րը 
հաս տա տե լու մա սին ՀՀ օ րեն քի` կր թու թյան հա մա կար գի և պե տա կան ծրագ րե
րով նա խա տես վող մի ջո ցա ռում նե րի ֆի նան սա կան ա պա հո վումն ան հրա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել եր կու հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով.
 • բյու ջե տային ֆի նան սա վոր ման ա ճ՝ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րին և 

կրթու թյան հա մա կար գի մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րին հատ կաց վե լիք բյու ջե
տային մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու պայ
մա նով,

 • կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման լրա ցու ցիչ ար տա բյու ջե տային աղ բյուր նե րի ը նդ
գրկ ման պայ ման նե րի ստեղ ծում՝ ա ռանց ի ջեց նե լու բյու ջե տային ֆի նան սա վոր
ման բա ցար ձակ չա փե րը, նոր մե րը և նոր մա տիվ նե րը: Պե տա կան ծրագ րե րի 
ֆի նան սա վոր ման բա ցար ձակ չա փե րի ծա վա լը կա րող է յու րա քան չյուր տա րի 
ճշտ վել՝ ել նե լով պե տա կան և տե ղա կան բյու ջե նե րի և օ րեն քով չար գել ված այլ 
աղ բյուր նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րից4:
Տ վյալ ո լոր տում դեռ կան չլուծ ված խն դիր ներ, բայց կա ռա վա րու թյան կող մից 

քայ լեր ձեռ նարկ վում են. մշակ վում են կր թու թյան զար գաց ման պե տա կան ծրագ
րեր, կր թու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ են կա տար վում, նոր 
ռազ մա վա րու թյուն է մշակ վում: 

Օ րի նակ՝ մի շարք ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 
մա սը բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման ծախ սե րում նկա տե լի ո րեն գե րա
զան ցում է այլ աղ բյուր նե րից ֆի նան սա վո րու մը: Օ րի նակ՝ Գեր մա նի ա յում, Ա վստ
րի ա յում և Ի տա լի ա յում պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մա սը կազ մում է 90 %, Մեծ 
Բրի տա նի ա յում և Ֆին լան դի ա յում՝ 80 %, Դա նի ա յում և Շվե դի ա յում՝ 75 % (աղ. 2)5:

Ա ղյու սակ 2

Բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներն  
ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում

Եր կիր Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 
մա սը, % Այլ աղ բյուր նե րից, %

1 Գեր մա նի ա 90 10
2 Ավստ րի ա 90 10
3 Ի տա լի ա 90 10
4 Մեծ Բրի տա նի ա 80 20
5 Ֆին լան դի ա 80 20
6 Դա նի ա 75 25
7 Շ վե դի ա 75 25
8 Կա նա դա 73 27
9 ԱՄՆ 50 50

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մինչ օ րս բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան

4  ՀՀ կր թու թյան զար գաց ման 2001–2005 թվա կան նե րի պե տա կան ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին. ՀՀ 
օ րենք՝ ըն դուն ված 26.06.2001 թ.:
5 Леонова Е. И., Финансовое обеспечение материально–технической базы высших учебных заведений: 
оценка зарубежного опыта и возможность его применения в Республике Белорусь// Вестник Полоцкого 
государственного университета. 2012, №2.
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սա վոր ման ո լոր տում գոր ծում են Խորհր դային Մի ու թյու նից ժա ռան գած նոր մե րը 
և չա փո րո շիչ նե րը` կապ ված տա րածք նե րի, հաս տիք նե րի թվի, մեկ մաս նա գե տի 
պատ րաստ ման ծախ սե րի չա փի և այլ ի րո ղու թյուն նե րի հետ: Ե թե վե րա նայ վեն 
գոր ծող նոր մա տիվ նե րը, ա պա զգա լի դրա կան փո փո խու թյուն ներ կու նե նանք 
բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում: 

The main objectives of financing of higher educational institutions in the Republic 
of Armenia

In the article the main objectives of financing of higher educational institutions in the 
Republic of Armenia are considered. A number of actual executions of the state budget 
and their ratio to gross domestic product is brought / counted by years / in the form of 
the table which allows comparing provisions from the state budget directed on educa
tion and some other articles. The current model of financing of the higher education of 
RA with its shortcomings is described. Ways for financial provision educational system 
and actions provided by state programs are offered. The objectives of system of students 
grants are considered.

The main objectives that should be solved by the current financial problems of higher 
education are considered. 
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Մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րի կազմ ման  
մե թո դա կան մի քա նի հար ցեր

Սու րեն Օ հա նյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի ռեկ տոր,  

աշ խար հագ րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Ի րի նա Բա բա յան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր

Կր թա կան ծրա գի րը բո վան դա կային ա ռու մով բազ մա թիվ կր թա կան կար ևո րա
գույն փաս տաթղ թե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ամ բող ջու թյունն է: Այդ ծրա գի րը մաս նա
գի տու թյան ու սում նա կան ծրագ րի, դա սըն թաց նե րի կամ դրանց հա մախմ բի (մո
դու լի) ծրագ րե րի, ու սուց ման մե թո դա կան բազ մա զան պա շա րի և մի ջան կյալ կամ 
ամ փո փիչ գնա հատ ման կար գե րի, մաս նա գե տի վե րար տադ րու թյան ար դյու նա
վե տու թյան բա ցա հայտ ման, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ներ կա յաց ված 
մաս նա գի տա կան և մե թո դա կան պա հանջ նե րի ու գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի 
մի ամ բողջ հա մա կարգ է: Այն սահ մա նում է մի կող մից, թե ի նչ պետք է դա սա խո սը 
ու սու ցա նի, ի սկ մյուս կող մից՝ ու սա նո ղը յու րաց նի, որ պես զի հնա րա վոր դառ նա 
հաս նել գլ խա վոր նպա տա կին՝ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյա նը պատ րաստ 
կադ րե րի թո ղարկ մա նը: Այդ ծրա գի րը կա նո նա կար գում է նաև ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյու նը՝ այն ժա մա քա նա կը (տե սա կան և գործ նա կան), ո րն ան հրա ժեշտ 
է մաս նա գի տա կան կր թու թյա նը, կամ ան հրա ժեշտ դա սըն թաց նե րի յու րաց ման 
տևո ղու թյու նը ու հա ջոր դա կա նու թյու նը: Շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի նաև 
ծրագ րի օպտիմալ, մի մյանց փոխ կապակց ված դա սըն թաց նե րի կա ռուց ված քի 
ը նտ րու թյու նը,ա ռան ձին դա սըն թաց նե րի բո վան դա կու թյու նը, որ պես զի հնա րա
վոր դառ նա կան խա տե սել և հս տա կեց նել ամ բողջ ծրագ րի վերջ նար դյունք նե րը: 
Այս պի սով, կր թա կան ծրագ րի և ու սուց ման ո րա կի միջև կա պը փո խա դարձ է:

Մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րի հա մա հուն չու թյան հաս կա ցու թյու նը 
բա վա կա նին տա րո ղու նակ է, բայց և այն պես մեր կար ծի քով ան հրա ժեշտ է այս 
փու լում աշ խա տանք նե րը նպա տա կաուղ ղել մեկ նար կային մի քա նի բա ղադ րիչ նե
րի պա հանջ նե րից ել նե լով.

1.  Մի ջազ գայ նաց ման, այն է, թյու նինգ նա խագ ծի պա հանջ նե րից ել նե լով, 
ստեղ ծել ծրագ րային ներ դաշ նա կու թյուն Բո լո նի այի գոր ծըն թաց նե րին մաս նա
կից ե րկր նե րի ա ռա ջա տար բու հե րի հա մա նուն մաս նա գի տու թյուն նե րի միջև: 
Կար գա բեր ման այս գոր ծըն թա ցում կպա հանջ վի բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան չա փո րո շիչ նե րը նույ նա կա նաց նել կամ նրանց միջև ե ղած տար բե րու
թյուն նե րը հասց նել նվա զա գույ նի: Ո րա կա վո րում նե րի յու րա քան չյուր շր ջա փու
լում, հա մա հուն չու թյուն ստեղ ծե լու հետ մեկ տեղ, կր թա կան ծրագ րե րի կա ռուց
ման մե թո դա բա նու թյու նը, մշա կե լիս ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, գոր ծար կե լու և 
հատ կա պես գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը ցան կա լի է նույն պես նմա նա կել: 
Ա վե լին՝ մշակ վող ծրագ րում ը նդ հա նուր (հիմ նա րար, հու մա նի տար–սո ցի ա լատն
տե սա կան, կազ մա կեր պա կան), հիմ նա կան (մաս նա գի տա կան և ը նդ հան րա կան) 
և լրա ցու ցիչ (ֆա կուլ տա տիվ և կա մընտ րա կան) դա սըն թաց նե րի ծրագ րե րը կազ
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մե լիս, ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել եվ րո պա կան ա ռա ջա վոր բու հե րի կող մից 
մշակ ված կողմ նո րո շիչ ները, դրանց հի ման վրա ի րա կա նաց նել դա սըն թաց նե րի 
տե ղայ նաց ման, փոխ կա պակց վա ծու թյան և ներ դաշ նա կեց ման հար ցե րը: Ա վե լին, 
այս մո տե ցու մը ա ռա վել կար ևոր է ու սա նող նե րի մի ջազ գային շար ժու նու թյան 
ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րում: Այդ կողմ նո րո շիչ–չա փա նիշ նե րը նաև ան հրա
ժեշտ են, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ձևա կեր պել կր թա կան վերջ նար դյունք նե րը և 
կոմպետեն ցի ա նե րը: Այ նու հետև պետք է ներ կա յաց ված լի նեն ծրագ րից սպաս վող 
ա կն կա լիք նե րը, թե ծրագ րի ա վար տին ի նչ գի տե լի քի պա շար կու տա կեց ու սա նո ղը 
և ի նչ կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րեց: Կր թա կան ծրագ րի մե կից 
մյուս շր ջա փու լին ան ցնե լիս որ պես մեկ նար կային մե թո դա կան պա հանջ պետք է 
հա մա րել ա ռա ջի նի ա վար տի և ե րկ րոր դի սկզ բի միջև գի տե լի քի հա մա պա տաս
խա նու թյու նը, ա ռանց ո րի հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել ո րա կա վոր ման շր ջա նա
կի նոր ծրագ րի կա տա րու մը: Այս պա րա գա յում, այ սօր ար դեն, որ պես բո վան դա
կային նոր պա հանջ պետք է դի տար կել նաև ո րա կա վո րում նե րի յու րա քան չյուր 
շր ջա փու լի ՀՀ–ո ւմ և եվ րո պա կան ա ռա ջա վոր հա մալ սա րան նե րում, նույ նա տիպ 
ո րա կա վո րում նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի՝ գի տե լի քի, կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի մի մյանց հա մա պա տաս խա նու թյան կամ հիմ նա կան բնու թագ
րիչ նե րով հա մա պա տաս խա նու թյան խն դի րը: 

Այս խնդ րի լու ծու մը պայ մա նա վոր ված է եվ րո պա կան մի աս նա կան կր թա կան 
տա րած քին ին տեգր վե լու և ա վե լի սերտ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու ան հրա
ժեշ տու թյամբ, այդ ե րկր նե րի կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծող ծրագ րե րի 
կա ռուց ված քային ու բո վան դա կային մի աս նա կա նաց ման և բազ մա զա նու թյան 
ա պա հով մամբ՝ չակն կա լե լով մի աս նա կան կամ մի ա տե սակ ու սում նա կան պլան
նե րի մշա կում և օգ տա գոր ծում:

2.  Հա մազ գային–տն տե սա կան. յու րա քան չյուր եր կիր աշ խա տան քի մի ջազ
գային բա ժան ման հա մա կար գում ու նե նում է տն տե սու թյան յու րա հա տուկ կա
ռուց վածք, ո րը նա խա պայ ման է հան դի սա նում նաև ո րա կա վո րում նե րի ազ գային 
շր ջա նա կում զար գաց նե լու տն տե սու թյան գլ խա վոր և հա րա կից մաս նա գի տու
թյուն նե րը ու դրանց հա մա հունչ ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը: 
Այ սինքն՝ մաս նա գետ նե րի ա ռա ջար կը պետք է ձևա վոր վի գոր ծա տու նե րի (աշ խա
տա շու կայի) հան րա հայտ պա հան ջար կի հի ման վրա:

Քա նի որ տն տե սու թյան ճյու ղային կա ռուց ված քը բա վա կա նին ա րագ է փո
փոխ վում, ա ռաջ են գա լիս տն տե սու թյան նոր և նո րա րա րա կան ճյու ղեր, հետ
ևա բար մաս նա գե տի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի միջև հա մա հուն չու թյու նը 
ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու սում նա կան ծրագ րե րի ա րա գըն թաց բա րե
փո խում ներ: Ա ռա վել ևս մեր հան րա պե տու թյան տն տե սու թյան բազմազանեսման 
(դի վեր սի ֆի կա ցի այի) ներ կայիս գոր ծըն թաց նե րի պայ ման նե րում, ե րբ գի տե լիք–
հմ տու թյուն–կա րո ղու թյուն ե ռա մի աս նու թյան ա պա հո վու մը ա մե նաա ռաջ նային ու 
տար բե րա կող գոր ծոն է դար ձել: Այս խնդ րի ա րա գըն թաց լու ծում նե րով կա րող են 
ա ռանձ նա նալ նախ և ա ռաջ փոքրամասշ տաբ ներ ու նե ցող և մաս նա վոր բու հե րը: 
Ի նչ պես ցույց է տա լիս հա մաշ խար հային փոր ձը, այդ բու հե րն ի րենց բնույ թով ա ռա
վել զգա յուն են աշ խա տա շու կայի նկատ մամբ, ու նեն ա վե լի բարձր շա հագրգռ վա
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ծու թյուն ո րա կյալ շր ջա նա վարտ նե րի պատ րաստ ման և աշ խա տան քի տե ղա վոր
ման հար ցե րում, ա ռանձ նա նում են ա րա գըն թաց և օպտիմալ բա րե փո խում նե րով, 
զերծ են վար չա կան կամ կենտ րո նա կան կա ռա վար մա նը բնո րոշ բյու րոկ րա տա
կան խո չըն դոտ նե րից: Այդ բու հե րը կա րող են ա ռա վել օ պե րա տիվ ներդ նել բաց ու 
թա փան ցիկ կա ռա վար ման հա մա կարգ և կա րո ղա նալ ժա մա նա կին բա ցա հայ տել 
ըն թա ցիկ դժ վա րու թյուն նե րը ու փո փո խու թյուն նե րի հրա մա յա կա նը՝ ժա մա նա կին 
տա լով հա մար ժեք լու ծում ներ: Այս բո լո րը կր թա կան ծրագ րե րում հա մար ժեք լու
ծում են ստա նում, ո րով հետև ծրագ րաս տեղծ աշ խա տանք նե րը նա խա ձեռն վում 
են սկսած մաս նա գի տա կան ամ բի ոն նե րից, ֆա կուլ տետ նե րից կամ բու հե րից: Կր
թա կան ծրագ րի բուն պա տաս խա նա տուն ծրագ րային հե ղինակային խումբն է և 
ա մե նա իրավասու փոր ձա գե տը ու հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան կա ռույ ցը, 
ո րին վս տահ ված է կյան քի կո չե լու ծրագ րի կեն սու նա կու թյու նը: Եվ պա տա հա կան 
չէ, որ յու րա քան չյուր ու սում նա կան տար վա շե մին մշ տա կան ար դի ա կա նաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով, մինչև 20 %–ի չա փով, ծրագ րի ա ռար կա յա խում բը 
նո րաց ման փո փո խու թյուն ներ է են թադ րում:

Սա մի կող մից, ի սկ մյուս կող մից՝ պետք է հաշ վի առ նել նաև ծրագ րային բո
վան դա կային և կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի այն մի տում նե րը կամ տեն
դենց նե րը, ո րոնք ու նեն ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն յու րա քան չյուր բու հի 
հա մար: Մաս նա գի տա կան ծրագ րե րի, այս պես կոչ ված, ու ղե նի շային հա մար ժե
քու թյան ա պա հո վու մը ա նընդ հատ կրկն վող գոր ծա ռույթ է, ո րը պայ մա նա վոր ված 
է հա մա հունչու թյան ա պա հով ման շա հե րով: 

Այս պի սով, կր թա կան ծրագ րի կազմ ման պա տաս խա նա տուն պետք է լի նի բու
հը, ոչ թե ԿԳ նա խա րա րու թյու նը, ո րից մինչև օ րս ա վան դա բար ա կն կա լել ե նք նման 
ա ջակ ցու թյուն և չենք ստա ցել: ԿԳ նա խա րա րու թյու նը ըն դա մե նը պետք է սահ մա
նի նվա զա գույն պա հանջ ներ, ո րոնք փաս տո րեն նա խա տես ված են ի րա կա նաց նել 
մաս նա գի տա կան ա ռան ձին ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նա կի ստեղծ մամբ:

3. Հա մա հուն չու թյան ա պա հով ման մի նոր բա ղադ րիչ կա րող է դառ նալ 
նաև տն տե սու թյան ներ հան րա պե տա կան տա րած քային կազ մա կերպ ման յու
րա հատ կու թյուն նե րով պա յմա նա վոր ված մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 
տարածաշրջանային ծրագ րե րի մշա կու մը և ը նդ գր կու մը տվյալ տա րած քի բու
հա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի ցան կում:

Ժա մա նա կի հրա մա յա կան պա հանջ է դար ձել տն տե սու թյան տա րած քային կա
ռուց ված քի և կր թա կան ծրագ րի հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցի լու ծու մը՝ հիմ
քում ու նե նա լով տա րած քային կլաս տե րի ձևա վոր ման մե թո դա կան պա հան ջը: Այ
սինքն՝ պե տա կան, ազ գային մաս նա գի տա կան կր թու թյան զար գաց ման շա հե րից 
բխող և մի մյանց փոխ կա պակց ված խն դիր նե րից բա ցի, կր թա կան ծրա գի րը պետք 
է ու նե նա ևս մեկ՝ կլաս տե րային բա ղադ րիչ: Կր թա կան ծրա գի րը պետք է ա ռա վե
լա գույն չա փով ար տա հայ տի տվյալ տա րած քի կամ տարածաշրջանի սո ցի ալ–տն
տե սա կան ի րադ րու թյու նից բխող խն դիր նե րը: Այս տարածաշրջանային ծրա գի րը 
պետք է ար տա հայ տի մի ջազ գային, հան րա պե տա կան և տարածաշրջանային նշա
նա կու թյան բա ղադ րիչ նե րի շա րու նա կա կա նու թյու նը: Մե թո դա կան այս մո տեց ման 
նպա տակն է ա ռա վե լա գույն չա փով ար տա հայ տել տվյալ տարածաշրջանի տն տե
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սու թյան ճյու ղե րի ըն թա ցիկ և հե ռան կա րային զար գաց ման յու րա հատ կու թյուն
նե րը և տվյալ տարածաշրջանի շա հե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց ված 
կադ րեր պատ րաս տել: Դի ցուք՝ Սյու նի քի և Շի րա կի տարածաշրջաններում տե ղա
բաշխ ված բու հե րի մաս նա գի տու թյուն նե րը և հատ կա պես մաս նա գի տա ցում նե րը 
պետք է մի մյան ցից տար բեր վեն, լի նեն տե ղայ նաց ված և ա ռանձ նա հա տուկ: 

Որ պես վեր ջա բան մեկ ան գամ ևս հա վե լենք, որ նոր կր թա կան ծրագ րե րի 
մշա կու մը և ներդ նու մը պետք է հան գեց նեն նախ և ա ռաջ եվ րո պա կան մի աս
նա կան կր թա կան տա րած քի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
հետ հա մադ րե լի ու թյա նը և ներ դաշ նա կու թյա նը՝ զերծ մնա լով մի ա տիպ կամ մի
աս նա կան կր թա կան ծրագ րե րի տա րա ծու մից: Տար բեր ե րկր նե րի միև նույն մաս
նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րը պետք է մի մյան ցից տար բեր վեն ըն դա մե նը 
կա ռուց ված քային ու բո վան դա կային ա ռում նե րով և նման վեն շր ջա նա վարտ
նե րի մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում նե րով ու պատ րաստ վա ծու թյան մի մյանց 
մոտ վերջ նար դյունք նե րով:

Սա կայն միև նույն մաս նա գի տու թյան դա սըն թաց նե րին կամ մո դուլ նե րին ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րը մի մյան ցից շատ տար բեր լի նել չեն կա րող և այս տե սա
կե տից բու հե րի միջև ո ւղ ղա կի հո րի զո նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կա րող է 
կրթա կան լրա ցու ցիչ արդյունք ա պա հո վել և ա ռա վել դյու րին դարձ նել կրե դիտ
նե րի փոխ ճա նա չե լի ու թյան գոր ծըն թա ցը ու մե ծաց նել շր ջա նա վարտ նե րի աշ խա
տան քի տե ղա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը Եվ րա խորհր դի և Մաք սային մի ու
թյան ան դամ ե րկր նե րում:

Some methodology–related issues on designing specialized educational programs

One of the most urgent issues in the system of current educational reforms in Republic 
of Armenia is the designing and implementing of educational programs that comply with 
the new demands and criteria of labor market. Coming from personal, national and inter
national experience, the authors of the article justify three components of stabilization: 
internationalization, national–economic and regional components, which are based on the 
model on areal clusters. 
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Տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի տն տե սա կան  
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը  երկր նե րի  

նե րու ժի զար գաց ման մի ջոց 

Ա շոտ Մար կո սյան
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա
ռա վար ման վար չու թյան պե տի տե ղա կալ, տն տե սա գի

տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Բո րիս Ա վա գյան
ՌԴ պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման գոր ծա կա լու թյան 
Լե նինգ րա դի տա րա ծաշր ջա նային վար չու թյան ղե կա

վա րի տե ղա կալ (Սանկտ Պե տեր բուրգ, ՌԴ), տն տե
սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Ար տա շես Ե ղի ա զա րով 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան 

պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ, « Ռոս գոսստ րախ 
Ար մե նի ա» ըն կե րու թյուն

1. Մե գատն տե սու թյու նը որ պես տն տե սա գի տու թյան նոր գի տա ճյուղ

Ժա մա նա կա կից հա մաշ խար հային տն տե սու թյան բնո րո շող գի ծը, ո րը հատ կա
պես լայն թափ ստա ցավ սկ սած 1970–ա կան թվա կան նե րից, ազ գային տն տե սու
թյուն նե րի խո րը և հա մա պար փակ ին տեգ րումն ու տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու
թյունն է: Այս եր ևույ թը ա ռա վել մեծ ծա վալ ներ ստա ցավ 1990–ա կան թվա կան նե րի 
սկզ բից, ե րբ հա մայ նա վա րա կան հա սա րա կար գը և նրա միջ նա բեր դը հան դի սա
ցող նախ կին Խորհր դային Մի ու թյու նը հե ռա ցավ պատ մա կան թա տե րա բե մից: 
Նախ կին հա մայ նա վա րա կան գրե թե բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րը հռ չա կե ցին 
ի րենց քա ղա քա կան ան կա խու թյան մա սին և ան ցում կա տա րե ցին շու կա յա կան 
տն տե սու թյան: Սկս վեց մեծ ան ցու մը սո ցի ա լիզ մից կա պի տա լիզ մին, ին չը շա րու
նակ վում է նաև մեր օ րե րում: Ներ կա յումս « մա քուր» սո ցի ա լիս տա կան ե րկր ներ 
մնա ցել են մի այն Կու բան և Հյու սի սային Կո րե ան, ո րոնց տն տե սա կար գի փո փո
խու թյու նը, կար ծում ե նք, մի այն ժա մա նա կի հարց է: Ան տա րա կույս է, որ սո ցի
ա լիզ մից կա պի տա լիզ մի ան ցու մը և պլա նային կամ հրա մա յա կան տն տե սու թյան 
փո խա րի նու մը շու կա յա կա նով ժա մա նա կի հրա մա յա կանն էր, ո րի ըն թաց քում 
կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե ցան, ան կաս կած և, ա ռա ջին հեր թին, քա ղա քա
կան գոր ծոն նե րը, ո րոնց հիմ քում, մեր խո րին հա մոզ մամբ ըն կած է ին ա վե լի շուտ 
տնտե սա կան պատ ճառ նե րը և հան գա մանք նե րը: Ե թե վե րոգ րյա լը ձևա կեր պենք 
այլ կերպ, ա պա կս տաց վի, որ տն տե սա կան գոր ծոն նե րը հան գեցրին քա ղա քա
կան բնույ թի փո փո խու թյուն նե րի: Այս ըն թա ցա կար գի ժա մա նակ, ե րբ նախ կին 
հա մայ նա վա րա կան հա մա կար գը աս տի ճա նա բար սկ սեց մեր ձե նալ հա մաշ խար
հային տն տե սու թյան ոչ սո ցի ա լիս տա կան մա սին, և ին տեն սի վա ցան ա ռևտ րատն
տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, պարզ դար ձավ, որ հա մայ նա վա րա կան տն տե
սա կար գը կա պի տա լիս տա կա նի հա մե մա տու թյամբ պար զա պես ա նար դյու նա վետ 
էր (ե րբ սո վե տա կան հա ման ման տեխ նի կա կան պայ ման ներ ու նե ցող տրակ տո րը 
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կամ կոմ բայ նը 2–3 ան գամ ծանր ու նյու թա տար էր, քան, ա սենք, ա մե րի կյա նը կամ 
ա րևմ տաեվ րո պա կան որ ևէ ե րկ րում ար տադր վա ծը, ե րբ ո ղջ տն տե սու թյան հաշ
վով նախ կին Խորհր դային Մի ու թյու նում աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու
նը 6–ից 8 ան գամ ա վե լի ցածր էր, քան Ա ՄՆ–ո ւմ): Հա մաշ խար հային ա րե նա յում 
« սո ցի ա լիզմ–կա պի տա լիզմ» մր ցակ ցու թյու նը հօ գուտ վեր ջի նիս, բազ մա թիվ այլ 
պատ ճառ նե րի շար քում պայ մա նա վոր ված էր նաև տն տե սա կան հան գա մանք նե
րով և ո րի մի ջուկն այն էր, որ սո ցի ա լիզ մը չկա րո ղա ցավ ստեղ ծել ար դյու նա վետ 
աշ խա տան քի գոր ծուն շա հադր դիչ ներ, մո տի վա ցի ոն նե րուժ ու նե ցող մե խա նիզմ
նե րի խթան ներ, ո րոնք կա պա հո վե ին յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու աշ խա տան քի 
ար դյու նա վե տու թյունն իր աշ խա տա տե ղում: Կամ, այլ կերպ՝ «Ար տադ րո ղա կան 
ու ժե րի բնույ թին ար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան 
մա սին» օ րեն քը (ա վե լի պարզ ա սած, այդ օ րեն քի ի մաստն այն է, ո րն ի դեպ հա
մընդ հա նուր տն տե սա կան օ րենք է, որ աշ խա տողն ու նի բա վա րար նյու թա կան և 
հոգ ևոր խթան ներ ու ցան կու թյուն ար դյու նա վետ աշ խա տե լու և ա րա րե լու հա մար) 
գոր ծեց մա սամբ, ոչ լի ար ժեք կամ կի սատ–պ ռատ, ի նչն էլ ճա կա տագ րա կան ե ղավ 
հա մայ նա վա րու թյան հա մար:

Կա պի տա լիզ մի հաղ թա նա կը սո ցի ա լիզ մի նկատ մամբ ո ղջ աշ խար հում ա մե
նից ա ռաջ պայ մա նա վոր ված էր այդ տն տե սու թյան կազ մա կերպ ման ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րով կամ ա վե լի ճիշտ ա ռա վե լու թյուն նե րով, ո րոնց հիմ քում 
ըն կած է տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի ա զա տու թյու նը, ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը, պե տու թյան, որ պես ձեռ նար կա տի րու թյան 
ե րաշ խա վո րի, հս տակ գոր ծա ռու թյուն նե րը, պե տու թյուն–մաս նա վոր հատ ված նե
րի ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը և մյուս ժո
ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րը, ո րոնք ի րենց գոր ծու նա կու թյունն ու բա րե րար ազ
դե ցու թյու նը ա պա ցու ցել են ար դի քա ղա քա կիրթ ե րկր նե րում: Հա մաշ խար հային 
տն տե սու թյան մասշ տա բով ազ գային տն տե սու թյուն նե րի միջև տե ղի ու նե ցող սո
ցի ալ–տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ի րենց դրա կան ազ դե ցու թյունն են ու
նե ցել հա մա գոր ծակ ցող ե րկր նե րի բար գա վաճ ման և տն տե սա կան բարձր ա ճի 
տեմ պե րի ա պա հով ման գոր ծում: Ը ստ ո րում, այդ հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ քում 
ըն կած են ար տա քին ա ռևտ րի ի րա կա նաց ման բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան ա ռա
վե լու թյուն նե րը: 

Մի կող մից՝ այն հան գա ման քը, որ « բո լո րը հա վաք վել են մի նա վա կում», ի սկ 
մյուս կող մից՝ հա մաշ խար հային տն տե սու թյան ին տեգր վա ծու թյան խո րա ցու մը 
և գլո բա լա ցու մը ցույց տվե ցին ի րենց խո ցե լի ու թյու նը և թե րու թյուն նե րը, ո րի լա
վա գույն ա պա ցույ ցը 2008 թ–ի կե սե րից սկիզբ ա ռած հա մաշ խար հային ֆի նան սա
տնտե սա կան ճգ նա ժամն էր, ո րի մեջ ը նդ գրկ վե ցին աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր
նե րը: Հետճգ նա ժա մային զար գա ցում նե րը վկա յում են, որ դրան ցից դուրս գա լու 
ու ղի նե րը չգտ նե լու հիմ նախն դի րը նոր պա հանջ ներ է դնում տն տե սա գի տու թյան 
ա ռջև: Կամ, այլ կերպ ա սած, ա ռան ձին ե րկր նե րի մե կու սի փոր ձե րը, կամ ազ գային 
տն տե սու թյու նում վար վող միկ րո և մակ րոտն տե սա գի տու թյան գոր ծի քա կազ մե րը 
բա վա րար չեն հաղ թա հա րե լու ճգ նա ժա մի հետ ևանք նե րը: Այդ է վկա յում Եվ րա մի
ու թյան ե րկր նե րում ստեղծ ված պարտ քի հիմ նախն դի րը, ին չը պա հան ջում է ԵՄ–ի 
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ան դամ–ե րկր նե րի ջան քե րի հա մա տե ղու մը և մի աս նա կան ծրագ րե րի մշա կու մը ու 
դրա կեն սա գոր ծու մը այդ կա ռույ ցի մեջ մտ նող բո լոր ե րկր նե րում: 

Այս տե սան կյու նից զգա լի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում տն տե սա գի տու
թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ նախ կին վար չա պետ Հ.Բագ րա տյա նի տե սա կե տը. 
«Ա վան դա կան տն տե սա գի տա կան գի տե լիք նե րը, ո րոնք հեն վում են եր կու հիմ նա
կան գի տա ճյու ղե րի (դիս ցիպ լին նե րի)՝ ժա մա նա կա կից միկ րո– և մակ րոտն տե սա
գի տու թյուն նե րի վրա, հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ձևա կեր պե լու ազ գային տն
տե սու թյուն նե րի կա յուն զար գաց ման լու ծում նե րի հս տակ հա վա քա կազմ: Խնդիրն 
այն է, որ տն տե սա կան գլո բա լիզ մի զար գա ցու մը ա ռա ջին ան գամ բե րել է այն 
ի րա վի ճա կին, ե րբ ձևա վոր վել են հա մաշ խար հային պայ ման ներ ոչ մի այն ապ
րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հա վա սա րա կշռու
թյան, այլ նաև ռե սուրս նե րի (ն կա տի ու նենք ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րը՝ հո ղը, 
աշ խա տան քը, հան քային հում քը, կա պի տա լը, նո րա մու ծու թյուն նե րը) հա մար: 

Այդ ա մե նի ար դյուն քում ձևա վոր վե ցին ռե սուրս նե րի ա ռա ջար կի և պա հան ջար
կի հա մաշ խար հային (մե գատն տե սա կան) կո րե րը: 

Ի րադ րու թյու նը տն տե սա գի տու թյան մեջ հի շեց նում է ան ցյալ դա րի 30–ա կան 
թվա կան նե րը, ե րբ հան կարծ պարզ վեց, որ տն տե սա գի տու թյու նը, որ պես այդ պի
սին չկա, այլ կա միկ րոտն տե սա գի տու թյուն և մակ րոտն տե սա գի տու թյուն:

Մար դիկ, ապ րանք նե րը, ծա ռա յու թյուն նե րը և ռե սուրս նե րը ա վե լի ա րագ և պա
կաս ար գելք նե րով հա տում են ազ գային պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րը, ի նչն էլ 
ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի 
հա մաշ խար հային հա վա սա րակշ ռու թյան պայ մանն է: Ե րբ մի ջին սա կա գի նը ցածր 
է 10 %–ից, շու կա յա կան հա վա սա րակշ ռու թյան ազ գային (մակ րոտն տե սա կան) մի
ջա վայ րը « տար րա լուծ վում» է: 

Այդ պի սով, սա կագ նե րի մա կար դա կի քա նա կա կան նվա զու մը հան գեց րել է հա
մաշ խար հային տն տե սու թյան հա մար ո րա կա պես նոր, ան նա խա դեպ ի րա վի ճա կի՝ 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վել ե րկր նե րի միջև ռե սուրս նե րի ա զատ տե ղա շար ժի 
հա մար: Այս տե ղից էլ ծա գել է ռե սուրս նե րի սահ մա նային ար դյունք նե րի հա մա
հարթ ման և հա վա սա րակշ ռու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը»1: 

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան  
մի տում նե րը 

Ե թե փոր ձե լու լի նենք վերն աս վա ծը պատ կե րաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան 2011–2012 թվա կան նե րի ցու ցա նիշ նե
րով, ա պա կա րող ե նք ամ րագ րել հետ ևյալ փաս տե րը.
 • 2011 թվա կա նին ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան ծա վա լը կազ մել է 5479.7 

մլն դո լար, 2012 թվա կա նին՝ 5694.9 մլրդ դո լար, ա ճի տեմ պը կազ մել է 103.9 %, 
 • առևտ րի հաշ վեկ շի ռը 2011 թվա կա նին կազ մել է –2811.0 մլն դո լար, 2012 թվա կա

նին՝ –2838.7 մլն դո լար, 

1  Багратян Г.А., Мегаэкономика и глобальные экономические проблемы. Учебно–методическое пособие. 
Ер.: Издательство РАУ, 2013г., стр. 8. 
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 • ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան 27.0 %–ը 2011 թվա կա նին բա ժին է ըն կել 
Ա ՊՀ ե րկր նե րին, այդ թվում 20.3 %–ը Ռու սաս տա նին, 4.4 %–ը՝ Ո ւկ րաի նային, 
0.5 %–ը՝ Թուրք մենս տա նին, 0.5 %–ը՝ Ա ՊՀ մյուս ե րկր նե րին: Այդ ցու ցա նիշ նե րը 
2012 թվա կա նին կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 29.4 %, 23.5 %, 4.0 %, 0.5 %, 
0.2 %, 0.7 % և 0.4 %, 

 • առևտ րի հաշ վեկշ ռում Ա ՊՀ ե րկր նե րի տե սա կա րար կշի ռը կազ մել է 2011 թ–ին 
33.5 %, այդ թվում Ռու սաս տա նի նը՝ 23.8 %, Ո ւկ րաի նայի նը՝ 7.9 %, Թուրք մենս տա
նի նը՝ 0.7 %, Ղա զախս տա նի նը՝ 0.7, Բե լա ռու սի նը՝ 0.8 %, Ա ՊՀ այլ ե րկր նե րի նը՝ 
–0.5 %: Այդ ցու ցա նիշ նե րը 2012 թվա կա նին կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
35.3 %, 27.4 %, 7.1 %, 0.0 %, 0.2 %, 0.9 %, –0.4 %,

 • ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան 32.4 %–ը 2011 թվա կա նին բա ժին է ըն կել ԵՄ 
ե րկր նե րին, այդ թվում՝ 7.4 %–ը՝ Գեր մա նի ային, 4.6 %–ը՝ Բուլ ղա րի ային, 3.2 %–ը՝ 
Ի տա լի ային, 2.8 %–ը՝ Նի դեր լանդ նե րին, 2.2 %–ը՝ Իս պա նի ային: Այդ ցու ցա նիշ
նե րը 2012 թվա կա նին կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 29.6 %, 7.3 %, 3.8 %, 
3.1 %, 2.1 %, 1.4 %, 

 • առևտ րի հաշ վեկշ ռում ԵՄ ե րկր նե րի տե սա կա րար կշի ռը 2011 թ–ին կազ մել է 
19.9 %, այդ թվում վե րը թվարկ ված ԵՄ ե րկր նե րի նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
3.1 %, –1.8 %, 5.9 %, –2.9 %, –1.5 %: Այդ ցու ցա նիշ նե րը 2012 թ–ին կազ մել են հա մա
պա տաս խա նա բար՝ 19.9 %, 4.0 %, –1.5 %, 5.7 %, –1.5 % և 0.6 %, 

 • ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան 40.7 %–ը բա ժին է ըն կել այլ ե րկր նե րին, 
ո րոնց շար քում ա մե նա մեծ բա ժին ու նե ցող ե րեք ե րկր ներն ե ն Չի նաս տա նը՝ 
7.7 %, Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյու նը՝ 5.9 %, Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա
հանգ նե րը՝ 4.5 %, 2012 թվա կա նին այդ ցու ցա նիշ նե րը կազ մել են հա մա պա տաս
խա նա բար՝ 41.0 %, 7.6 %, 5.6 %, 4.1 %, 

 • առևտ րի հաշ վեկշ ռում այլ ե րկր նե րի տե սա կա րար կշի ռը 2011 թ–ին կազ մել է 
46.6 %, 2012 թ–ի ն՝ 44.8 %, այս խմ բի մեջ մտ նող վե րը նշ ված ե րկր նե րի հա մար 
այդ ցու ցա նիշ նե րը 2011 թ–ին կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 13.8 %, 3.9 %, 
1.7 %, 2012 թ–ին հա մա պա տաս խա նա բար՝ 13.0 %, 4.3 %, 2.0 %2:
Բեր ված տվյալ նե րից հետ ևում է, որ ՀՀ–ը 2011–2012 թթ–ին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու

թյան մեծ մասն ի րա կա նաց նում է այլ ե րկր նե րի, ԵՄ և Ա ՊՀ ե րկր նե րի հետ: Ը ստ 
ո րում 2012 թվա կա նին ԵՄ և Ա ՊՀ ցու ցա նիշ նե րը զգա լի ո րեն մո տե ցել են մի մյանց: 

ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան և ա ռևտ րի հաշ վեկշ ռի ցու ցա նիշ նե րը 
2011–2012 թթ. հար ևան ե րկր նե րի հետ բեր ված է ա ղյու սակ 1–ո ւմ: 

2  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 115–116: 
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Ա ղյու սակ 1

ՀՀ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան և ա ռևտ րի հաշ վեկշ ռի ցու ցա նիշ նե րը 
հար ևան ե րկր նե րի հետ 2011–2012 թթ., հազ. դո լար3 

Ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյուն Առևտ րի հաշ վեկ շիռ

2011 թ.
տ

ե ս
ա

 կա
 րա

ր
կ շ

ի ռ
ը,

 %
2012 թ.

տ
ե ս

ա
 կա

 րա
ր

կ շ
ի ռ

ը,
 %

ա
 ճի

 տ
եմ

 պ
ը

2011 թ.

տ
ե ս

ա
 կա

 րա
ր

կ շ
ի ռ

ը,
 %

2012 թ.

տ
ե ս

ա
 կա

 րա
ր

կ շ
ի ռ

ը,
 %

Ըն դա
մե նը, 
ո րից՝

5479670.8 100.0 5694929.4 100.0 103.9 –2810993.1 100.0 2838677.6 100.0

Ադր բե
ջան – – – – – – – – –

Ի ԻՀ 323042.7 5.9 317662.1 5.6 98.3 –110542.0 3.9 –122053.1 4.3

Թուր
քի ա 241297.5 4.4 214540.0 3.8 88.9 –239198.8 8.5 –212684.4 7.5

Վ րաս
տան 122025.3 2.2 130648.9 2.3 107.1 1678.4 –0.1 32522.6 –1.1

Հա
րևան 
ե րկր
ներ

686365.5 12.5 662851.0 11.7 96.6 –348062.4 12.3 302214.9 10.7

Ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րից հետ ևում է, որ ՀՀ ա ռևտ րի հաշ վեկ շի ռը հար ևան 
ե րկր նե րի հետ դրա կան է մի այն Վրաս տա նի դեպ քում: Ի սկ ը նդ հա նուր առ մամբ 
ՀՀ Ա ՎԾ–ի բեր ված տվյալ նե րով ՀՀ–ի ա ռևտ րի հաշ վեկ շի ռը 2011–2012 թթ. դրա կան 
է ե ղել Ա ՊՀ այլ ե րկր նե րի (բա ցի ՌԴ–ի, Ո ւկ րաի նայի, Թուրք մենս տա նի, Ղա զախս
տա նի, Բե լա ռու սի) հետ (–0.5 %, –0.4 %), Բուլ ղա րի այի (–1.8 %, –1.5 %), Նի դեր լանդ
նե րի (–2.9 %, –1.5 %), Իս պա նի այի (–1.5 %), Պա նա մայի (–0.1 %, 0.0 %), Կա նա դայի 
(–1.4 %, –2.3 %), Վրաս տա նի (–0.1 %, –1.1 %) հետ: Մնա ցած ե րկր նե րի հետ ՀՀ ար տա
քին ա ռևտ րի հաշ վեկ շի ռը ե ղել է բա ցա սա կան նշա նով: 

ՀՀ տն տե սու թյան հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ար տա քին ա ռև տուրն 
ը ստ կա ռուց ված քի (ար տա հա նում և ներ մու ծում (ը ստ ա ռև տուր ա նող ե րկ րի)) և 
ա ռան ձին ե րկր նե րի ու դրանց խմ բե րի: 2011 թ–ին ՀՀ ար տա հան ման ծա վա լը կազ

3  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 115–116: 
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մել է 1334.3 մլն դո լար, 2012 թ–ի ն՝ 1428.2 մլն դո լար, ներ մու ծու մը հա մա պա տաս
խա նա բար 4145.3 մլն դո լար և 4266.8 մլն դո լար: Ը ստ ո րում 2011 թ–ին ՀՀ ար տա
հան ման 20.1 %–ը բա ժին է ըն կել Ա ՊՀ, 45.5 %–ը՝ ԵՄ, 34.4 %–ը այլ ե րկր նե րին: Այդ 
ցու ցա նիշ նե րը 2012 թ–ին կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 23.5 %, 39.2 %: Ներ
մուծ ման ցու ցա նիշ նե րը 2011 թ–ին կազ մել են Ա ՊՀ ե րկր նե րից 22.7 %, ԵՄ ե րկր նե
րից 24.1 %, այլ ե րկր նե րից՝ 53.2 %: 2012 թ–ին այդ ցու ցա նիշ նե րը կազ մել են հա մա
պա տաս խա նա բար՝ 23.5 %, 25.2 %, 51.4 %: 

2012 թ–ին ՀՀ ար տա հան ման մեջ ա մե նա մեծ բա ժին ու նե ցող 10 ե րկր ներն ե ն՝ 
ՌԴ–ն (19. 6 %), Գեր մա նի ան (10.7 %), Բուլ ղա րի ան (9.1 %), Բել գի ան (8.9 %), Նի դեր
լանդ նե րը (5.6 %), Իս պա նի ան (2.1 %), Ո ւկ րաի նան (1.0 %), Թուրք մենս տա նը (1.0), 
Կիպ րո սը (0.6 %), Շվե դի ան (0.6 %): Նշ ված խումբ ե րկր նե րի բա ժի նը կազ մել է ըն
դա մե նը ար տա հան ման 59.2 %–ը: 2012 թ–ին ՀՀ ներ մուծ ման մեջ ա մե նա մեծ բա ժին 
ու նե ցող 10 ե րկր ներն ե ն՝ ՌԴ–ն (18.3 %), Ո ւկ րաի նան (4.4 %), Գեր մա նի ան (4.1 %), 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նը (3.4 %), Ի տա լի ան (3.3 %), Ֆրան սի ան (2.5 %), Բել գի ան 
(2.1 %), Ա վստ րի ան (1.4 %), Իս պա նի ան (0.6 %), Ֆին լան դի ան (0.6 %): Նշ ված խումբ 
ե րկր նե րի բա ժի նը կազ մել է ըն դա մե նը ներ մուծ ման 42.6 %4: Այ սինքն՝ ար տա հան
ման նկատ մամբ ՀՀ ներ մու ծումն ա վե լի բազմազան (դի վեր սի ֆի կաց ված) է:

Կար ևոր է նաև նշել, որ ե թե 2011 թ–ին ՀՀ ար տա հան ման մեջ Եր ևա նի բա ժի
նը կազ մել է 51.8 %, ա պա 2012 թ–ի ն՝ 47.3 %, ներ մուծ մա նը հա մա պա տաս խա նա
բար՝ 83.3 % և 82.4 %: Զգա լի են նաև Սյու նի քի և Լո ռու բա ժին նե րը. ար տա հան ման 
մեջ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 2011 թ–ի ն՝ 21.1 %, և 11.9 %, 2012 թ–ի ն՝ 18.7 % և 10.3 %: 
Ներ մուծ ման ցու ցա նիշ նե րը կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 2011 թ–ի ն՝ 2.4 % 
և 2.2 %, 2012 թ–ի ն՝ 2.3 % և 2.0 %5: Ի նչ պես տես նում ե նք ՀՀ մյուս մար զե րի բա
ժին նե րը ՀՀ ար տա հան ման և ներ մուծ ման մեջ մեծ չեն, ին չը են թադ րում է, որ 
ա ռա ջի կա տա րի նե րին է ա կան ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել մյուս մար զե րի 
սոցիալ–տնտե սա կան զար գաց մա նը և նրանց նե րու ժի մյուս հնա րա վո րու թյուն նե
րի բա ցա հայտ մա նը և օգ տա գործ մա նը: Դրա նով ի սկ կկանխ վի Եր ևա նի գերբ նակ
վեց վա ծու թյու նը և ար տադ րու թյան հա մա կենտ րո նա ցու մը:

ՀՀ ը ստ ապ րան քային բա ժին նե րի ար տա հան ման և ներ մուծ ման ծա վալ նե
րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը (տե՛ս ա ղյու սակ 2–ը) ցույց է 
տա լիս, որ 2012 թ–ին ՀՀ ար տա հան ման մեջ ա մե նա մեծ բա ժին են կազ մել հան
քա հում քային ար տադ րան քը (28.1 %), ոչ թան կար ժեք մե տաղ նե րը և դրան ցից 
պատ րաստ ված ի րե րը (24.0 %) և պատ րաս տի սնն դի ար տադ րան քը (17.9 %), 
ո րոնց բա ժի նը ը նդ հա նուր ար տա հան ման մեջ կազ մում է 70.0 %, ին չը վկա յում 
է ՀՀ ար տա հան ման խիստ կենտ րո նաց վա ծու թյան կա՛մ էլ տն տե սու թյան ոչ 
բազմազանության մա սին: 

4 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 117–119:
5 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 119:
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ՀՀ ար տա հան ման և ներ մուծ ման ծա վալ ներն ըստ ապ րան քային  
բա ժին նե րի, հազ. Ա ՄՆ դո լար6

Ար տա հա նում Ներ մու ծում

2011 թ.
հուն վար–
դեկ տեմ

բեր

2012 թ.
հուն վար–
դեկ տեմ

բեր

ա ճի 
տեմ պը,

%

2011 թ.
հուն վար–
դեկ տեմ

բեր

2012 թ.
հուն վար–
դեկ տեմ

բեր

ա ճի 
տեմ
պը,
%

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը 1 334 338.8 1 428 125.9 107.0 4 145 332.0 4 266 803.5 102.9

այդ թվում`

կեն դա նի կեն դա նի ներ և կեն դա նա կան 
ծագ ման ար տադ րանք 30 037.5 33 122.5 110.3 133 285.6 136 271.6 102.2

բու սա կան ծագ ման ար տադ րանք 23 206.6 34 746.1 149.7 242 047.4 259 765.7 107.3

կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման 
յու ղեր և ճար պեր 25.3 55.8 2.2 ան

գ. 57 947.2 59 592.1 102.8

պատ րաս տի սնն դի ար տադ րանք 183 830.9 255 248.8 138.8 347 947.1 356 920.5 102.6

հան քա հում քային ար տադ րանք 404 126.3 401 227.1 99.3 821 555.9 916 355.9 111.5

քի մի այի և դրա հետ կապ ված ար դյու
նա բե րու թյան ճյու ղե րի ար տադ րանք 11 140.0 13 137.1 117.9 302 830.9 326 108.1 107.7

պ լաստ մաս սա և դրան ցից ի րեր, կաու
չուկ և ռե տի նե ի րեր 8 685.2 11 413.9 131.4 172 818.0 170 278.1 98.5

կաշ վի հումք, կա շի, մոր թի և դրան ցից 
պատ րաստ ված ի րեր 3 446.8 3 372.5 97.8 12 069.8 12 840.8 106.4

փայտ և փայ տյա ի րեր 634.6 844.1 133.0 68 439.9 70 845.5 103.5

թուղթ և թղ թից ի րեր 729.3 904.1 124.0 80 087.3 86 778.0 108.4

մա նա ծա գոր ծա կան ի րեր 8 347.3 19 016.8 2.3 ան
գ. 160 318.6 153 876.9 96.0

կոշ կե ղեն, գլ խարկ ներ, հո վա նոց ներ 1 470.7 2 334.8 158.8 33 609.4 30 112.5 89.6

ի րեր քա րից, գիպ սից, ցե մեն տից 16 890.8 17 879.3 105.9 86 857.0 81 753.4 94.1

թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա
րեր, թան կար ժեք մե տաղ ներ և դրան

ցից ի րեր
196 441.4 173 007.6 88.1 214 869.6 179 140.7 83.4

ոչ թան կար ժեք մե տաղ ներ և դրան ցից 
պատ րաստ ված ի րեր 364 728.5 342 282.7 93.8 326 172.6 309 503.9 94.9

մե քե նա ներ, սար քա վո րում ներ և մե
խա նիզմ ներ 33 469.9 41 211.3 123.1 566 524.1 602 396.7 106.3

վեր գետ նյա, օ դային և ջրային տրանս
պոր տի մի ջոց ներ 30 078.1 54 931.4 182.6 370 252.8 351 417.8 94.9

սար քեր և ա պա րատ ներ 14 840.7 19 794.1 133.4 58 892.0 64 377.4 109.3

տար բեր ար դյու նա բե րա կան  
ապ րանք ներ 1 368.9 2 581.1 188.6 87 748.5 96 519.9 110.0

ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 840.2 1 014.5 120.7 1 058.3 1 948.2 184.1

6 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013, էջ 120:
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Նույն թվա կա նին ՀՀ ներ մուծ ման մեջ ա մե նա մեծ բա ժին են ու նե ցել հան քա
հում քային ար տադ րան քը (21.5 %), սար քա վո րում նե րը և մե խա նիզմ նե րը (14.1 %), 
պատ րաս տի սնն դի ար տադ րան քը (8.4 %): Նշ ված ապ րան քային բա ժին նե րի տե
սա կա րար կշի ռը կազ մել է ըն դա մե նը ներ մուծ ման 44.0 %–ը: Հարկ է նաև ը նդ գծել, 
որ 2012 թ–ին 2011 թ–ի հա մե մատ, ե թե ար տա հա նումն ա վե լա ցել է 107.0 %–ով, 
ա պա ներ մու ծու մը 102.9 %, ի նչն ան կաս կած դրա կան մի տում է: Դրա կան պետք 
է հա մա րել նաև « Կեն դա նա կան և բու սա կան յու ղե րի ու ճար պե րի» ի նչ պես նաև 
« Մա նա ծա գոր ծա կան ի րե րի» կրկ նա կի ից ա վե լի չա փե րով ար տա հան ման ա վե
լա ցու մը: 

3. ՀՀ հիմ նա կան սո ցի ալ–տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը 
 2005–2012 թվա կան նե րին 

Ա ղյու սակ 3–ո ւմ բեր ված են ՀՀ հիմ նա կան սո ցի ալ–տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը 
և դրանց շար ժը 2005–2012 թ վա կան նե րին: 

Ա ղյու սա կում բեր ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է կա տա րել հե
տևյալ եզ րա հան գում նե րը.
 • բ նակ չու թյան թվա քա նա կը նվա զել է, թեև բնակ չու թյան բնա կան ա ճը ա վե լա

ցել է, սա կայն այն շա րու նակ վում է մնալ ցածր (2012 թ–ին հա զար բնակ չի հաշ
վով կազ մել է 4.9 մարդ), 

 • ի տար բե րու թյուն պաշ տո նա պես գրանց ված գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նա կի՝ 
գոր ծա զուրկ նե րի մի ջին տա րե կան թվա քա նա կը գրե թե 4 ան գամ գե րա զան
ցում է ա ռա ջին ցու ցա նի շին, 

 • ան վա նա կան ՀՆԱ–ն ա վե լա ցել է 178.2 %–ով, մեկ շն չի հաշ վով՝ 189.6 %, թեև մեկ 
շն չի հաշ վով այն շա րու նա կում է ցածր մնալ,

 • սկ սած 2008 թ–ից զգա լի ո րեն ա վե լա ցել են վերջ նա կան սպառ ման ծախ սե րը, 
ո րոնք 2012 թ–ին գե րա զան ցել են ՀՆԱ–ի ծա վա լը 1.4 %–ով: 

 • Հ ՆԱ–ի կազ մում սկ սած 2008 թ–ից նվա զել է հա մա խառն կու տակ ման բա ժի նը 
(ը ստ ո րում զգա լի ո րեն),

 • ն կատ վել է ի նչ պես ար դյու նա բե րա կան այն պես էլ գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րան քի զգա լի աճ, ի նչ պես բա ցար ձակ ցու ցա նիշ նե րով, այն պես էլ ՀՆԱ–ի 
կազ մում,

 • 2008 թ–ից նկատ վել է շի նա րա րու թյան ծա վալ նե րի նկա տե լի ան կում, ի նչ պես 
բա ցար ձակ, այն պես էլ հա րա բե րա կան ա ռու մով,

 • թեև ՀՆԱ–ի նկատ մամբ ա վե լա ցել են հա մախմբ ված բյու ջե ի ե կա մուտ նե րը, 
սա կայն դրանք շա րու նա կում են մնալ ցածր,
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Ա ղյու սակ 3 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հիմ նա կան սո ցի ալ–տն տե սա կան  
ցու ցա նիշ նե րը 2005–2012 թվա կան նե րին 

N Ցու ցա նիշ նե րը 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012 թ. 

2005 թ–ի 
նկատ մամբ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Բ նակ չու թյան թվա քա նա կը, 

տա րե վեր ջին,
հազ. մարդ 

3219.2 3222.9 3230.1 3238.0 3249.5 3262.6 3274.3 3041.0 94.5

2.

Բ նակ չու թյան բնա կան ա ճը, 
հազ. մարդ

11.1 10.4 13.3 13.8 16.8 16.9 15.4 14.8 133.3

հազ. բնակ չի հաշ վով 3.5 3.2 4.1 4.2 5.2 5.2 5.1 4.9 140.0

3.
Զ բաղ ված նե րի մի ջին տա
րե կան թվա քա նա կը, հազ. 

մարդ 
1097.8 1092.4 1101.5 1183.1 1152.8 1185.2 1175.1 1166.5 106.3

4.
Գոր ծա զուրկ նե րի մի ջին տա

րե կան թվա քա նա կը, հազ. 
մարդ 

– – – 231.6 265.9 278.2 286.5 246.2 –

5.
Պաշ տո նա կան գրանց ված 

գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նա
կը, տա րե վեր ջին, հազ. մարդ 

89.0 84.6 75.1 74.7 84.5 78.8 73.9 65.0 73.0

6.
ՀՀ դրամ / Ա ՄՆ դո լար մի ջին 

տա րե կան փո խար ժե քը 
457.7 416.0 342.1 305.9 363.3 373.7 372.5 401.8 87.8

7.

Աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա
կան ան վա նա կան աշ խա տա

վար ձը, ՀՀ դրամ
52060 62293 74227 87406 96019 102652 108092 121374 233.1

ԱՄՆ դո լար 113.7 149.7 216.9 285.7 264.3 274.7 290.2 302.1 265.7

8.

Ան վա նա կան ՀՆԱ (շու կա յա
կան գնե րով), մլրդ դրամ

2242.9 2656.2 3149.3 3568.2 3141.7 3460.2 3776.4 3997.6 178.2

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 4.90 6.38 9.21 11.66 8.65 9.26 10.14 9.95 203.1

մեկ շն չի հաշ վով, հազ. դրամ 697.1 824.6 976.1 1103.3 968.5 1062.7 1252.8 1321.9 189.6

ԱՄՆ դո լար 1523 1982 2853 3606 2666 2844 3363 3290 216.0

9.

Վերջ նա կան սպառ ման ծախ
սե րը, մլրդ դրամ

1930 2187.1 2576.3 2918.8 2944 3289.6 3648.6 4054 210.1

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 4.22 5.26 7.53 9.54 8.10 8.80 9.79 10.09 239.3

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 86.0 82.3 81.8 81.8 93.7 95.1 96.6 101.4
15.4 տո կո
սային կետ

10

Հա մա խառն կու տա կում, մլրդ 
դրամ

683.3 653.7 1189.9 1458.4 1089.2 1137.3 1053.9 951.7 139.3

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 1.49 1.57 3.48 4.77 3.00 3.04 2.83 2.37 159.1

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 30.4 24.6 37.8 40.9 34.7 32.8 27.9 23.8
–6.6 տո կո սա–

յին կետ 

11

Ար դյու նա բե րա կան ար տադ
րան քը, մլրդ դրամ 

651.9 644.9 716.5 739.3 669.4 824.4 999 1120.5 171.9

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 1.42 1.55 2.09 2.42 1.84 2.21 2.68 2.79 196.5

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 29.0 24.3 22.7 20.8 21.3 23.9 26.4 28.0
–1.0 տո կո սա–

յին կետ 
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ա ղյու սակ 3–ի շա րու նա կու թյու նը 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12.

Գյու ղատն տե սու թյան ար
տադ րան քը, մլրդ դրամ 

493 555.9 633.9 628.1 552.1 636.7 795 840.4 170.5

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 1.08 1.34 1.85 2.05 1.52 1.70 2.13 2.09 193.5

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 22.0 21.0 20.1 17.6 17.6 18.4 21.0 21.0
–1.0 տո կո սա–

յին կետ 

13.

Շի նա րա րու թյան ծա վա լը, 
մլրդ դրամ

435.1 643.8 671 858.7 579.7 588.8 504.8 469.7 108.0

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 0.95 1.55 1.96 2.81 1.60 1.58 1.36 1.17 123.2

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 19.4 24.2 21.3 24.1 18.5 17.0 13.4 11.7
–7.7 տո կո սա–

յին կետ

14.

Առևտ րի շր ջա նա ռու թյու նը, 
մլրդ դրամ

853.9 820.8 1421.8 1676.7 1573.2 1810.2 2049.7 2194 256.9

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 1.87 1.97 4.16 5.48 4.33 4.84 5.50 5.46 292.0

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 29.0 24.3 22.7 20.8 21.3 23.9 26.4 28.0
–1.0 տո կո սա–

յին կետ

15.

Ծա ռա յու թյուն նե րի ծա վա լը, 
մլրդ դրամ

362.8 498.5 571.8 698.5 737.6 791.2 865.6 972.6 268.1

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 0.79 1.20 1.67 2.28 2.03 2.12 2.32 2.42 306.3

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 16.1 18.8 18.1 19.6 23.5 22.9 22.9 24.3
8.2 տո կո սա–

յին կետ

16.

Հա մախմբ ված բյու ջե ի ե կա
մուտ նե րը, մլրդ դրամ 

449.9 533.4 698.3 802.9 711.7 804.3 906.1 975.3 216.8

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 0.98 1.28 2.04 2.62 1.96 2.15 2.43 2.43 248.0

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 20.0 20.1 22.2 22.5 22.7 23.2 24.0 24.4
4.4 տո կո սա–

յին կետ

17

Հա մախմբ ված բյու ջե ի ծախ
սե րը, մլրդ դրամ

499.5 567.8 746.8 829.5 947.6 975.9 1013.5 1037.1 207.6

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 1.09 1.36 2.18 2.71 2.61 2.61 2.72 2.58 236.7

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 22.2 21.3 23.7 23.2 30.2 28.2 26.8 25.9
3.7 տո կո

սային կետ

18

Տն տե սու թյան վար կային 
ներդ րում նե րը, մլրդ դրամ 

191.2 237.3 422.3 628.7 724.8 891.8 1250.4 1590.9 832.1

մլրդ Ա ՄՆ դո լար 0.42 0.57 1.23 2.05 2.00 2.39 3.36 3.96 942.9

19

Ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա
ռու թյու նը, մլն Ա ՄՆ դո լար, այդ 

թվում՝
2775.6 3176.7 4420.1 5483.3 4031.3 4790 5479.6 5694.9 205.2

Ար տա հա նում 973.9 985.1 1152.3 1057.2 710.2 1041.1 1334.3 1428.1 146.6

այդ թվում՝ սնն դամ թեր քի – – – 199.7 134.8 170.15 237.1 323.2

Ներ մու ծում 1801.7 2191.6 3267.8 4426.1 3321.1 3748.9 4145.3 4266.8 236.8

այդ թվում՝ սնն դամ թեր քի – – – –760.7 –612.0 –673.5 –781.2 –812.5
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ա ղյու սակ 3–ի շա րու նա կու թյու նը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20.
Ս պա ռո ղա կան գնե րի ինդեքսը 

(նա խորդ տար վա նկատ մամբ, %)
100.6 102.9 104.4 109 103.4 108.2 107.7 102.6 102.0

21.

Վ ճա րային հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ 
հա շի վը, մլն Ա ՄՆ դո լար

–51.7 –117.1 –589.3 –1381.8 –1368.9 –1373.2 –1108.2 –1056.4 2043.3

կա պի տա լի հա շիվ 73.3 86.4 142.8 148.9 89.1 107.9 96.2 103.9 141.7

ֆի նան սա կան հա շիվ –25.3 46.5 448.7 1220.4 1260.4 1247.8 1041.3 842.8 –3331.2

22.
Սնն դամ թեր քի ար տա քին ապ
րան քաշր ջա նա ռու թյու նը, մլն 

Ա ՄՆ դո լար
– – – –560.9 –477.2 –503.0 –544.1 –489.3 _

23.
Պե տա կան բյու ջե ի պա կա սուր դը 

(–), հա վե լուր դը, 
%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ

–1.7 –1.3 –1.5 –0.7 –7.7 –5.0 –2.8 –1.5
0.2 տո կո

սային կետ

24.

Ար տա քին պե տա կան պարտ քը, 
մլն Ա ՄՆ դո լար 

1099.2 1205.6 1448.9 1577.1 2966.7 3299.0 3568.2 3737.8 340.0

%–ով ՀՆԱ–ի նկատ մամբ 22.4 18.9 15.7 13.5 34.3 35.6 35.2 37.7
15.3 տո
կո սային 

կետ

Աղ բյու րը՝ Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք 2010, Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2010 թ., էջ 15–18, 
Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք 2012, Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2012 թ., էջ 15–18, Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թվա կա նի հուն վար–դեկ տեմ բե րին, 
Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013 թ., էջ 9, 78, 79, 127, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան 

վի ճա կը 2013 թվա կա նի հուն վար–փետր վա րին, Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2013 թ., էջ 9–12: 

 • է ա պես ա վե լա ցել են տն տե սու թյան վար կային ներդ րում նե րը (ա վե լի քան 8 
ան գամ), սա կայն դրանց ար ժե քի հա րա բե րու թյու նը ՀՆԱ–ի ար ժե քին 2012 թ–ին 
կազ մել է 52.3 %, 

 • ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան մեջ, ե թե 2009 թ–ին (ճգ նա ժա մային ա մե
նա վատ տա րում) սնն դամ թեր քի ար տա հան ման և ներ մուծ ման տար բե րու թյու
նը կազ մել է –477.2 մլն դո լար, ա պա 2012 թ–ի ն՝ –489.3 մլն դո լար,

 • վ ճա րային հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ հա շի վը շա րու նա կում է մնալ բա ցա սա կան, 
ո րն ա ճել է ա վե լի քան 20 ան գամ, 

 • ա ճել է նաև ար տա քին պե տա կան պարտ քը՝ 2012 թ–ին կազ մե լով ՀՆԱ–ի ար ժե
քի 37.7 %–ը, 

 • Թեև 2004–2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում աղ քա տու թյան մա կար դա կը նվա զել 
է 33 %–ո վ՝ 54 %–ից ի ջել է մոտ 36 %–ի, ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մա կար դա կը 
նվա զել է 32 %–ո վ՝ 2004 թ–ի 4.4 %–ի հա մե մատ 2010 թ–ին կազ մե լով 3.0 %7, այ նու
ա մե նայ նիվ նշ ված ցու ցա նիշ նե րը մնում են բարձր և ա ռա ջաց նում մի շարք սո
ցի ալ–տն տե սա կան, ազ գային ան վտան գու թյա նը սպառ նա ցող և ժո ղովր դագ
րա կան դժ վա րու թյուն ներ: 

7 « Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան պատ կե րը և աղ քա տու թյու նը», վի ճա կագ րա կան–վեր լու ծա կան զե
կույց, Եր., ՀՀ Ա ՎԾ, 2012 թ., էջ 36: 
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4. Տա րա ծաշր ջա նային չհա մա գոր ծակ ցու թյան կո րուստ նե րը

ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րի նման պատ կե րը մե ծա
պես պայ մա նա վոր ված է վճա րային հաշ վեկշ ռի և, հատ կա պես, ըն թա ցիկ հաշ վի 
վի ճա կով: Ա կն հայտ է նաև ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման և 
ներ մուծ ման զգա լի խզ ված քը, ին չի հետ ևան քով հան րա պե տու թյու նից զգա լի ռե
սուրս ներ են ար տա հո սում այլ ե րկր ներ8: 

Ակ ներև է նաև, որ հան րա պե տու թյու նում ստեղծ ված նման ի րա վի ճա կի պատ
ճառ նե րը բազ մա թիվ են և բազ մա շերտ: Դրանց թվին կա րե լի է դա սել աշ խար
հա քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, պատ մա կան և այլ գոր ծոն նե րը: 
Կաս կած չի հա րու ցում նաև այն փաս տը, որ հար ևան հան րա պե տու թյուն նե րի 
հետ հայտ նի հա կա սու թյան պատ ճա ռով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը զգա լի 
տնտե սա կան կո րուստ ներ է կրում: 

Այդ մա սին են վկա յում նաև ա ղյու սակ 4–ո ւմ բեր ված տվյալ նե րը: Դրանք վկա
յում են այն մա սին, թե որ քան ցածր է տն տե սա կան ին տեգ րու մը Հա րա վային Կով
կա սի տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րում (ն կա տի ու նենք ա ղյու սա կում բեր ված 5 ե րկր
նե րը): Բա վա կան է նշել, որ օ րի նակ, 2005 թվա կա նին տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի 
ար տա հա նու մը Հա րա վային Կով կա սի ե րկր ներ կազ մել են ամ բողջ ար տա հան
ման 1.26 %–ը (1481.5 մլն դո լար), հար ևան ե րկր ներ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 8.52 % 
(10001.7 մլն դո լար), ներ մուծ ման թվե րը կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 0.81 % 
(1319.3 մլն դո լար) և 6.76 % (11068.8 մլն դո լար): Այդ նույն ցու ցա նիշ նե րը 2011 թվա կա
նին (քա նի որ 2012 թվա կա նի հա մար բա ցա կա յում են Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա
պե տու թյան ցու ցա նիշ նե րը, այդ պատ ճա ռով էլ վերց վել են 2011 թվա կա նի տվյալ
ներ) կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 1.6 % (4476.9 մլն դո լար) և 0.6 % (1879.2 
մլն դո լար): Հե տաքր քիր է նաև ը նդ գծել, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում ՀՀ–ի և Ա դր
բե ջա նի հա մե մա տու թյամբ կտ րուկ լա վա նում են Վրաս տա նի ցու ցա նիշ նե րը9:

5. Տն տե սա կան ին տեգ րու մը որ պես հա մաշ խար հային  
տն տե սու թյան և տա րա ծաշր ջա նի զար գաց ման շար ժիչ

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան է ու թյու նը, թերևս, ա վե լի հիմ նա րար է 
մեկ նա բան վում, ե թե այդ հաս կա ցու թյու նը դի տար կում ե նք նախ և ա ռաջ աշ խա
տան քի մի ջազ գային բա ժան ման հա մա կար գում տվյալ ե րկ րի մաս նակ ցու թյան 
տե սան կյու նից: Աշ խա տան քի մի ջազ գային բա ժան ման խո րա ցու մը ան խու սա փե
լի ո րեն տա նում է տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վալ մա նը:

8 Այդ մա սին տե՛ս, մաս նա վո րա պես, Սարգ սյան Հ., Մար կո սյան Ա., Մաթ ևո սյան Է, ՀՀ վճա րային հաշ
վեկշ ռի բա րե լավ ման հիմ նախն դիր նե րը, Տա րե գիրք 2012, Եր., Ե ՊՀ հրատ., 2013 թ., էջ 34–54, Հա րու
թյու նյան Դ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճա րային հաշ վեկշ ռի կա ռա վար ման հիմ նա կան խն դիր
նե րը, Եր., ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 2012 թ., 136 էջ, Հա րու թյու նյան Դ. Վ., Վճա րային հաշ վեկշ ռի 
պե տա կան կար գա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը և դրանց լուծ ման ու ղի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում, Եր., ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 2013 թ., էջ 464, Հա րու թյու նյան Դ., Վճա րային հաշ վեկշ ռի 
պե տա կան կար գա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը և դրանց լուծ ման ու ղի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի տնտե սա գի տու
թյան ի նս տի տուտ. հե տագ ծի և ա պա գայի ո ւր վագ ծեր, ար դի հիմ նա հար ցեր, Եր., ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» 
հրա տա րակ չու թյուն, 2013 թ., էջ 128–145:
9 Այդ մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս, Մար կո սյան Ա., Սարգ սյան Հ., Ա վա գյան Բ., Հա րավ կով կաս յան 
ե րկր նե րի ար տա քին ա ռևտ րի հա մե մա տա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, Տա րե գիրք 2012, Եր., Ե ՊՀ հրատ., 2013 թ., էջ 284–295, Մար կո սյան Ա., Հո վա սա փյան Ա., Ա վա
գյան Բ., Հա րավ կով կա սյան ե րկր նե րի ար տա հան ման բա րե լավ ման ու ղի նե րը, նույն տե ղում, էջ 296–313:
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Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ի րե նից ներ կա յաց նում է ազ գային տնտե
սու թյուն նե րի միջև կա յուն տն տե սա կան կա պե րի զար գաց ման և աշ խա տան քի 
բա ժան ման գոր ծըն թաց, ո րն իր մեջ նե րա ռե լով ար տա քին տն տե սա կան փո խա
նա կու թյունն և ար տադ րու թյան ո լոր տը` տա նում է ազ գային տն տե սու թյուն նե
րի սեր տո րեն մի ա հյուս մա նը և տա րա ծաշր ջա նային մասշ տա բով մի աս նա կան 
տնտե սա կան հա մա լի րի ձևա վոր մա նը10: 

Ա ղյու սակ 4

Հա րավկով կա սյան ե րկր նե րի միջ տա րա ծաշր ջա նային ար տա հան ման և ներ մուծ
ման ծա վալ նե րը 2005–2012 թվա կան նե րին

Երկր նե րը

Ար տա հա նում Ներ մու ծում

Ըն դա մե
նը 

Հա րա վային 
Կով կաս

Հար ևան ե րկր
ներ

Ըն դա մե
նը 

Հա րա վային 
Կով կաս

Հար ևան ե րկր
ներ

մլն Ա ՄՆ 
դո լար

մլն Ա ՄՆ 
դո լար % մլն Ա ՄՆ 

դո լար % մլն Ա ՄՆ 
դո լար

մլն Ա ՄՆ 
դո լար % մլն Ա ՄՆ 

դո լար %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2005

Հա յաս տան 882.8 34.1 3.9 59.7 6.8 1641.4 39.3 2.4 193.4 11.8

Վ րաս տան 845.7 122.9 14.5 402.7 47.6 2435.6 272.7 11.2 963.6 39.6

Ադր բե ջան 8318.7 0.7 0.0 6.2 0.1 7806.6 256.3 3.3 351.1 4.5

Ի րան 37339.7 523.9 1.4 3240.4 8.7 38072.4 175.4 0.5 1391.6 3.7

Թուր քի ա 69942.5 799.9 1.1 6292.7 9.0 113850.5 575.6 0.5 8169.1 7.2

Ըն դա մե նը 117329.4 1481.5 1.26 10001.7 8.52 163806.5 1319.3 0.81 11068.8 6.76

2006

Հա յաս տան 968.3 47.5 4.9 76.8 7.9 2079.9 34.7 1.7 241.6 11.6

Վ րաս տան 911.2 161.8 17.8 363.3 39.9 3571.2 358.6 10.0 1475.8 41.3

Ադր բե ջան 6337.1 285.3 4.5 1313.6 20.7 4570.5 49.2 1.1 1701.7 37.2

Ի րան 38153.1 513.3 1.3 4052.1 10.6 10456.7 5.8 0.1 270.7 2.6

Թուր քի ա 81819.4 1103.2 1.3 7830.7 9.6 136313.9 685.3 0.5 1150.0 0.8

Ըն դա մե նը 128189.1 2111.1 1.65 13636.5 10.64 156992.2 1133.6 0.72 4839.8 3.08

2007

Հա յաս տան 1088.5 69.1 6.3 107.3 9.9 3019.2 42.0 1.4 313.4 10.4

Վ րաս տան 1213.5 248.1 20.4 471.4 38.8 4904.9 441.5 9.0 1776.8 36.2

Ադր բե ջան 6027.7 343.8 5.7 2362.0 39.2 4977.1 62.9 1.3 1796.7 36.1

Ի րան – – – – – – – – – –

Թուր քի ա 103510.6 1693.8 1.6 10682.3 10.3 168398.3 619.3 0.4 13014.1 7.7

Ըն դա մե նը 111840.3 2354.8 2.11 13623.0 12.18 181299.5 1165.7 0.64 16901.0 9.32

10 Ломакин В.К., Мировая экономика, 2–ое издание, переработанное и дополненное. Юнити, Москва, 2003, стр. 
87.
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ա ղյու սակ 4–ի շա րու նա կու թյու նը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2008

Հա յաս տան 1036.5 77.0 7.4 101.8 9.8 4064.0 40.0 1.0 508.2 12.5

Վ րաս տան 127645.9 2664.7 2.1 13675.4 10.7 200202.1 1454.4 0.7 16658.8 8.3

Ադր բե ջան 47311.1 490.7 1.0 2055.4 4.3 6479.7 51.5 0.8 2305.8 35.6

Ի րան – – – – – – – – – –

Թուր քի ա 127645.9 2664.7 2.1 13675.4 10.7 200202.1 1454.4 0.7 16658.8 8.3

Ըն դա մե նը 303639.4 5897.1 1.94 29508 9.72 410947.9 3000.3 0.73 36131.6 8.79

2009

Հա յաս տան 673.4 48.4 7.2 63.4 9.4 3144.2 37.9 1.2 349.6 11.1

Վ րաս տան 1132.5 221.5 19.6 471.9 41.7 4372.0 472.4 10.8 1563.3 35.8

Ադր բե ջան 13738.2 395.0 2.9 1337.6 9.7 5671.1 59.9 1.1 2115.6 37.3

Ի րան – – – – – – – – – –

Թուր քի ա 98179.3 2144.3 2.2 11159.1 11.4 139456.1 1039.5 0.7 8754.6 6.3

Ըն դա մե նը 113723.4 2809.2 2.47 13032 11.46 152643.4 1609.7 1.05 12783.1 8.37

2010

Հա յաս տան 973.6 48.2 5.0 88.5 9.1 3606.9 49.7 1.4 478.0 13.3

Վ րաս տան 1278.0 176.8 13.8 414.8 32.5 4747.1 568.2 12.0 1746.2 36.8

Ադր բե ջան 20765.3 411.0 2.0 1480.4 7.1 6092.0 50.4 0.8 2085.1 34.2

Ի րան 25418.3 562.6 2.2 8774.4 34.5 53328.5 184.5 0.3 3197.0 6.0

Թուր քի ա 109670.1 2320.7 2.1 13365.1 12.2 185523.7 1158.3 0.6 15205.4 8.2

Ըն դա մե նը 158105.3 3519.3 5.92 24123.2 15.3 253298.2 2011.1 0.79 22711.7 8.97

2011*

Հա յաս տան 1334.3 61.9 4.6 169.2 12.7 4145.3 247.0 6.0 680.7 16.4

Վ րաս տան 1990.8 282.0 14.2 533.3 26.8 6389.0 711.0 11.1 2306.8 36.1

Ադր բե ջան 26480.2 535.3 2.0 2323.3 8.8 9732.9 89.5 0.9 3193.5 32.8

Ի րան 112645.6 440.9 0.4 13142.8 11.7 59421.6 255.0 0.4 3982.1 6.7

Թուր քի ա 134915.3 3156.8 2.3 19845.9 14.7 240838.9 576.7 0.2 18505.6 7.7

Ըն դա մե նը 277366.2 4476.9 1.6 36014.5 13.0 320527.7 1879.2 0.6 28668.7 8.9

2012*

Հա յաս տան 1428.1 81.6 5.7 180.3 12.6 4266.8 49.1 1.1 482.5 11.3

Վ րաս տան 1674.4 310.1 18.5 466.2 27.8 7184.8 741.8 10.3 2511.4 35.0

Ադր բե ջան 23827.2 570.7 2.4 2217.9 9.3 9641.7 129.9 1.3 3205.2 33.2

Ի րան – – – – – – – – – –

Թուր քի ա 152560.8 3841.7 2.5 28182.1 18.5 236536.9 520.2 0.2 18995.4 8.0

Ըն դա մե նը 179490.5 4804.1 2.7 31046.5 17.3 257630.2 1441.0 0.6 25194.5 9.8

Ա ղյու սա կը կազմ ված և հաշ վարկ ված է www.intracen.org, www.armstat.am կայ քե րի, ի սկ 2011–2012 թվա կան նե րի ցու
ցա նիշ նե րը՝ www.armstat.am և www.trademap.org կայ քե րի տվյալ նե րի հի ման վրա:
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Ծա նո թագ րու թյուն. Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան հար ևան ե րկր
ներն են՝ Ադր բե ջա նը, Աֆ ղանս տա նը, Թուր քի ան, Թուրք մենս տա նը, Ի րա քը, Պա
կիս տա նը, Սի րի ան, Հա յաս տա նը, Քու վեյ թը, 

Թուր քի այի հար ևան ե րկր ներն են Ա դր բե ջա նը, Բուլ ղա րի ան, Ի րա նը, Կիպ րո
սը, Հա յաս տա նը, Հու նաս տա նը, Սաու դյան Ա րա բի ան, Սի րի ան, Վրաս տա նը, 

Վ րաս տա նի հար ևան ե րկր ներն են Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը, Ա դր բե ջա նը, 
Հա յաս տա նը, Թուր քի ան, 

Ադր բե ջա նի հար ևան ե րկր ներն ե ն Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը, Վրաս տա նը, 
Հա յաս տա նը, Թուր քի ան, Ի րա նը: 

Աշ խար հի բո լոր ե րկր ներն այս կամ այն չա փով ներգ րավ ված են աշ խա տան քի 
մի ջազ գային բա ժան ման մեջ: Դրա նյու թա կան հիմ քը ար տադ րա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցումն է, ո րն իր վրա կրում է տեխ նո լո գի ա կան հե ղա փո խու թյան 
ազ դե ցու թյու նը: Վեր ջինս ձևա վոր վում և զար գա նում է մեկ ա ռան ձին ե րկ րում, 
այ նու հետև մր ցակ ցային պայ քա րի շնոր հիվ տա րած վե լով` ը նդ գր կում է ամ բողջ 
աշ խար հը: Աշ խա տան քի մի ջազ գային բա ժա նու մը մաս նա կից ե րկր նե րին ա պա
հո վում է լրա ցու ցիչ տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյամբ, ի սկ բնա կան ռե սուրս նե
րից կախ վա ծու թյան գոր ծո նի դերն է ա պես նվա զում է: 

Տն տե սա կան ին տեգր ման զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րը բարդ են և հա կա
սա կան: Դրանց վրա ազ դում են և՛ տն տե սա կան, և՛ քա ղա քա կան գոր ծոն նե րը: 
Ու թեև ին տեգր ման հիմ նա կան պատ ճառն ազ գային տն տե սու թյան սահ ման նե
րից դուրս ե կող զար գա ցած տն տե սու թյունն է, այ նո ւա մե նայ նիվ, պայ մա նա կա
նո րեն ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րը ձևա վոր վում են քա ղա քա կան և տն տե
սա կան գոր ծոն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան փո փոխ ման հի ման վրա: Ին տեգր ման 
գոր ծըն թաց նե րը միկ րո մա կար դա կում տե ղի են ու նե նում սահ մա նա կից ե րկր նե րի 
ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև տն տե սա կան փո խա դարձ պայ մա նագ րե րի կնք ման, 
ի նչ պես նաև ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում ի րենց մաս նա ճյու ղե րի ստեղծ ման 
ճա նա պար հով, ի սկ միջ պե տա կան մա կար դա կով՝ պե տու թյուն նե րի միջև տն
տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ման մի ջո ցով: Միջ պե տա կան 
մա կար դա կով կար գա վո րու մը նպա տակ ու նի տվյալ տա րած քում ա պա հո վել 
ապ րանք նե րի և ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րի ա զատ շար ժը, հա մա ձայ նեց նել և 
հա մա տեղ ի րա կա նաց նել մաս նա կից ե րկր նե րի տն տե սա կան, գի տա տեխ նի կա
կան, ֆի նան սա կան, ար ժու թային, սո ցի ա լա կան, ար տա քին և ռազ մա կան քա ղա
քա կա նու թյուն նե րը: Ա հա թե ին չու, նման կար գա վո րու մը են թադ րում է ե րկր նե րի 
միջև ստեղ ծել տն տե սա կան այն պի սի մի ա վո րում ներ, ո րոնք պետք է ու նե նան մի
աս նա կան ար ժույթ, են թա կա ռուց վածք, ը նդ հա նուր ֆի նան սա կան հիմ նադ րամ
ներ և մի ջազ գային կամ միջ պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ: Տն տե սա կան 
ին տեգր ման մեջ մտ նող ե րկր նե րի միջ պե տա կան հա մա ձայ նագ րե րը կար գա վոր
վում են միջ պե տա կան մար մին նե րի կող մից: 

Այս պի սով, ե րբ XXI դա րի սկզ բին, հա մաշ խար հային տն տե սու թյան վերջ նա կան 
ձևա վոր ման հետ կապ ված, մեծ թափ է ստա նում կա պի տա լի մի ջազ գային շար ժը, 
ՄՏՀ ծան րու թյան կենտ րո նը շր ջա նա ռու թյան ո լոր տից աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ
վում է ար տադ րու թյան ո լորտ: Վեր ջինս էլ վկա յում է այն մա սին, որ նշ ված ժա մա
նակ վա նից սկս վել է այն պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք նպաս տել են ան ցում կա
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տա րե լու աշ խար հատն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կա պես նոր տե սա կի 
մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգր մա նը, ո րը ՄՏՀ ժա մա նա կա կից ձևն է:

« Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րում» հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է, որ 
ա մե նից ա ռաջ նկա տի պետք է ու նե նալ ազ գային տն տե սու թյուն նե րի փո խա դարձ 
հար մա րե ցու մը, նրանց նե րա ռու մը մի աս նա կան վե րար տադ րա կան գոր ծըն թաց
նե րի մեջ, ի նչ պես նաև կա յուն տն տե սա կան կա պե րի և աշ խա տան քի բա ժան ման 
խո րաց ման օբյեկ տիվ այլ գոր ծըն թաց ներ: Ե րկր նե րի միջև տն տե սա կան փո խա
դարձ կախ վա ծու թյու նը կապ ված է եր կու կող մե րի հա մար օ գու տի, ի սկ մի մյանց 
միջև հա րա բե րու թյուն նե րի խզու մը՝ վնա սի ստաց ման հետ:

Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րի պատ ճառն ար տադ
րա կան ռե սուրս նե րի մի ա վոր ման խն դիրն է: Դրա նից հե տո ին տեգր ման մի ջուկն 
աս տի ճա նա բար դար ձել է տեխ նո լո գի ա կան ո լոր տը: Ի սկ վեր ջերս կար ևոր տեղ է 
հատ կաց վում տե ղե կատ վու թյան և ին ժե նե րա կան գոր ծու նե ու թյա նը:

ՄՏՀ օբյեկտ ներ են ի նչ պես ապ րանք նե րը և ծա ռա յու թյուն նե րը, այն պես էլ բո
լոր տե սա կի ար տադ րա կան ռե սուրս նե րը, ո րոնք մի ա ժա մա նակ հան դես են գա
լիս որ պես մի ջազ գային ար տադ րա կան և գի տա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու
թյան և փո խա նակ ման օբյեկտ ներ:

Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րու մը նշա նա կում է մի ջազ գային տն տե սա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր ձևե րի զար գա ցում, դրանց սերտ մի ա հյու սում 
մի ջազ գային մասշ տա բով: Այն ՄՏՀ մյուս ո լորտ նե րի նկատ մամբ ձեռք է բե րում 
վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն:

Կա յուն և մշ տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու ժե ղաց նում է ազ գային տն տե
սու թյուն նե րի մե կու սաց վա ծու թյան հաղ թա հա րու մը: Ա զատ և ար դյու նա վետ ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով, տն տե սա վա րող բո լոր 
սուբյեկտ նե րի հա մար ան հրա ժեշտ պա հանջ է դառ նում տն տե սա կան, ի րա վա կան 
և տե ղե կատ վա կան մի աս նա կան տա րած քի ձևա վո րու մը: ՄՏՀ կապ ված են աշ
խար հում տե ղի ու նե ցող գլո բալ գոր ծըն թաց նե րի հետ: Գլո բա լա ցու մը ժա մա նա
կա կից պայ ման նե րում դար ձել է մի ջազ գային բո լոր տե սա կի հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կար գում տե ղի ու նե ցող խո րը փո փո խու թյուն նե րի է ա կան գի ծը, ո րն 
ար տա հայտ վում է հա սա րա կա կան կյան քի և գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե
րի, այդ թվում, տն տե սա կան, փո խա դարձ կախ վա ծու թյան և փո խա դարձ ազ դե
ցու թյան ու ժե ղաց ման մեջ:

ՄՏՀ զար գաց նում են միջ պե տա կան հա մա ձայ նագ րե րի (ե րկ կող մա նի և բազ
մա կող մա նի) պրակ տի կան, ստեղ ծում են վեր պե տա կան մար մին ներ և կի րա ռում 
հա տուկ մե խա նիզմ ներ (տն տե սա կան մե թոդ նե րի հա մա կարգ, կազ մա կերպ չա
կան մի ջո ցա ռում ներ և ի նս տի տուտ ներ), ո րոնք կար գա վո րում և ա պա հո վում են 
աշ խար հատն տե սա կան բարդ և դի նա միկ կա պե րը: Գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե
րի ը նդ լայն ման ժա մա նակ փո փոխ վում են նաև ՄՏՀ տեղն ու դե րը: Այն դառ նում 
է հա մաշ խար հային բարդ խն դիր նե րի լուծ մա նը նպաս տող գլո բա լաց ման գոր ծըն
թաց նե րի մե խա նիզմ:

Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րու մը տն տե սա վա րող սու բեկտ նե րին հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս.
 • ա զատ օ գտ վե լու մաս նա կից ե րկր նե րի ար տադ րա կան ռե սուրս նե րից,
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 • տ վյալ ար տադ րան քի ար տադ րու թյու նը կազ մա կեր պե լուց ա ռաջ հաշ վի առ նել 
ինտեգրացի ոն մի ա վոր ման տա րո ղու նակ շու կա նե րը,

 • մաս նա կից ե րկր նե րի ֆիր մա նե րին պաշտ պա նե լու եր րորդ ե րկր նե րի ֆիր մա
նե րի մր ցակ ցու թյու նից,

 • հա մա տեղ ու ժե րով լու ծե լու ա ռաջ նա հերթ այն պի սի խն դիր ներ, ո րոնք կապ
ված են գոր ծազր կու թյան նվա զեց ման, աղ քատ նե րին սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք
ներ տա լու, ա ռող ջա պա հա կան ցան ցի հե տա գա զար գաց ման, աշ խա տան քի 
պաշտ պա նու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա հովվա ծու թյան հետ: 
Աշ խար հի մասշ տա բով ինտեգրացի ոն մի ա վո րում նե րը կազ մա վոր վել են (կազ

մա վոր վում են) ե րկր նե րի միջև փո խա դարձ հա մա ձայ նագ րե րի հի ման վրա, ո րոնց 
մաս նա կից ե րկր նե րը մի ա վոր վե լով տա րած քային միջ պե տա կան հա մա լիր նե րում 
և տն տե սա կան ու քա ղա քա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում, ի րա կա նաց նում են 
մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն: 

Այս պի սով, տն տե սա կան ին տեգր ման՝ որ պես տն տե սա կան կյան քի մի ջազ գայ
նաց ման նոր և ՄՏՀ ու ժե ղաց ման ձևի, ա ռա ջա ցու մը կապ ված է ե ղել հա մաշ խար
հային մասշ տա բով տե ղի ու նե ցող ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ:

Ժա մա նա կա կից ի րա կա նու թյան կար ևո րա գույն գծե րից մե կը տար բեր ե րկր նե րի 
տն տե սու թյուն նե րի փո խա դարձ կախ վա ծու թյան ա ճն է, ին տեգր ման գոր ծըն թաց
նե րի զար գա ցու մը միկ րո և մակ րո մա կար դա կում, զար գա ցած ե րկր նե րի ան ցու մը 
ներ փակ ազ գային տն տե սու թյուն նե րից բաց տն տե սու թյան: Ներ կայիս զար գաց ման 
աք սի ո մա նե րից մե կը ե րկր նե րի տն տե սու թյուն նե րի փոխ կապ վա ծու թյան ա ճն է: 
Ե րկր նե րի փո խա դարձ կախ վա ծու թյու նը դառ նում է է ա կան ի րա կա նու թյուն: Աս տի
ճա նա բար ձևա վոր վում և ա ռանձ նա պես սեր տա նում են տա րա ծաշր ջա նային տն
տե սա կան կա պե րը՝ նե րա ռե լով բազ մա թիվ ե րկր ներ: Մի ջազ գային տն տե սա կան 
ին տեգ րու մը ստա նում է գործ նա կան կի րա ռում՝ սահ մա նե լով հե տա գա զար գաց
ման հե ռան կար նե րը: Շու կա յա կան տն տե սու թյան տրա մա բա նու թյու նը և դա սա
կան տն տե սա գի տա կան տե սու թյու նը, այն է՝ ա ռևտ րի ա զա տու թյու նը, նույն պես 
նպաս տել են ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը:

Մի ջազ գային փո խա նա կու թյան ա զա տա կա նա ցու մը հեշ տաց րեց ար տա քին 
պայ ման նե րին ազ գային տն տե սու թյուն նե րի հար մա րե ցու մը, նպաս տեց նրանց 
ա ռա վել ակ տիվ մի աց մա նը կա պի տա լի մի ջազ գային բա ժան մա նը և կոո պե րա ցի
ային: Ար դյուն քում տե ղի ու նե ցավ ար տադ րո ղա կան ու ժե րի լայն տա րա ծում տա
րած քային սահ ման նե րից դուրս: Ը նդ ո րում, այս գոր ծըն թա ցն ա ռնչ վեց նյու թա կան 
և ոչ նյու թա կան ո լոր տի կար ևո րա գույն տար րե րին՝ ոչ մի այն ապ րանք նե րին, այլև 
կա պի տա լին, ծա ռա յու թյուն նե րին, աշ խա տու ժին, հա սա րա կա կան ար տադ րու
թյան բո լոր փու լե րին: 

Ազ գային տն տե սու թյուն նե րի միջև ար գելք նե րի հաղ թա հա րու մը, բա ցու թյան 
ա պա հո վու մը և դրանց աս տի ճա նա կան մի ա վո րու մը տն տե սա կան հա մա գոր ծակ
ցու թյան խո րա ցու մը բնու թագ րող կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչն է: 

Ազ գային տն տե սու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րա ցու մը և դրանց 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մի ա վո րու մը ժա մա նա կա կից աշ խար հում թույլ է տա լիս 
ա վե լի մեծ ար դյու նա վե տու թյամբ հա մա տեղ ու ժե րով լու ծել մարդ կու թյան գլո բալ 
հիմ նախն դիր նե րը: 
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Ար տադ րո ղա կան ու ժե րի բուռն վե րել քը, հան գեց նե լով ար տադ րու թյան սպառ
ման ան նա խա դեպ ա ճի, մի ա ժա մա նակ, ստեղ ծում է խն դիր ներ, ը ստ ո րում հա ճախ 
գլո բալ ը նդ գր կու մով, օ րի նակ՝ կապ ված շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան 
հետ, ո րոնց ժա մա նա կին չլու ծե լը կա րող է ճա կա տագ րա կան լի նել մարդ կային 
քա ղա քակր թու թյան հա մար: Մեծ կար ևո րու թյուն ու նեն մարդ կու թյան ա ռջև կանգ
նած այն պի սի գլո բալ խն դիր նե րի լու ծու մը, ի նչ պի սիք են տի ե զեր քի և օվ կի ա նո սի 
յու րա ցու մը, սո վի և աղ քա տու թյան դեմ պայ քա րը և այլն, ո րոնք ա վե լի ու ա վե լի 
մեծ մի ջոց ներ են պա հան ջում և կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն բո լոր զար գա ցած 
ե րկր նե րի ու ժե րի հա մախմբ ման ճա նա պար հով: Ի սկ այդ պի սի հնա րա վո րու թյուն 
կա րող է ստեղծ վել մի այն պե տու թյուն նե րի ա վե լի սերտ տն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան դեպ քում: Այս ա մե նի մեջ, թերևս, ա մե նա կար ևորն այն է, որ տն տե
սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան այդ պի սի խո րաց ման, ազ գային տն տե սու թյուն նե րի 
մի ջազ գայ նաց ման և պե տու թյուն նե րի միջև մր ցակ ցու թյու նը տն տե սա կան հար
թու թյուն տե ղա փո խե լու շնոր հիվ նվա զա գույ նի է հասց վում մարդ կու թյա նը սպառ
նա ցող ա մե նա սար սա փե լի վտան գը` նոր հա մաշ խար հային պա տե րազ մի հնա րա
վո րու թյու նը:

Տն տե սա կան ին տեգր ման շր ջա նակ նե րում ե րկր ներն ի րենց ա ռջև դնում են 
նույ նա տիպ խն դիր ներ: Դրան ցից են`
 • Տն տե սու թյան մասշ տա բի ա ռա վե լու թյուն նե րի կի րա ռում: Այն հնա րա վո րու

թյուն է ըն ձե ռում ներգ րա վել օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում ներ, ո րոնք ա վե
լի շատ կու տակ վում են մե ծա մասշ տաբ շու կա ու նե ցող ե րկր նե րում: Նման 
դեպ քե րում նաև ի մաստ ու նի ստեղ ծել շու կայի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լուն 
հակ ված ի նք նու րույն ո լորտ ներ: 

 • Բա րեն պաստ ներ քա ղա քա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծում: Մաս նա կից ե րկր նե րի 
փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը քա ղա քա կան, ռազ մա կան, սո ցի ա լա կան, մշա
կու թային և այլ ոչ տն տե սա կան ո լորտ նե րում: Աշ խար հագ րո րեն մի մյանց մոտ 
գտն վող ե րկր նե րը, ո րոնք զար գաց ման ո լոր տում ու նեն մի ան ման խն դիր ներ և 
տն տե սա կան պար տա վո րու թյուն նե րով ամ րաց ված բա րիդ րա ցի ա կան լավ հա
րա բե րու թյուն նե րի մեջ են, ու նեն քա ղա քա կան մե նաշ նորհ: 

 • Առևտ րային քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րի լու ծում: Տա րա ծաշր ջա նային հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը հա ճախ դիտ վում է որ պես Ա ռևտ րի հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյու նում բազ մա կողմ ա ռևտ րային բա նակ ցու թյուն նե րին մաս
նա կից ե րկր նե րի դիր քե րի ամ րաց ման մի ջոց: Մի խումբ ե րկր նե րի կող մից հա
մա ձայ նեց ված ե լույթ ներն ու նեն ա ռա վել մեծ կշիռ, ո րն էլ ա ռևտ րային քա ղա
քա կա նու թյան ո լոր տում հան գեց նում է ցան կա լի հետ ևանք նե րի: Ա ռա վել ևս, 
տա րա ծաշր ջա նային մի ա վո րում նե րը թույլ են տա լիս ա ռևտ րի հա մար ստեղ ծել 
ա ռա վել հաս տա տուն և կան խա տե սե լի մի ջա վայր, քան բազ մա կողմ բա նակ
ցու թյուն նե րը, ո րոնց մաս նա կից նե րի շա հե րը զգա լի ո րեն տար բեր վում են մի
մյան ցից: 

 • Տն տե սու թյան կա ռուց ված քային վե րա փո խում նե րի ազ դե ցու թյու ն: Շու կա յա
կան տն տե սու թյուն ստեղ ծող կամ տն տե սա կան վե րա փո խում ներ ի րա կա նաց
նող ե րկր նե րի մի ա ցու մը տա րա ծաշր ջա նային շու կա յա կան բարձր զար գաց
ման մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րի ա ռևտ րային հա մա ձայ նագ րե րին դիտ վում 
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է որ պես կար ևո րա գույն մի ջոց շու կա յա կան փոր ձի փո խա նակ ման հա մար: Դա 
նաև այն ե րաշ խիքն է, որ ը նտր ված շու կա յա կան ու ղին ան փո փո խե լի է: Ա ռա
վել զար գա ցած ե րկր նե րը, մի ա նա լով հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թա ցին, 
նույն պես շա հագրգռ ված են շու կա յա կան վե րա փո խում նե րի ա րա գաց ման լի
ար ժեք ու ծա վա լուն շու կա նե րի ստեղծ ման հա մար: 

 • Ազ գային ար դյու նա բե րու թյան ե րի տա սարդ ճյու ղե րի հո վա նա վո րու թյուն: Ան
գամ ե թե ին տեգր վող ե րկր նե րը չեն նա խա տե սում խտ րա կան քա ղա քա կա նու
թյուն եր րորդ ե րկր նե րի հան դեպ, կաս կած է ա ռա ջա նում տե ղա կան ար տադ
րող նե րին խրա խու սե լու հետ կապ ված, քա նի որ վեր ջին նե րիս հա մար բաց ված 
է ա ռա վել մեծ տա րա ծաշր ջա նային շու կա:
Տա րա ծաշր ջա նային տն տե սա կան ին տեգ րու մը կա րող է դի տարկ վել եր կու 

տե սան կյու նից՝ և՛ որ պես գոր ծըն թաց, և՛ որ պես ի րա վի ճակ: Տա րա ծաշր ջա նային 
տն տե սա կան ին տեգ րու մը որ պես գոր ծըն թաց ի րե նից ներ կա յաց նում է այն պի սի 
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք ո ւղղ ված են տար բեր պե տու թյուն նե րի 
տն տե սա կան մի ա վոր նե րի միջև խտ րա կա նու թյուն նե րի հնա րա վո րինս վե րաց
մա նը, ի սկ որ պես ի րա վի ճակ` ազ գային տն տե սու թյուն նե րի միջև խտ րա կա նու
թյուն նե րի տար բեր ձևե րի բա ցա կա յու թյուն11: 

Այս պի սով, ե րկր նե րի տն տե սա կան փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թա ցը 
հան գեց նում է տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի սեր տաց մա նը: Դրա նա խա պայ ման
ներն են մաս նա կից ե րկր նե րի շու կա յա կան զար գաց ման մա կար դակ նե րի հա մա
պա տաս խա նու թյու նը, այդ ե րկր նե րի աշ խար հագ րա կան մո տի կու թյու նը, նրանց 
ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր նե րի ը նդ հան րու թյու նը, շու կա յա կան վե րա փո խում նե րի 
ա րա գաց ման նպա տա կը և ըն թա ցող հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թաց նե րից 
ան մասն չմ նա լու ցան կու թյու նը: Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ի հայտ է 
գա լիս մի ա ցյալ շու կայի ա ռա վե լու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու, ե րկ րի զար գաց ման 
բա րե հա ջող պայ ման ներ ստեղ ծե լու, տն տե սա կան հար ցե րով մի ջազ գային հա
մա ձայ նագ րե րում ի րենց մաս նակ ցու թյունն ամ րապն դե լու, շու կա յա կան վե րա
փո խում նե րի փոր ձի փո խա նակ ման և ազ գային ար դյու նա բե րու թյան ու գյու ղա
տնտե սու թյան զար գաց ման խրա խուս ման հա մար: 

Կախ ված քա ղա քա կան, տն տե սա կան, պատ մա կան, աշ խար հագ րա կան, ազ
գային, մշա կու թային և այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ ե րկր նե րի միջև տն տե
սա կան ին տեգ րու մը հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ տե ղի է ու նե նում եր կու 
ո ւղ ղու թյամբ` գլո բալ և տա րա ծաշր ջա նային: Քա նի որ վե րը նշ ված պատ ճառ նե րով 
աշ խար հի տար բեր մա սե րում տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թաց
ներն ըն թա նում են տար բեր ա րա գու թյամբ, այդ պատ ճա ռով այն ե րկր նե րը, ո րոնք 
ու նեն տն տե սա կան զար գաց ման նման մա կար դակ, տն տե սու թյան վար ման մի
ան ման մե թոդ ներ և տա րա ծա պես ու մշա կույթ նե րով մոտ են մի մյանց, ձևա վո րում 
են տա րա ծաշր ջա նային ինտեգրացի ոն կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնց շր ջա նակ
նե րում ա վե լի են խո րաց նում մի մյանց միջև տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը` 
մնա լով գլո բալ տն տե սու թյան մաս: 

11  Balassa B., The Theory of Economic Integration,. London, George Alien & Unwin, 1962, p. 1. 
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Ե թե հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ ազ գային տն տե սու թյան ին տեգր
վա ծու թյան ա պա հով ման խն դի րը շատ եր կա րատև գոր ծըն թաց է, ա պա ո րո շա
կի տա րա ծաշր ջա նի շր ջա նակ նե րում տն տե սու թյուն նե րի միջև ե ղած ար գելք նե րը 
ա րագ հաղ թա հա րե լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան հետ ևան քով այն կա րող է 
տե ղի ու նե նալ շատ ա վե լի ա րագ: 

Այս պի սով, մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րու մը կա րե լի է սահ մա նել որ պես 
օբյեկ տիվ գի տակց ված գոր ծըն թաց, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում ազ գային 
տնտե սու թյուն նե րի փո խա դարձ հար մա րե ցում և մի ա հյու սում, և ո րի հիմ քում ըն
կած է ի նք նու րույն գոր ծող տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի մի ջազ գային հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը և կա պի տա լի ար տա հա նու մը12: 

Ս րա նով բա ցառ վում է ին տեգր ման հաս կա ցու թյու նը, որ պես մի այն գի տակց ված, 
կամ որ պես մի այն տա րե րային գոր ծըն թաց դի տար կե լու հար ցե րը: Դրանք միև նույն 
գոր ծըն թա ցի եր կու ան բա ժա նե լի կող մերն են: Ին տեգր ման հիմ նա կան նպա տա կը 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի ը նդ լայ նումն է: 

Ներ կա յումս ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րը կրում են տա րա ծաշր ջա նային 
բնույթ և դա սա կարգ վում են ը ստ կա տար վող գոր ծըն թաց նե րի խո րու թյան: 

Այս եր ևույ թը կոչ վում է տն տե սա կան կյան քի մի ջազ գայ նա ցում. բա վա կա նին 
կա յուն տն տե սու թյու նը ա վե լի շատ աշ խա տում է ար տա քին աշ խար հի հա մար և իր 
հեր թին կախ ված է ՄՏՀ–ից:

Տն տե սա կան կյան քի մի ջազ գայ նա ցու մը ան ցել է մի շարք փու լեր: Սկզբ նա կան 
շր ջա նում այն շո շա փում էր մի ջազ գային ա ռև տու րը: XIX դա րի վեր ջում թափ է առ
նում կա պի տա լի շար ժը, ո րն այ սօր ՄՏՀ հիմ նա կան ձևե րից է: Այն խթա նող ազ
դե ցու թյուն է թող նում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա: Ժա մա
նակագ րա կան ա ռու մով ՄՏՀ ին տեգր ման ձևը ծա գեց Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մից հե տո:

Ժա մա նա կա կից շր ջա նում ՄՏՀ հա մա կար գում տե ղի են ու նե նում կարևոր փո
փո խու թյուն ներ: Դրանց է ա կան գծե րից է դառ նում գլո բա լա ցու մը: Հա սա րա կա գետ
նե րը տար բեր ձևով են մեկ նա բա նում այդ եր ևույ թը: Հա մա ձայն գե րակշ ռող կար
ծի քի՝ որ ևէ գոր ծըն թաց (տն տե սա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան) չի 
կա րե լի դի տար կել սահ մա նա փակ ձևով, մի այն որ պես այդ պի սին: Դա նշա նա կում 
է, որ ա ռևտ րային գոր ծարք նե րը ան խու սա փե լի ո րեն վե րա բե րում են ներ քին տնտե
սու թյա նը, ար տադ րու թյա նը, սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րին, ժո ղովր դագ րու
թյա նը, բնա պահ պա նու թյա նը: Այս տե ղից հետ ևում է, որ պարզ և նույ նիսկ հա մա լիր, 
սա կայն մի այն տն տե սա կան բնույ թի մո տե ցու մը այս հար ցի հա մար բա վա րար չէ: 
Ա նհ րա ժեշտ է գլո բա լա ցու մը հաշ վի առ նել գո նե նշ ված բնա գա վառ նե րում:

6. Հա րա վային Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի   
մաս նա գի տաց ման աս տի ճա նի գնա հա տու մը

Ար տա քին ա ռևտ րի հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի տե սու թյու նը, ո րի հի
ման վրա ար տա քին ա ռևտ րում բնա կան ը նտ րու թյան մի ջո ցով եր ևան են գա լիս 

12 Ա.Մար կո սյան, Գ.Նա զա րյան, Դ. Հախ վեր դյան, Մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ, 
Ու սում նա կան ձեռ նարկ, եր կու մա սով, Եր., Ե ՃՇՊՀ, 2012 թ., Մաս II, էջ 494: 
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ա ռա վել ար դյու նա վետ գոր ծըն կեր նե րը, իր սկզբ նա կան ար տա ցո լումն է ստա
նում, ա ռա ջին հեր թին ո րո շա կի տա րա ծաշր ջա նում, ո րն այլ հա վա սար պայ ման
նե րում ձևա վոր վում է՝ ել նե լով տա րած քային մո տի կու թյան և հար ևա նու թյան 
սկզ բունքից: Պարզ է նաև, որ ար տա քին ա ռևտ րի ա ռա վե լու թյուն ներ ու նե ցող, 
սա կայն տվյալ ե րկ րից հե ռու գտն վող ե րկր նե րի հետ ա ռև տուր ա նե լու գոր ծո նը 
ստեղծ վում է այն դեպ քում, ե րբ տվյալ ե րկ րի հար ևան ե րկր ներն այդ ա ռա վե լու
թյու նը կամ ա ռա վե լու թյուն նե րը չու նեն: Այ սինքն՝ ար տա քին տն տե սա կան գոր ծըն
կեր նե րի ը նտ րու թյու նը և դրա հի ման վրա ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան 
ի րա կա նա ցու մը կա տար վում է տվյալ ե րկ րից ա ռևտ րի «գ րա վի տա ցի ոն դաշ տի» 
թու լաց ման սկզ բուն քով: Այլ կերպ ա սած՝ որ քան տվյալ ե րկ րից հե ռու են գտն վում 
հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյուն ներ ու նե ցող ե րկր նե րը, նրանց հետ ար տա քին 
ա ռև տուր ա նե լու հա վա նա կա նու թյու նը փոք րա նում է: 

Հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի տե սու թյու նը վե րա բե րում է ի նչ պես ար
տա հան մա նը, այն պես էլ ներ մուծ մա նը, այ սինքն՝ ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա
ռու թյա նը: Ա ռանց տն տե սա գի տա կան լրա ցու ցիչ փաս տարկ ներ և ա պա ցույց ներ 
բե րե լու նշենք, որ որ քան եր կի րը շատ է ար տա հա նում, այն քան ա վե լի բար վոք 
վի ճա կում է գտն վում տվյալ ե րկ րի վճա րային հաշ վեկ շի ռը և, հետ ևա բար, կա յուն 
է ազ գային ար ժույ թը: 

Պե տու թյուն նե րի միջև ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև տու րը զար գա
նում է այն պատ ճա ռով, որ այն բե րում է զգա լի օ գուտ ներ մաս նա կից ե րկր նե րին: 
Դրա հետ կապ ված տն տե սու թյան վրա հա մաշ խար հային ա ռևտ րի ազ դե ցու թյան 
ու սում նա սի րու թյան կար ևո րա գույն հար ցերն են, թե ի նչն է ըն կած այդ օ գու տի 
հիմ քում կամ, ի նչ պե՞ս են ը նտր վում ար տա քին շու կա նե րը, այլ կերպ ա սած՝ ի նչ
պե՞ս են ո րոշ վում ար տա քին ա ռևտ րային հոս քե րի ո ւղ ղու թյուն նե րը: Այս հար ցե րի 
պա տաս խա նը բա նա լի է նաև պար զե լու այս կամ այն ե րկ րի ար տա քին ա ռևտ րի 
կա ռուց ված քը ո րո շող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը: Ար տա քին ա ռևտ րի վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցում կազ մե լու և ճիշտ մակ րոտն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն ի րա
կա նաց նե լու հա մար կար ևոր է հատ կա պես ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
զուտ ար տա հան ման խրա խու սու մը:

Խն դիրն այն է, որ ե րկ րի ար տա քին ա ռևտ րային հա րա բե րու թյուն նե րը նկա րագ
րող ցու ցա նիշ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի մեջ զուտ ար տա հան ման ցու ցա նիշն է 
ա ռա վել ճիշտ բնու թագ րում տվյալ ե րկ րի և աշ խար հի մյուս ե րկր նե րի փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի պատ կե րը: Այդ ցու ցա նի շը վկա յում է այն փաս տի մա սին, թե ի նչ է 
տա լիս որ ևէ եր կիր աշ խար հին (այս դեպ քում զուտ ար տա հա նումն ու նի դրա կան 
նշան) կամ էլ ի նչ է վերց նում աշ խար հից (այս դեպ քում զուտ ար տա հա նումն ու նի 
բա ցա սա կան նշան): Ը ստ այդմ էլ կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել տվյալ ե րկ րի 
(ազ գի) տն տե սու թյան ո րա կի (ու ժի) վե րա բե րյալ: Զուտ ար տա հան ման ցու ցա նիշն 
իր մեջ խտաց նում է ոչ մի այն տվյալ ե րկ րի տն տե սու թյան կա ռա վար ման ար դյու նա
վե տու թյան աս տի ճա նը, այլ, ո րն ա ռա վել կար ևոր է, ե րկ րի թո ղար կած ապ րանք
նե րի ճա նա չումն ու դրա ըն դու նու մը մյուս պե տու թյուն նե րի կող մից: Տն տե սու թյան 
բա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը թեև բնու թագ րում են ար տա քին ա ռևտ րի կար ևոր կող
մե րը, սա կայն դրանք ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում չեն տա լիս ար տա հան ման և 
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ներ մուծ ման հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կա կան կող մի մա սին, քա նի որ մի այն զուտ 
ար տա հան ման ցու ցա նիշն է, որ բնու թագ րում է « նոր ստեղծ ված» կամ «ա վե լա ցած 
ար ժե քը», ո րը ձևա վոր վում է հա մաշ խար հային և ազ գային տն տե սու թյուն նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյու նից: 

Այս պես, ե թե ըն դու նենք, որ որ ևէ ե րկ րի ար տա հան ման մաս նա բա ժի նը (տն տե
սու թյան բա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րից մե կը, ո րը հաշ վարկ վում է ապ րանք նե րի (և 
ծա ռա յու թյուն նե րի) ար տա հան ման ծա վա լի և ՀՆԱ–ի հա րա բե րու թյամբ), օ րի նակ՝ 
27 % է, ա պա սա դեռևս չի նշա նա կում, թե սա ա վե լի լավ ցու ցա նիշ է, քան թե մեկ 
այլ ե րկ րի նը, ո րի ար տա հան ման մաս նա բա ժի նը, օ րի նակ՝ 17 % է:

Դա բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ հնա րա վոր է, ա ռա ջին եր կի րը ար
տա հան ման այդ չա փա քա նա կը (ք վո տան) ա պա հո վում է, օ րի նակ՝ 99 % ներկր
ման, ի սկ ե րկ րոր դը` 1 % ներ մուծ ման պայ ման նե րում: Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև 
ներ մուծ ման մաս նա բաժ նի մա սին: Ի սկ ե թե նկա տի ու նե նանք, որ տն տե սու թյան 
բա ցու թյու նը բնու թագ րող եր կու կար ևոր` ար տա հան ման և ներ մուծ ման մաս նա
բա ժին նե րը բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րը կա րող են (և ի րա կա նում այդ պես հա ճախ 
էլ պա տա հում է) փո փոխ վել տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով, ա պա պարզ կդառ նա, 
որ այդ ցու ցա նիշ նե րը ճշգր տո րեն չեն կա րող բնու թագ րել ե րկ րի տե ղը մի ջազ
գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում: Ճշգր տու թյան ա վե լի 
բարձր աս տի ճա նի չի հա վակ նում նաև տն տե սու թյան բա ցու թյան եր րորդ` ա ռևտ
րաշր ջա նա ռու թյան (ար տա հան ման և ներ մուծ ման ծա վալ նե րի հա րա բե րու թյու
նը ՀՆԱ–ին) ցու ցա նի շը, ո րն ա վե լի շատ բնու թագ րում է ազ գային տն տե սու թյան 
ստեղ ծած ար դյուն քի մեջ ե րկ րի մուտ քի և ել քի ապ րան քա հոս քե րի բա ժի նը, ի նչն 
ա մե նից ա ռաջ քա նա կա կան ցու ցա նիշ է, բայց ոչ բնավ ո րա կա կան: Այս պես, ե թե 
ըն դու նենք, որ որ ևէ ե րկ րի ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան մաս նա բա ժի նը, օ րի նակ՝ 27 
տո կոս է, ի սկ մյու սի նը՝ 17, ա պա այս տե ղից ա մեն ևին էլ չի կա րե լի եզ րա կաց նել, 
թե, որ ե րկ րի վի ճակն է ա վե լի լավ: Այ սինքն՝ վե րը աս վա ծից հետ ևում է, որ զուտ 
ար տա հան ման ցու ցա նի շը ար տա քին ա ռևտ րի պատ կե րը ներ կա յաց նող այն ցու
ցա նիշն է, ո րը չու նի վե րը նշ ված ցու ցա նիշ նե րի թե րու թյուն նե րը և ա ռա վել ճիշտ է 
բնու թագ րում ար տա քին ա ռևտ րի ո րա կա կան վի ճա կը13:

Բա ցի վե րը նշ ված ցու ցա նիշ նե րից մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կար գում օգ տա գործ վում է նաև հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի 
գոր ծա կի ցը14, ո րն ը ստ է ու թյան բնու թագ րում է ե րկ րի մաս նա գի տաց ման աս տի
ճա նը: Այն հաշ վարկ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևի օգ նու թյամբ.

ՀԱԳ = (Ա – Ն): (Ա + Ն) x 100, 

որ տեղ` ՀԱԳ–ը` հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի գոր ծա կիցն է, Ա–ն՝ ար տա
հան ման ծա վա լը, Ն–ն` ներ մուծ ման ծա վա լը: 

ՀԱԳ–ը տա տան վում է [–100, +100] մի ջա կայ քում: Ը ստ ո րում, ՀԱԳ–ը –100 մե ծու
թյուն է ստա նում, ե րբ եր կի րը մի այն ներ մու ծում է, ի սկ +100 մե ծու թյուն, ե րբ եր

13 Ա.Մար կո սյան, Գ. Նա զա րյան, Դ. Հախ վեր դյան, Մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ, 
Ու սում նա կան ձեռ նարկ, եր կու մա սով, Եր., Ե ՃՇՊՀ, 2012 թ., Մաս I, էջ 291–292:
14 Ա. Մար կո սյան, Գ. Նա զա րյան, Դ. Հախ վեր դյան, Հա յաս տա նը մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի հա մա կար գում, Եր., «ԱՌՏ», 2002 թ., էջ 22: 
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կի րը մի այն ար տա հա նում է: Որ քան որ ևէ ե րկ րի ՀԱԳ–ը մոտ է +100–ին, այն քան 
բարձր է տվյալ ե րկ րի մաս նա գի տաց ման աս տի ճա նը և ը նդ հա կա ռա կը: Քա նի որ 
ե րկ րի ՀԱԳ–ը իր մեջ խտաց նում է ե րկ րի ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ար
տա հան ման ու ներ մուծ ման ո ղջ նե րու ժը, այն իր մեջ խտաց նում է ի նչ պես ե րկ րի 
միկ րո– և մակ րոտն տե սու թյան, այն պես էլ մե գատն տե սու թյան ո րա կը: 

Ա ղյու սակ ներ 5–10–ո ւմ բեր ված են Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի, Ի րա
նի, Թուր քի այի և Ռու սաս տա նի հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի, տն տե սու թյուն նե
րի ար տա հան ման հակ վա ծու թյուն նե րի և ե րկր նե րի մաս նա գի տաց ման մա կար
դակ նե րի մա սին տվյալ նե րը 2000–2011 թվա կան նե րին: Ա ղյու սակ 5–ի տվյալ նե րից 
հետ ևում է, որ ՀՀ մաս նա գի տաց ման մա կար դա կը նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ու նե ցել է 3 փուլ. ա ռա ջին փու լում (2000–2005 թթ.) ե րկ րի մաս նա գի տաց ման մա
կար դա կը բա րե լավ վել է` 2000 թ. –42.2 %–ից 2005 թ–ին հաս նե լով –24.5 %–ի, ե րկ
րորդ փու լում (2006–2009 թթ.) այն նո րից վա տա ցել է` 2009 թ–ին հաս նե լով –52.0 %–ի, 
եր րորդ փու լում (2010–2011 թթ.) այն նո րից նվա զել է` 2011 թ–ին հաս նե լով –41.8 %–ի: 
2000–2011 թթ–ին Հա յաս տա նի մաս նա գի տաց ման աս տի ճա նը կազ մել է 39.4 %: 

Վ րաս տա նում (տե՛ս ա ղյու սակ 6–ը) ե րկ րի մաս նա գի տաց ման մա կար դա կը 2000–
2008 թթ. գրե թե կրկ նա կի վա տա ցել է. 2000 թ–ի –21.3 %–ի փո խա րեն 2008 թ–ին այն 
կազ մել է –45.1 %, ի սկ 2009–2011 թթ–ին նկատ վել է այդ ցու ցա նի շի նվա զում: 
2000–2011 թթ. Վրաս տա նի մաս նա գի տաց ման մա կար դա կը կազ մել է –35.9 %: 

Ադր բե ջա նում (ա ղյու սակ 7) տն տե սու թյան մաս նա գի տաց ման մա կար դակն իր 
գա գաթ նա կե տին է հա սել 2008 թ–ի ն՝ կազ մե լով 98.1 %: 2000–2011 թթ. Ա դր բե ջա նի 
մաս նա գի տաց ման մա կար դա կը կազ մել է 93.6 %, ին չը հիմ նա կա նում պայ մա նա
վոր ված է է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի ար տա հան մամբ: 

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան մաս նա գի տաց ման մա կար դա կը     
2000–2011 թթ. կազ մել է 3.3 % (ա ղյու սակ 8), Թուր քի այի նը՝ – 11.5 % (ա ղյու սակ 9), 
ի սկ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյա նը՝ 12.0 % (ա ղյու սակ 10):

Վեր լու ծու թյու նից բխող եզ րա կա ցու թյունն այն է, որ վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ ռե
սուրս ներ ար տա հա նող ե րկր նե րում տն տե սու թյան մաս նա գի տաց ման մա կար դա
կը դրա կան է, ի սկ այդ պի սի ռե սուրս ներ չու նե ցող կամ չար տա հա նող ե րկր նե րում՝ 
բա ցա սա կան: Աս վա ծից հետ ևում է, որ վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ ռե սուրս ներ չար
տա հա նող ե րկր նե րը պետք է գտ նեն ար տա հա նու մը խթա նե լու ի րենց մի ջոց նե րը 
և ար տա հան վող ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը՝ ըն թա ցիկ հաշ վի դրա կան 
մնա ցորդ ու նե նա լու նպա տա կով: Խոսքն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյա նը: 
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Վեր ջա բան 

Ու սում նա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են, որ Հա րա
վային Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նի հան րա պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյան վի ճա կը, մեղմ ա սած, ան բա վա րար է: Նման պայ ման նե րը ձեռն
տու չեն տա րա ծաշր ջա նի և ոչ մի ե րկ րի, ե թե հաշ վի առ նենք, որ հար ևան նե րի հետ 
փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու ա ռև տու րը թույլ են տա լիս նվա զեց նել 
տրանս պոր տային ծախ սե րը, ո ւս տի և ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րը: 

Կար ծում ե նք, որ Հա րա վային Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նի այն ե րկր նե րում, որ
տեղ առ կա են հա կա մար տու թյան գո տի ներ (ն կա տի ու նենք նաև Լեռ նային Ղա րա
բա ղը) հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդ լայն ման հա մար պետք է կի րառ վեն տնտե սա կան 
լու ծում նե րը: Տե ղին է հի շել ա զա տա կան տն տե սա գի տու թյան հիմ նա դիր նե րից 
մե կի՝ ֆրան սի ա ցի Ֆ.Բաս տի այի (1801–1849 թթ.) խոս քերն այն մա սին, որ ե թե սահ
մա նը չեն հա տում ապ րանք նե րը, ա պա դա ա նում են զին վոր նե րը: 

Այս տե սան կյու նից հնա րա վոր է կի րա ռել այն պի սի մո տե ցում, օ րի նակ, ե րբ 
ԼՂՀ–ն հայ տա րար վի ա ռանձ նա հա տուկ, ա զատ տն տե սա կան գո տի, այս տե ղից 
բխող բո լոր հետ ևանք նե րով: Ա կն հայտ է նաև, որ հար ևան հան րա պե տու թյուն
նե րի միջև թշ նա մանքն ու ան վս տա հու թյու նը ան ցած ա վե լի քան 20 տա րի նե րի 
ըն թաց քում այն քան է խո րա ցել, որ դրանք մեկ կամ եր կու տա րում հնա րա վոր չէ 
վե րաց նել: Ուս տի ա զատ տն տե սա կան գո տու ստեղ ծու մը պետք է ու նե նա իր յու
րա հատ կու թյուն նե րը: Դրան ցից ա ռա ջի նը գոր ծըն թա ցի կար գա վոր ման քա ղա
քա կան ե րաշ խիք ներն են: Նկա տի ու նե նա լով, որ ան ցած տա րի նե րին տա րա ծա
շրջա նի խա ղա ղու թյան պահ պա նու մը՝ ԼՂՀ–ի հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման 
գո տում մի ջազ գայ նո րեն ստեղծ ված կա ռույ ցի ար դյու նա վետ աշ խա տան քի ար
դյունքն է, ա ռա ջարկ վում է շա րու նա կել հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման ե ռա
նա խա գահ նե րի գոր ծու նե ու թյան մոդելը և ԼՂՀ–ո ւմ նա խա տես վող տն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում պահ պա նել և ու ժե ղաց նել այդ կա ռույ ցի դերն 
ու նշա նա կու թյու նը: Նշենք, որ ԼՂՀ–ի հա կա մար տու թյան գո տի ա սե լով հաս կա
նում ե նք ոչ մի այն ԼՂՀ տա րած քը, այլ նաև նրան հա րա կից 5 շր ջան նե րը: 

Նշ ված տա րածք նե րում ա զատ գո տի հայ տա րա րե լուց ա ռաջ եր կու կող մերն էլ 
պետք է դուրս բե րեն ի րենց ռազ մա կան ստո րա բա ժա նում նե րը և դրանք փո խա
րին վեն ե րեք պե տու թյուն նե րի (ՌԴ–ի, Ա ՄՆ–ի և Ֆրան սի այի) սա հմա նա փակ ռազ
մա կան հավաքակազմով (օ րի նակ՝ 3 կամ 5 հա զար զին ծա ռայո ղից բաղ կա ցած): 
Այս մի ջո ցա ռումն ան հրա ժեշտ է նրա հա մար, որ պես զի կող մե րը հե ռու մնան 
ո տնձ գու թյուննե րից, ի սկ տե ղա կան բնույ թի ը նդ հա րում նե րի դեպ քում դրանք 
ա րագ հարթ վեն: 

Երկ րորդ քայ լը կլի նի տվյալ տա րա ծաշր ջա նում հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց
ման եր կա րատև ծրագ րի մշա կու մը (օ րի նակ՝ տաս նա մյա), ո րի հիմ նա կան բո վան
դա կու թյունն է լի նե լու հա կա մար տու թյան ներ կայիս կող մե րի սո ցի ալ–տնտե սա
կան բնույ թի ծրագ րե րի (այդ թվում նաև հա մա տեղ) ի րա կա նա ցու մը: Հատ կա պես 
կար ևոր է դառ նա լու ա ռա ջի կա 10 տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց վող ներդ րում
նե րի չա փե րի և ը ստ ներդր ման ո լորտ նե րի ո րո շա կի հավասարիրավության (պա
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րի տե տի) սահ մա նու մը: Այդ պի սին կա րե լի է սահ մա նել, օ րի նակ՝ հա վա սար չա փե
րով ներդ րում ներ կա տա րե լու պա հան ջը: Ի սկ այն ո լորտ նե րում, որ տեղ եր կու 
կող մե րի հա մար « նեղ» տեղ է լի նե լու ներդր ման ո լոր տը, ներդ րում նե րի հա մա
մաս նու թյու նը կա րող է սահ ման վել 50:50 չա փով: « Բու ֆե րային» 10 տա րի նե րի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ կող մե րի միջև կհաս տատ վի փոխվս տա հու թյան 
մթ նո լորտ, հնա րա վոր կլի նի կազ մել հա ջորդ տաս նա մյա հա մա գոր ծակ ցու
թյան ծրա գի րը՝ նոր քա ղա քա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րի հաշ վառ մամբ, և 
դրանց հա մա պա տաս խան կար գա վոր ման գոր ծիք նե րով ու մի ջոց նե րով: Տն տե
սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և փոխ շա հա վետ ա ռև տու րը ոչ մի այն առ կա հա
կա մար տու թյան գո տի նե րի, այլ նաև հար ևան ե րկր նե րի հա մար կդառ նան այն 
« դե ղա մի ջո ցը», ո րը հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման նոր հե ռան կար ներ 
կբա ցի ո ղջ տա րա ծաշր ջա նում:

Economic cooperation between countries of region –  
the way for development potential 

The modern world is inherent in general economic integration and cooperation. At 
the core of these processes are the absolute and relative advantages of the countries in 
foreign trade. 

The authors paid special attention to mega–economics, which is recent scientific direc
tion, trends in the foreign trade of the Republic of Armenia, the socio–economic indica
tors in Armenia during 2005–2012 years, losses of economy due to the lack of cooperation 
with the countries of the region, as well as to issues of economic cooperation – as the 
driving force for regional development. Authors have also conducted an assessment of the 
specialization level of the economies of the South Caucasus countries. 

According to the authors, solutions to conflicts (including the conflict in Nagorno–
Karabakh) lies in the economic sphere, in particular the need for regional cooperation 
through the establishment of special economic zones and implementation of joint pro
grams. A business model has also been brought up in such fields.
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Մի ջազ գային տն տե սա կան ինտեգրացի այի և  
տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նա հար ցի շուրջ

Գ ևորգ Գրի գո րյան 

Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե
մի այի և Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա

սա խոս, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րաց ման գոր ծըն թա ցը 20–րդ դա րի 2–րդ կե
սում և հատ կա պես վեր ջին 3 տաս նա մյակ նե րում հա մաշ խար հային տն տե սու թյան 
զար գա ցու մը կան խո րո շող կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն է։ Տն տե սա կան ին տեգ րա
ցումն ար տադ րո ղա կան ու ժե րի զար գաց ման ու մի ջազ գայ նաց ման հետ մեկ տեղ, 
հան գեց նե լով տն տե սա կան գլո բա լաց ման ան նա խա դեպ բարձր մա կար դա կի, 
ստեղ ծել է ո րա կա պես մի նոր ի րա վի ճակ, ե րբ նույ նիսկ ներ քին մեծ շու կա ու նե
ցող ե րկր նե րը կա յուն և բարձր տեմ պե րով տն տե սա կան աճ ա պա հո վե լու հա մար 
այս կամ այն ե ղա նա կով ակ տի վո րեն ը նդ գրկ վում են այդ գոր ծըն թա ցում։ 

Զար գա ցած ե րկր նե րի հա մար տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ներ քին և ար
տա քին բաղ կա ցու ցիչ նե րի հիմ քում ըն կած է ազ գային ան վտան գու թյու նը։ Քա նի 
որ տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը հան դի սա նում է պե տու թյան, հա սա րա կու
թյան և ան հատ նե րի գոր ծու նե ու թյան կեն սա կա նո րեն կար ևոր ո լորտ նե րից մե կը, 
հետ ևա բար ազ գային ան վտան գու թյաև քն նար կումն ա ռանց տն տե սա կան ան
վտան գու թյան կեն սու նա կու թյան գնա հա տա կա նի և ներ քին ու ար տա քին խն դիր
նե րին դի մա կայե լու հնա րա վո րու թյան դի տարկ ման ի մաստ չի ու նե նա։ Տն տե սա
կան ան վտան գու թյան խն դիրն եր բեք ի նք նան պա տակ գո յու թյուն չի ու նե ցել։ Այն 
ա ծան ցյալ է հա սա րա կու թյան զար գաց ման յու րա քան չյուր աս տի ճա նին հա մա
պա տաս խա նող տն տե սա կան ա ճի խն դիր նե րից։ Տն տե սա կան ան վտան գու թյան 
խնդ րի որոշակի բնույ թը փո փոխ վում է և կախ ված է տվյալ պա հին առ կա ներ քին 
և ար տա քին պայ ման նե րից։

Զար գաց ման ար դի փու լում գլո բա լաց ման գոր ծըն թա ցը յու րա քան չյուր ե րկ րի 
ա ռջև ոչ մի այն նոր հնա րա վո րու թյուն ներ և հե ռան կար ներ է բա ցում, այլ նաև կա
րող է նոր վտանգ ներ, ռիս կեր և ցն ցում ներ ա ռա ջաց նել։

Մի ջազ գային տն տե սա կան ինտեգրացի ան ազ գային տն տե սու թյուն նե րի միջև 
աշ խա տան քի մի ջազ գային բա ժան ման, տն տե սա կան կյան քի մի ջազ գայ նաց ման 
նոր ձև է, տար բեր ե րկր նե րի տն տե սա կան, քա ղա քա կան մի ա վոր ման խո րը, կա
յուն և փո խա դարձ կա պե րի զար գաց ման գոր ծըն թաց։ Մի ջազ գային մա կար դա կով 
այն ի րա կա նաց վում է ազ գային տն տե սու թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա
կա նու թյան հիմ քի վրա։ Մի ջազ գային մաս նա գի տաց ման խո րա ցու մը և փո խա
նա կու թյու նը հան գեց րին մի շարք ե րկր նե րի ազ գային տն տե սու թյուն նե րի սերտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան։ Այս պես ա ռա ջա ցավ Ա ՄԲ–ի (աշ խա տան քի մի ջազ գային 
բա ժա նում) նոր, բարձ րա գույն աս տի ճա նը՝ մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րա
ցու մը, ո րին ան դա մագր վե լը նպաս տում է տն տե սու թյուն նե րի զար գաց մա նը։
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Տն տե սա կան ինտեգրացի ան տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րին հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս.
 • ա զատ օ գտ վե լու մաս նա կից ե րկր նե րի ար տադ րա կան ռե սուրս նե րից,
 • տ վյալ ար տադ րան քի ար տադ րու թյու նը կազ մա կեր պե լուց ա ռաջ հաշ վի առ նել 

ինտեգրացի ոն մի ա վոր ման տա րո ղու նակ շու կա նե րը,
 • մաս նա կից ե րկր նե րի ֆիր մա նե րին պաշտ պա նե լու եր րորդ ե րկր նե րի ֆիր մա

նե րի մր ցակ ցու թյու նից,
 • հա մա տեղ ու ժե րով լու ծե լու ա ռաջ նա հերթ այն պի սի խն դիր ներ, ո րոնք կապ

ված են գոր ծազր կու թյան նվա զեց ման, աղ քատ նե րին սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք
ներ տա լու, ա ռող ջա պա հա կան ցան ցի հե տա գա զար գաց ման, աշ խա տան քի 
պաշտ պա նու թյան և սո ցի ա լա կան ա պա հով վա ծու թյան հետ: 
Այս պի սով ինտեգրացի ան ի րե նից ներ կա յաց նում է ե րկր նե րի փոխ հա մա գոր

ծակ ցու թյան գոր ծըն թաց, ո րը հան գեց նում է տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի սեր
տաց մա նը և ըն դու նում է միջ պե տա կան հա մա ձայ նագ րե րի ձև։ Զար գա ցող ե րկր
նե րի ին տեգ րաց ման ճա նա պար հին կա րող են ի հայտ գալ խո չըն դոտ ներ, ո րոնք 
ո րո շա կի չա փով դան դա ղեց նում են գոր ծըն թա ցը։ Այդ խո չըն դոտ նե րից ա մե նա էա
կան ներն ե ն՝ ին տեգ րաց վող ե րկր նե րը թույլ կեր պով են լրաց նում մի մյանց տնտե
սու թյուն նե րը, են թա կա ռուց ված քի թեր զար գա ցու մը, զար գաց ման մա կար դակ նե
րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը, քա ղա քա կան ան կա յու նու թյու նը։

Տար բեր գիտ նա կան ներ և հե տա զո տող ներ փոր ձել են սահ մա նել «տն տե սա
կան ան վտան գու թյուն» հաս կա ցու թյու նը։

Տն տե սա կան ան վտան գու թյան բնո րոշ սահ մա նում նե րից է. «Տն տե սա կան 
ան վտան գու թյունն այն պի սի պայ ման նե րի ա պա հո վումն է, ո րոնք խթա նում են 
ա նընդ հատ, եր կա րա ժամ կետ, հա րա բե րա կան բա րե լա վում ներ աշ խա տու ժի և 
կա պի տա լի ար տադ րո ղա կա նու թյան միջև, ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար ա պա
հո վում են բարձր և ա ճող կեն սա մա կար դակ՝ նե րա ռե լով ար դար, ա պա հով և 
դի նա միկ այն պի սի գոր ծա րար մթ նո լորտ, ո րը նպաս տում է նո րա մու ծու թյուն նե
րի (նոր տեխ նո լո գի ա նե րի) ներդր մա նը, ներ քին ու ար տա քին ներդ րում նե րին և 
ա պա հո վում է կա յուն տն տե սա կան աճ»1:

Հայ հե ղի նակ նե րի կող մից տն տե սա կան ան վտան գու թյան խնդ րի ու սում նա սի
րու թյան ա ռա ջին քայ լե րի ըև թաց քում ա ռա ջարկ վել են հետ ևյալ սահ մա նում նե րը՝
 • տն տե սա կան ան վտան գու թյունն այն պայ ման նե րի առ կա յու թյունն է, ո րոնք 

ա պա հո վում են հա սա րա կու թյան և նրա ան դամ նե րի բնա կա նոն գոր ծու նե ու
թյու նը, նյու թա կան և հոգ ևոր ա պա հով վա ծու թյու նը, ֆի զի կա կան պաշտ պան
վա ծու թյու նը և այդ ա մե նի ա նընդ մեջ բա րե լա վու մը,2

 • տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը դա հա մա կար գի վի ճակն է, ե րբ ձևա վոր վող 
ազ գային տն տե սու թյան են թա տեքս տում ա պա հով ված են ան հա տի, պե տու
թյան և հա սա րա կու թյան նվա զա գույն տն տե սա կան շա հե րի և պա հանջ մունք

1 A. Mungui–Pippidi, Romania after 2000. Threats and Chalanges. Annual Early Warning Report 2001.
2 А. Илларионов, Критерии экономической безопасности, «Вопросы экономики», N 10, 1998, стр 98.
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նե րի ի րա ցու մը և բա վա րա րու մը՝ ան գամ բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի մի ա ժա մա
նա կյա և միև նույն ո ւղ ղու թյամբ ազ դե ցու թյան պայ ման նե րում,3 

 • ազ գային տն տե սա կան ան վտան գու թյու ևը տն տե սու թյան այն պի սի վի ճակ է, 
ե րբ ներ քին ու ար տա քին, բնա կան կամ կան խամ տած ված սպառ նա լիք նե րը հնա
րա վոր է ո րո շա կի մե թոդ նե րի և մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով չե զո քաց նել կամ կա
սեց նել՝ ա պա հո վե լով ազ գային տն տե սու թյան կա յու նու թյունն ու զար գա ցու մը4: 
Տն տե սա կան ան վտան գու թյան բո վան դա կու թյու նը և է ու թյու նը այդ սպառ նա

լիք նե րի և խո չըն դոտ նե րի վե րաց ման կամ նրանց ազ դե ցու թյան նվա զեց ման խնդ
րի մեջ է։

Մի ջազ գային տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը մի ջազ գային կա ռույց նե րի կող
մից պայ մա նագ րե րով կամ այլ մի ջոց նե րով ստեղծ ված մի ջազ գային մի ի րա վի
ճակ է, ո րի դեպ քում հա մաշ խար հային հան րու թյան յու րա քան չյուր ե րկ րի հա մար 
ա պա հով ված են իր սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան 
ա զատ ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, բա ցառ վում է տն տե սա կան այս կամ 
այն ար գելք նե րի և սահ մա նա փա կում նե րի կի րա ռու մը5:

Մի ջազ գային տն տե սա կան ան վտան գու թյան լի ա կա տար ա պա հո վու մը կա րե
լի է ի րա կա նաց նել զար գաց ման տար բեր տե սակ նե րի, մոդել նե րի ստի պո ղա կան 
ձևե րից հրա ժար վե լու մի ջո ցով։ Հար կա վոր է հրա ժար վել այն մոդելից, ո րում մի 
ազ գի բա րե կե ցու թյան լա վա ցու մը կա տար վում է մեկ այլ ազ գի սո ցի ալ–տն տե սա
կան վի ճա կի վատ թա րաց մամբ։ Պետք է ը նտ րել այն մոդելը, ե րբ հա մա գոր ծակ
ցու թյան ձևով (եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով) ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի զար
գաց ման հետ ևան քով շա հում է նաև յու րա քան չյուր ազ գային տն տե սու թյուն։

Մի ջազ գային տն տե սա կան ինտեգրացի ան հար ևան ե րկր նե րի տն տե սու թյուն
նե րի մեկ մի աս նա կան տն տե սա կան կոմպ լեք սի մեջ սեր տաճ ման գոր ծըն թացն է՝ 
հիմն ված մի մյանց հետ խո րը և հաս տա տուն տն տե սա կան կա պե րի վրա։ Մի ջազ
գային տն տե սա կան ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րի պատ ճա ռը ե ղել է ար տադ
րա կան ռե սուրս նե րի մի ա վոր ման խն դի րը։ Դրա նից հե տո ին տեգր ման մի ջուկն 
աս տի ճա նա բար դար ձել է տեխ նո լո գի ա կան ո լոր տը։ Ի սկ վեր ջերս կար ևոր տեղ է 
հատ կաց վում տե ղե կատ վու թյա նը և ին ժե նե րա կան գոր ծու նե ու թյա նը։ 

Ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ար տադ րու թյան գոր ծոն նե
րի մի ջազ գային շար ժի ա ճն ար դեն պա հանջ էր դրել ե րկր նե րի միջև ստեղ ծե լու 
մի ջազ գային տն տե սա կաև ինտեգրացի ոն մի ա վո րում ներ։ Ին տեգ րա ցի ոն մի ա
վո րում ներ են ան վա նում տն տե սա կան խմ բա վո րում նե րին, ո րոնք ստեղծ ված են 
ի րենց ան դամ –երկր նե րի միջև ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րե լու հա
մար։ Ներ կա յումս աշ խար հում գո յու թյուն ու նեն մի քա նի տաս նյակ ինտեգրացի ոն 
մի ա վո րում ներ։ Դրանց թվին են պատ կա նում Եվ րա մի ու թյու նը, ՆԱՖ ՏԱ–ն, ՄԵՐ
ԿՕ ՍՈԻՐ–ը, Ա ՊՀ–ն, Բե նի լյուք սը, Ան դյան ը նդ հա նուր շու կան և այլն։ 

3 Հ. Բ. Ղուշ չյան, ՀՀ տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նա հար ցե րը, «Բան բեր», թիվ 3, 2000, էջ 17:
4  Վ. Խ. Հով հան նի սյան, Տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ–ո ւմ, Եր ևան, 2002:
5  Ю. Владимиров, А. Павлов, Внешэкономические аспекты безопасности РФ, «Безопасность», N 3, 1994.
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Ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը զար գաց ման ըն թաց քում ան ցնում են տար բեր 
փու լեր, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը նե րա ռում է նա խոր դի բո լոր գծե րը և գու մա րում 
է նոր հատ կա նիշ ներ։ Այդ ա ռու մով ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րի ա ռա ջին կամ 
նա խա պատ րաս տա կան փուլ կա րե լի է հա մա րել ե րկր նե րի միջև կնք վող այն ար
տո նյալ տն տե սա կան հա մա ձա յնագ րե րը, ո րոնց հի ման վրա ե րկր նե րը մի մյանց 
տրա մադ րում են ա վե լի բա րեն պաստ ա ռևտ րա կան ռե ժիմ ներ, քան նրանք տրա
մադ րում են եր րորդ ե րկր նե րին: 

Ին տեգ րաց ման ե րկ րորդ փու լը կապ ված է ա զատ ա ռևտ րի գո տի նե րի ստեղծ
ման հետ։ Այդ փու լում ե րկր նե րի միջև կնք վում են ա զատ ա ռևտ րի մա սին պայ
մա նագ րեր և հան վում են ա ռևտ րա կաև սահ մա նա փա կում նե րը, ա մե նից ա ռաջ՝ 
մաք սա տուր քե րը, ի հար կե պահ պա նե լով ազգային մաք սա տուր քե րը եր րորդ 
ե րկր նե րի նկատ մամբ։ 

Տն տե սա կաև ին տեգ րա ցի այի եր րորդ փու լը Մաք սային մի ու թյան ստեղծ ման 
փուլն է։ Մաք սային մի ու թյան կազ մի մեջ մտ նող ե րկր նե րը հա մա ձայ նու թյան են 
գա լիս ա ռևտ րում մաք սա տուր քե րի վե րաց ման և եր րորդ ե րկր նե րի նկատ մամբ 
մի աս նա կան ար տա քին մաք սա տուր քեր և ոչ սակագնային կար գա վոր ման հա մա
կարգ մտց նե լու վե րա բե րյալ։ Ին տեգ րա ցի այի այս փու լում պե տու թյուն նե րը ոչ մի
այն վե րաց նում են փո խա դարձ ա ռևտ րա կան ար գելք նե րը, այլև ստեղ ծում են ար
տա քին ա ռևտ րա կան սահ մա նա փա կում նե րի մի աս նա կան հա մա կարգ և եր րորդ 
ե րկր նե րի նկատ մամբ՝ ը նդ հա նուր մաք սա տուր քեր: 

Ին տեգ րա ցի այի չոր րորդ աս տի ճա նը կապ ված է ը նդ հա նուր շու կայի կազ մա
վոր ման հետ։ Դա ի րե նից ներ կա յաց նում է ի րա կան տն տե սա կան ինտեգրացիայի 
սկզբ նա կան փու լը, ո րի ժա մա նակ ին տեգ րաց վող ե րկր նե րի պե տու թյուն նե րը 
պայ մա նա վոր վում են ոչ մի այն ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի, այլև ար տադ
րու թյան բո լոր գոր ծոն նե րի ա զատ շար ժի մա սին։ Ը նդ հա նուր շու կայի ստեղ ծու մը 
են թադ րում է մեծ քա նա կու թյամբ նոր մե րի ներ դաշ նա կե ցում, ո րոնք վե րա բե րում 
են գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե րին։ Մի աս նա կան շու կայի ստեղծ ման հա
մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել մի շարք կար ևոր խն դիր ներ։ Այդ խն դիր նե րից 
ա ռա վել կար ևոր են.
1. տն տե սու թյան ա ռան ձին ճյու ղե րի զար գաց ման ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու

թյան մշա կու մը,
2. ապ րանք նե րի և ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րի ա զատ շար ժի հա մար հա մա

պա տաս խան պայ ման նե րի ստեղ ծու մը,
3. ընդ հա նուր ֆոն դե րի ձևա վո րու մը։ 

Ին տեգ րա ցի այի ա մե նա բարձր աս տի ճա նը տն տե սա կան մի ու թյունն է, ո րը 
նե րա ռում է նա խորդ փու լե րում տն տե սա կաև և քա ղա քա կան կյան քի տար բեր 
ո լորտ նե րում ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րը և դրանց գու մա րում է նո րե րը, 
ը նդ հուպ մինչև մաս նա կից ե րկր նե րի մակ րոտն տե սա կաև քա ղա քա կա նու թյուն
նե րի կոոր դի նա ցու մը։ Տն տե սա կան մի ու թյու նը նա խա տե սում է, որ տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րը գոր ծեն մի աս նա կաև ռե ժի մով, կոոր դի նաց վեն 
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մաս նա կից ե րկր նե րի տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րը և ստեղծ վեն մի աս
նա կան օ րենսդ րու թյուն ներ։ 

Աշ խար հում ըն թա ցող ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րից ան մասն չի մնում նաև 
Հա յաս տա նը։ Ա կն հայտ է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան քա հում քային 
ռե սուրս նե րը և ներ քին շու կան բա վա րար չեն ի նք նու րույն բարձր տեմ պե րով 
տնտե սա կան աճ ա պա հո վե լու հա մար։ Դա բնո րոշ է աշ խար հի շատ ե րկր նե րի։ 
Հետ ևա բար՝ ե րկ րի ա պա գա տն տե սա կաև ռազ մա վա րու թյու նը պետք է բո վան
դա կի հա մաշ խար հային տն տե սու թյանն ին տեգր ման և դրան ու ե րկ րի հնա րա
վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ներ քին տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
կա րևոր ո ւղ ղու թյուն նե րը։

Հա յաս տա նի հա մար ագ գային տն տե սա կաև ան վտան գու թյան է ու թյու նը ՀՀ–ի 
տն տե սու թյան զար գաց ման այն պի սի ա պա հով ման մեջ է, ո րը նպա տակ ու նի 
բնա կան և աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման պայ ման
նե րում ա ռա վե լա գույնս բա վա րա րել քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան և տն տե սա
կան պա հանջ նե րը:

Տն տե սա կան ինտեգրացի այի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րը բարդ են և հա կա
սա կան։ Դրանց վրա ազ դում են և՛ տն տե սա կան, և՛ քա ղա քա կան գոր ծոն նե րը։ Եվ 
չնա յած ին տեգ րաց ման հիմ նա կան պատ ճա ռներն են դար ձյալ մնում զար գա ցած 
ինտեգրացի ոն ու ժե րը, ո րոնք դուրս են ե կել ազ գային տն տե սու թյան սահ ման նե
րից, այ նո ւա մե նայ նիվ, պայ մա նա կա նո րեն ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րը ձևա
վոր վում են քա ղա քա կան և տն տե սա կան գոր ծոն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան փո
փոխ ման հի ման վրա։ Ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը միկ րո մա կար դա կով տե ղի 
են ու նե նում սահ մա նա կից ե րկր նե րի ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև տն տե սա կան փո
խա դարձ պայ մա նագ րե րի կնք ման, ի նչ պես նաև ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում 
ի րենց մաս նա ճյու ղե րի ստեղծ ման ճա նա պար հով, ի սկ միջ պե տա կաև մա կար դա
կով՝ պե տու թյուն նե րի միջև տն տե սա կաև քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մա ձայ նեց
ման մի ջո ցով։ Միջ պե տա կան մա կար դա կով կար գա վո րու մը նպա տակ ու նի տվյալ 
տա րած քում ա պա հո վել ապ րանք նե րի և ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րի ա զատ շար
ժը, հա մա ձայ նեց նել և ի րա կա նաց նել մաս նա կից ե րկր նե րի տն տե սա կան, գի տա
տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան, ար ժու թային, սո ցի ա լա կան, ար տա քին և ռազ մա
կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րը։ Ա հա թե ին չու, նման կար գա վո րու մը են թադ րում 
է ե րկր նե րի միջև ստեղ ծել տն տե սա կաև այն պի սի մի ա վո րում ներ, ո րոնք պետք 
է ու նե նան մի աս նա կան ար ժույթ, են թա կա ռուց վածք, ը նդ հա նուր ֆի նան սա կան 
ֆոն դեր և մի ջազ գային կամ միջ պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ։ Տն տե սա
կան ինտեգրացի այի մեջ մտ նող ե րկր նե րի միջ պե տա կան հա մա ձայ նագ րե րը կար
գա վոր վում են միջ պե տա կան մար մին նե րի կող մից։ Այս պի սով, ե րբ 21–րդ դա րի 
սկզ բին, հա մաշ խար հային տն տե սու թյան վերջ նա կաև ձևա վոր ման հետ կապ ված, 
մեծ թափ է ստա նում կա պի տա լի մի ջազ գային շար ժը, մի ջազ գային տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ծան րու թյան կենտ րո նը շր ջա նառու թյան ո լոր տից աս տի ճա
նա բար տե ղա փոխ վում է ար տադ րու թյան ո լորտ։ Վեր ջինս էլ վկա յում է այն մա
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սին, որ նշ ված ժա մա նա կից սկս ված ստեղծ վել են պայ ման ներ, ո րոնք նպաս տել 
են ան ցում կա տա րե լու աշ խար հատն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կա պես 
նոր տե սա կի մի ջազ գային տն տե սա կան ինտեգրացի ային, ո րը հան դի սա նում է 
մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ժա մա նա կա կից ձևը։

« Մի ջազ գային տն տե սա կան ինտեգրացի ա» հաս կա ցու թյան տակ ա մե նից 
ա ռաջ նկա տի պետք է ու նե նալ ազ գային տն տե սու թյուն նե րի փո խա դարձ հար
մա րե ցու մը, նրանց նե րա ռու մը մի աս նա կան վե րար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
մեջ, ի նչ պես նաև կա յուն տն տե սա կան կա պե րի և աշ խա տան քի բա ժան ման խո
րաց ման օբյեկ տիվ այլ գոր ծըն թաց ներ։ Ե րկր նե րի միջև տն տե սա կաև և փո խա
դարձ կախ վա ծու թյու նը կապ ված է եր կու կող մե րի հա մար օ գու տի, ի սկ մի մյանց 
միջև հա րա բե րու թյուն նե րի խզու մը՝ վնա սի ստաց ման հետ։

On the issue of the international economic integration and the economic security.

The national security is based on the internal and external components of the eco
nomic policy for the developed countries. Here the economic security is of importance, 
because it is considered one of the areas of vital importance of the state, the society and 
the activities of the individuals, therefore, the discussion of the national security will have 
no meaning without the assessment of the viability of the economic security and without 
the observation of the possibility to withstand the internal and external problems.
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ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը հա մաշ խար հային ֆի նան սա
տնտե սա կան ճգ նա ժա մից հե տո և զար գաց ման հե ռան կար նե րը

Խա չատ րյան Լևոն
Տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մից հե տո բա վա կա նին եր
կար ժա մա նակ պա հանջ վեց ՀՀ տն տե սու թյան ա ռող ջաց մա նը ճգ նա ժա մային վի
ճա կը հաղ թա հա րե լու հա մար: Հարկ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել տն տե սա կան 
պատ մա կան ակ նարկ նա խաճգ նա ժա մային, ի նչ պես նաև հետճգ նա ժա մային ի րա
վի ճա կը սո ցի ալ–տն տե սա կան տե սան կյու նից: 2008 թ. սեպ տեմ բեր ամ սից սկիզբ 
ա ռած հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը, ո րը հե տա գա յում զար գա ցավ 
ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի և ա կն հայտ հար ված հասց րեց ՀՀ տն տե սու
թյա նը, ո րի ար դյուն քում ե րկ րի ՀՆԱ–ն կր ճատ վեց շուրջ 14.1 %–ով (տե՛ս գծա պատ
կեր 1), կազ մե լով 3141.6 մլրդ ՀՀ դրամ, ա ճեց գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը՝ կազ
մե լով 18.7 % (տե՛ս գծա պատ կեր 2): Ա ՄՆ դո լա րի փո խար ժե քը ՀՀ դրա մի նկատ մամբ 
2008 թ. կազ մեց 305.95 ՀՀ դրամ, նա խորդ տար վա 342.02 ՀՀ դրա մի դի մաց: Ա ՄՆ 
դո լար/ՀՀ դրամ փո խար ժե քի կտ րուկ ար ժեզր կու մը և 9 % գնա ճը (տե՛ս գծա պատ
կեր 2) հան գեց րեց մաս նա վոր հատ վա ծի դրա մա կան ե կա մուտ նե րի կր ճատ մա նը՝ 
ի րե նից բխող հետ ևանք նե րով: Ճգ նա ժա մի ա ռա ջին հար վա ծը հասց վեց շի նա րա
րու թյան ո լոր տին՝ 2009 թ. ճյու ղի ան կու մը կազ մե լով 36.4 %, ծա վա լը կազ մե լով 
575.7 մլրդ ՀՀ դրամ, 2010 թ.` 3.3 %, այ նու հետև ար դյու նա բե րու թյա նը և գյու ղա
տնտե սու թյա նը: Ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը կր ճատ վեց 27.5 %, կազ մե
լով 4086.0 մլն Ա ՄՆ դո լար, ար տա հա նու մը` 26 %–ով (768.15 մլն Ա ՄՆ դո լար): Կր
ճատ վե ցին մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցում նե րը (տ րանս ֆերտ նե րը) 2009 թ.` 
31.3 %–ով: Մի ա ժա մա նակ մի ջազ գային շու կա յում հան քա հում քային ար տադ րան քի 
գնե րի կտ րուկ ան կու մը և ար տա քին պա հան ջար կը նույն պես բա ցա սա բար ազ դե
ցին ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղի վրա, ո րի կա ռուց ված քը ՀՆԱ–ո ւմ` 2008 թ. կազ մել 
է 40 %, 2009 թ.` 32.4 %: 2009 թ. գրանց վեց ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղի 7.8 % ան կում, 
ո րի հա մա խառն ար տադ րան քի ծա վա լը կազ մել է 663.9 մլրդ ՀՀ դրամ, ին չը պայ
մա նա վոր ված էր մշա կող ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի 8.8 % կր ճատ մամբ, որ տեղ 
սննդամ թեր քի, նե րա ռյալ խմիչք նե րի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը 2009 թ. կր ճատ
վել են 6.2 %–ով: Ի նչ պես նաև պայ մա նա վոր ված էր 2009 թ. հան քար դյու նա բե րու
թյան են թա ճյու ղի բաց հան քե րի շա հա գործ ման ար տադ րան քի 14.3 % կր ճատ մամբ՝ 
պայ մա նա վոր ված մի ջազ գային շու կա յում հան քա հում քե րի և գու նա վոր մե տաղ
նե րի բոր սա յա կան գնե րի նվազ ման և պա հան ջար կի կր ճատ մամբ: Հան քար դյու
նա բե րու թյան են թա ճյու ղը հան դի սա նում է ար տադ րու թյան ճյու ղի կար ևո րա գույն 
բա ղադ րի չը, ո րի մեջ 2008 թ. ներգ րավ ված են ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղի 79855 
աշ խա տու ժից շուրջ 8053 մարդ: 

Մի ա ժա մա նակ 2009 թ. նա խորդ տար վա նկատ մամբ կր ճատ վեց հան քաար
դյու նա բե րու թյան ո լոր տում աշ խա տող նե րի թվա քա նա կը 914–ով՝ կազ մե լով 7139 
մարդ: Հան քա հում քային ար տադ րան քի` պղն ձի և մո լիբ դե նի հան քա քա րի և վե
րամ շակ ված ար տադ րան քի ար տա հան ման ծա վալ նե րը 2009 թ. նա խորդ տար վա 
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նկատ մամբ կր ճատ վել են 11.7 %` կազ մե լով 179,816.08 հա զար Ա ՄՆ դո լար, ո րը ար
տա հան ման կա ռուց ված քում կազ մել է 23.4 %: Հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ար տա հան ման ծա վալ նե րը զանգ վա ծով ար տա հայտ ված 
ա ճել են 19 %–ով, ին չը հա մե մա տե լով ար տա հան ման ծա վալ նե րի գու մա րային ար
տա հայ տու թյամբ 11.7 % կր ճատ ման հետ պարզ է դառ նում, որ պատ ճա ռը մի ջազ
գային շու կա յում մե տաղ նե րի գնե րի ան կումն է: Վե րոն շյալ խն դի րը բա վա կա նին 
խոր քային է ին չի հա մար ներ կա յաց նենք մի ջազ գային շու կա յում 2007–2012 թթ. 
ի րա վի ճա կը և վեր լու ծենք այն:

2007 թ. մի ջազ գային շու կա յում պղն ձի պա հան ջար կը 42 հա զար տոն նայով գե
րա զան ցել է ար տադ րան քը, կազ մել է 17900 հա զար տոն նա, և պա շար նե րը տար վա 
վեր ջի դրու թյամբ կազ մել են 490 հա զար տոն նա, և մեկ տոն նայի գի նը` 7089 Ա ՄՆ 
դո լար1, 2008 թ. ար տադր վել է 18240 հա զար տոն նա, 2009 թ.` 18320 հա զար տոն նա2, 
ի սկ 2012 թ. հա մա ձայն կան խա տե սում նե րի` 19600 հա զար տոն նա, և 1 տոն նայի գի
նը՝ 7940 Ա ՄՆ դո լար1: 2008 թ. հուն վար ամ սին մի ջազ գային գի նը կազ մել է 7,149.17 
Ա ՄՆ դո լար, մար տին` 8640 Ա ՄՆ դո լար, հու նի սից–հու լիս ա միս նե րին` 8,776.4 Ա ՄՆ 
դո լար, ո րից հե տո ը ստ ա միս նե րի գնե րը նվա զե ցին և դեկ տեմ բեր ա մս վա վեր ջին 
այն կր ճատ վեց 3 ան գամ և կազ մեց 2,907.66 Ա ՄՆ դո լար: 2008 թ. գնե րի ան կու մից 
զերծ չմ նաց նաև մո լիբ դե նը, ո րի գնե րը 2008 թ. 72,600.00 Ա ՄՆ դո լար մինչև սեպ
տեմ բեր ա մի սը ա ճե ցին և այ նու հետև հա ջորդ ա միս նե րին գա հա վի ժե ցին հաս նե
լով 22000 Ա ՄՆ դո լար 1 տոն նայի դի մաց: 2009 թ. սեպ տեմ բեր ամ սին նկատ վեցին 
ա ճի մի տում ներ 20 %–ով՝ 2010 թ. ապ րիլ ամ սին կազ մե լով 33000 Ա ՄՆ դո լար3: 

Հա մա ձայն մի ջազ գային վեր լու ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 2007 թ. հա
մաշ խար հային շու կա յում ար տադր վել է 211.8 հա զար տոն նա մո լիբ դեն, և 1 տոն
նայի գի նը՝ 11760 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ ար տադ րան քը ը ստ կան խա տե սում նե րի 2012 թ. 
կազ մել է 260 հա զար տոն նա, և 1 տոն նայի գի նը՝ 28000 հա զար Ա ՄՆ դո լար1: 

Կապ ված պա հան ջար կի կր ճատ ման հետ՝ 2008 թ. Չի նաս տա նը, Չի լին և այլ 
ե րկր ներ կր ճա տե ցին պղն ձի ար դյու նա հա նու մը, ին չը հան գեց րեց մի ջազ գային 
շու կա յում ա վել ցու կի 329 հա զար տոն նա, ԵՄ ան դամ ե րկր նե րի կող մից 2009 թ. 
պղն ձի պա հան ջար կը կր ճատ վեց 15.2 %, ո րի ար դյուն քում Չի նաս տա նը պա հուս
տա վո րեց խո շոր ծա վալ նե րի հաս նող պղն ձի պա շար ներ, և մի ջազ գային շու կա
յում պղն ձի ա վել ցու կը կազ մեց 151 հա զար տոն նա4: Սա կայն, ի նչ պես նշել է ինք, 
գնե րը, ի հա կա ռակ դրա, իջ նում է ին, ո րի պատ ճա ռով տու ժե ցին թե՛ ար դյու նա
հա նող նե րը, և թե՛ ար տա հա նող նե րը: Այս ա մե նի մա սին շատ է խոս վել նաև ե րկ
րի ղե կա վար նե րի կող մից, ո րոնք նույն պես պղն ձի և մո լիբ դե նի ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի կր ճա տու մը գու մա րային ար տա հայ տու թյամբ պայ մա նա վո րում են 
մի ջազ գային շու կա յում գնե րի կտ րուկ ան կման հետ5: 2009 թ. փետր վար ամ սից 
պղն ձի մի ջազ գային շու կա յում նկատ վեց աշ խու ժա ցում և գնե րի աճ, ո րը, ա միս

1 http://www.metaltorg.ru/analytics/color/?id=54 8
2 http://www.metaltorg.ru/analytics/publication/index.php?id=3927
3 http://molyinvestingnews.com/investing–in–molybdenum/moly–price
4 http://metalplanet.3dn.ru/news/krasnyj_metall_ocherednoj_ryvok_kitaja/2010–01–04–113
5 http://www.yerkramas.org/2013/05/04/osnovnym–blyudom–v–ekonomike–dolzhno–byt–proizvodstvo/
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նե րի ըն թաց քում ա ճե լով, դեկ տեմ բե րին կազ մեց 7341.3 Ա ՄՆ դո լար կամ տար վա 
սկզ բի նկատ մամբ ա ճեց 2.5 ան գամ6: 

Ըստ վեր լու ծա բան նե րի կան խա տե սում նե րի պղն ձի ար տադ րու թյան ծա վալ
ները 2013 թ. կկազ մեն 18120 հա զար տոն նա, ին չը կզի ջի նա խորդ տար վա ցու ցա
նի շին 7.5 %–ով:

2008 թ. նոյեմ բե րից 2009 թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ա ռևտ րային 
բան կե րում կտ րուկ կր ճատ վեց վար կա վո րու մը, քա նի որ հիմ նա կա նում բան կե
րը վար կա վո րում է ին շի նա րա րու թյան ո լոր տը, և, բնա կա նա բար, կր ճատ վեց նաև 
տն տե սու թյու նում դրա մի շր ջա նա ռու թյու նը` թող նե լով բա ցա սա կան հետ ևանք
ներ: Այս ա մե նից զերծ չմ նաց նաև գյու ղատն տե սու թյու նը (կա ռուց ված քը ՀՆԱ–ո ւմ` 
15.7 %), ո րը լու ծում է ՀՀ պա րե նային ա պա հո վու թյան և ան վտան գու թյան հար ցը: 
Այս պես, 2009 թ. գյու ղատն տե սու թյան ա ճի տեմ պը կազ մել է 99.9 % (575.7 մլրդ ՀՀ 
դրամ), սա կայն 2010 թ. գրանց վեց 13.5 % ան կում, կազ մե լով 637.5 մլրդ ՀՀ դրամ, 
ո րը ո ւղ ղա կի ո րեն բա ցա սա կան ազ դեց գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի գյու
ղա կան հա մայնք նե րի սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կին: 2009 թ. սնն դար դյու նա
բե րու թյան են թա ճյու ղում գրանց ված ան կու մը պայ մա նա վոր ված էր նաև ար
տա հան ման (135.5 մլն Ա ՄՆ դո լար) ծա վալ նե րի 32.5 % կր ճատ մամբ, ի նչ պես նաև 
ալ կո հո լային և ոչ ալ կո հո լային խմիչք նե րի ար տա հան ման (80.7 մլն Ա ՄՆ դո լար) 
ծա վալ նե րի 45 % կրճատ մամբ: Նշենք որ վե րոն շյալ են թա ճյու ղե րի ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը կազ մել են ը նդ հա նուր ար տա հան ման 25.4 %–ը: Այս ա մե նի հետ մեկ
տեղ 2009 թ. գյուղմ թերք ար տադ րող նե րի ի րաց ման գնե րի ինդեքսը կր ճատ վել է 
12.2 %, ո րը, հա մե մա տե լով ՍԳԻ–ի 103.4 % ցու ցա նի շի հետ, հաս կա նա լի է դառ նում, 
որ գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րը մի ան շա նակ կրել են վնաս ներ, հաշ վի առ
նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ մար զե րի բնակ չու թյան հիմ նա կան զանգ վա ծի 
ե կա մու տը ապա հով ում է գյու ղատն տե սու թյունն իր են թա ճյու ղե րով: Ար դյուն քում 
մեծ հար ված հասց վեց մաս նա վոր հատ վա ծին. 2.3 %–ով ա ճեց գոր ծազր կու թյու նը, 
վատ թա րա ցավ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը: 

2010 թ. ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղը բա րե լավ վեց` ար դյու նա բե րա կան ար տադ
րան քի թո ղար կա ման ա ճի տեմ պը կազ մե լով 109.7 % (842.2 մլրդ ՀՀ դրամ): Մի
ա ժա մա նակ ա ճեց նաև հան քար դյու նա բե րու թյան ճյու ղը, ա ճի տեմ պը կազ մե
լով 124.3 %, ո րը նպաս տեց հան քա հում քային ար տադ րան քի՝ պղն ձի և մո լիբ դե նի 
հան քա քա րի և վե րամ շակ ված ար տադ րան քի ար տա հան ման (322.56 մլն Ա ՄՆ դո
լար) ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը, ա ճի տեմ պը կազ մե լով 179.4 %, ը նդ հա նուր ար
տա հան ման` 31.7 %–ը: 2010 թ. ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը ա ճեց 17.6 % 
(4809.6 մլն Ա ՄՆ դո լար), ո րից ար տա հա նու մը` 32.6 % (1,019.1 մլն Ա ՄՆ դո լար): Մաս
նա վոր դրա մա կան փո խան ցում նե րը (տ րանս ֆերտ նե րը) նույն պես ա ճե ցին 2010 թ.՝ 
ա ճի տեմ պը կազ մե լով 115.09 %:

2011 թ. նկատ վեց շի նա րա րու թյան ո լոր տի աշ խու ժա ցում, վերսկս վե ցին շենք–
շի նու թյուն նե րի կա ռու ցու մը, ին չի ար դյուն քում տար վա վեր ջին գրանց վեց 16.6 % 
աճ, ո րը իր հեր թին դրա կան ազ դեց տն տե սու թյան այլ ճյու ղե րի վրա. ա ճեց ա ռևտ

6 http://news.yandex.ru/quotes/1501.html
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րաշր ջա նա ռու թյու նը և մաս նա վոր սպա ռու մը: Գյու ղատն տե սու թյան ճյու ղում 
2011 թ. և 2012 թ. գրանց վեց աճ հա մա պա տաս խա նա բար 14.1 % (825.2 մլրդ ՀՀ դրամ) 
և 9.5 % (840.4 մլրդ ՀՀ դրամ): Ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղը նույն պես ա ճեց 2011 թ. և 
2012 թ. հա մա պա տաս խա նա բար 14.1 % (992.07 մլրդ ՀՀ դրամ) և 8.8 % (1120.4 մլրդ ՀՀ 
դրամ): Սնն դամ թեր քի և խմիչք նե րի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը 2011 թ. ա ճե ցին 
հա մա պա տաս խա նա բար` 16.7 % և 19.7 %, 2012 թ. սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյու նը 
կր ճատ վեց 0.3 %, խմիչք նե րի ար տադ րու թյու նը հա կա ռակ դրա ա ճեց 14.3 %: Սնն
դամ թեր քի և խմիչ քի ար տա հա նու մը նույն պես ա ճեց, և ար դյուն քում ա ճի տեմ պե
րը 2011 թ. կազ մեցին 137.06 %, 2012 թ` 131.9 %: 

Հան քա հում քային ար տադ րան քի՝ պղն ձի և մո լիբ դե նի հան քա քա րի և վե
րամ շակ ված ար տադ րան քի ար տա հան ման ծա վալ նե րը 2012 թ. նա խորդ տար վա 
նկատ մամբ դո լա րային ար տա հայ տո թյամբ նվա զել են 10.5 % (359.5 մլն Ա ՄՆ դո
լար), սա կայն ծա վալ նե րը բա ցար ձակ ար ժե քով (զանգ վա ծով) ա ճել են 11 %–ով 
(142814 տոն նա): Ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյու նը 2011 թ. և 2012 թ. ա ճեց հա
մա պա տաս խա նա բար 14.2 % և 2.8 % (5646.2 մլն Ա ՄՆ դո լար), ար տա հան ման ծա
վալ նե րը ը ստ տա րի նե րի ա ճե ցին հա մա պա տաս խա նա բար` 31.2 % և 1.8 % (1361.3 
մլն Ա ՄՆ դո լար), ի սկ ա ռևտ րի հաշ վեկ շի ռը ի հա կա ռակ դրան ա ճեց` (–2818.8 մլն 
Ա ՄՆ դո լար) և (–2923.5 մլն Ա ՄՆ դո լար): Մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցում նե րի 
(տ րանս ֆերտ ներ) ա ճի տեմ պը 2011 թ. և 2012 թ. հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել է 
19.5 % և 9 % (1687.2 մլն Ա ՄՆ դո լար):

2013 թվա կա նի վի ճա կագ րա կան նախ նա կան տվյալ նե րը 1–ին ե ռամ սյա կի հա
մար բա վա կա նին հու սադ րե լի են. այս պես, ՀՆԱ–ի շու կա յա կան ար ժե քը կազ մել է 
720.9 մլրդ ՀՀ դրամ՝ ա ճի տեմ պը նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կի նկատ մամբ 
կազ մե լով 107.5 %: Հուն վար–մայիս ա միս նե րի կտր ված քով գյու ղատն տե սու թյան 
ճյու ղի ա ճի տեմ պը կազ մել է 101.3 % (144.2 մլրդ ՀՀ դրամ), սա կայն նույ նը չի կա
րե լի ա սել շի նա րա րու թյան հա մար, քա նի որ ճյու ղում գրանց վել է 8.8 % ան կում 
89.08 մլրդ ՀՀ դրամ, մի ա ժա մա նակ աճ է գրանց վել ա ռևտ րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
հատ վա ծում` հա մա պա տաս խա նա բար 4.3 % և 5.8 %: Ար տա քին ա ռևտ րաշր ջա նա
ռու թյու նը հուն վար–մայիս ա միս նե րի կտր ված քով կազ մել է 2192.3 մլն Ա ՄՆ դո լար, 
որ տեղ ար տա հան ման ծա վալ նե րը կազ մել են 561.0 մլն Ա ՄՆ դո լար, ա ճի տեմ պը` 
109.2 %: Սպա ռո ղա կան գնե րի ինդեքսը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կազ
մել է 103.6 %, ո րը 2013 թ. բյու ջե տային ծրագ րով սահ ման ված 4 +/– 1.5 %–ի մի ջա
կայ քում է, սա կայն մայիս ա մս վա ՍԳԻ–ի ցու ցա նի շը նա խորդ տար վա նույն ա մս
վա նկատ մամբ կազ մել է 105.2 %: Միև նույն ժա մա նակ հուն վար–մայիս ա միս նե րի 
կտր ված քով տա րեսկզ բից ներ մուծ ման մի ջին գնե րի ինդեքսը կազ մել է 103.5 %, 
ի սկ մայիս ա մս վա ցու ցա նի շը նա խորդ տար վա նույն ա մս վա նկատ մամբ կազ մել 
է 108.9 %: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ ա ռևտ րային հաշ վեկ շի ռը բա
ցա սա կան է, և սպա ռո ղա կան զամ բյու ղի հիմ նա կան ապ րան քա տե սա կա նին ներ
մուծ վում է, կա րե լի է փաս տել, որ ի րա վի ճա կը բա վա կա նին մտա հո գիչ է:

Հարկ է նշել, որ 2013 թ. բա վա կա նին մեծ վնաս ներ հասց վեցին գյու ղատն տե
սական ճյու ղերին (պատճառը կարկտահարությունն էր), քա նի որ շուրջ հա զա
րա վոր գյու ղա ցիական տն տե սու թյուն ներ կրե ցին խո շոր վնաս ներ (բեր քի մի ջի նը 
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99 %), ի սկ այն տն տե սու թյուն նե րը, ո րոնք մի ջին չա փի վնաս ներ են կրել, հե տա
գա յում խն դիր ներ են ու նե ցել բեր քի ի րաց ման հետ կապված, քա նի որ մթե րող 
ձեռ նար կու թյուն նե րը վնաս ված բեր քը ըն դու նում էին շատ ցածր գնե րով: Ի սկ այս 
ա մե նի հետ մեկ տեղ հաշ վի առ նե լով նաև 2013 թ. հու լի սի 7–ից գոր ծող բնա կան 
գա զի սա կագ նի` 156 ՀՀ դրամի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 30 % սուբ սի դա վո րու
մը, նախ կի նում գոր ծող 132 ՀՀ դրա մի դի մաց և է լեկտ րաէ ներ գի այի` 38 ՀՀ դրա մը 
նախ կի նում գործող 30 ՀՀ դրա մի դի մաց, ի սկ ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի (10000 և ա վելին խ.մ. գա զի սպա ռում) հա մար 296.78 Ա ՄՆ 
դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ (նե րա ռյալ ԱԱՀ–ն)7, թան կաց ման գոր ծո նը, ո րին 
հետևե լու է նաև սպա ռո ղա կան գնե րի թան կա ցու մը, կա րե լի է փաս տել, որ տա
րին բա վա կա նին «թանկ» է լի նե լու ազ գաբ նակ չու թյան հա մար: 

Վե րոն շյալ գոր ծոն նե րը ո ւղ ղա կի ո րեն բա ցա սա բար կազ դեն սնն դար դյու նա բե
րու թյան և ար դյու նա բե րու թյան այն են թա ճյու ղե րի վրա, որ տեղ սպառ վում է գազ 
կամ էլեկտրաէ ներ գի ա: Բնա կա նա բար այս ա մե նը, ի նչ պես նաև ե րկ րում տի րող 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և սո ցի ա լա կան պայ ման նե րի վատ թա րա ցու մը, մի
ան շա նակ ազ դե լու է 2013 թ. բնա կչու թյան տե ղա շար ժի (միգ րա ցի ա) վրա բա ցա սա
կան ա ռու մով, քա նի որ, հա մա ձայն ՀՀ Ա ՎԾ պաշ տո նա կան հրա պա րա կած տվյալ
նե րի, ՀՀ–ից մեկ նող նե րի և ժա մա նող նե րի (մի այն ՀՀ քա ղա քա ցի ներ) հաշ վեկ շի ռը 
2011 թ. կազ մել է (–49126), ի սկ 2012 թ. (–49660) և կա րե լի է փաս տել, որ ցու ցա նիշ նե
րը մի ան շա նակ մտա հո գիչ են դառնում: 

Ու սու մնասի րե լով 2000–2012 թթ. ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի (ե կա մուտ ներ/ ծախ սեր) 
ցու ցա նիշ նե րը (տե՛ս գծա պատ կեր 3) մաս նա վո րա պես տա րեց տա րի թե՛ ե կա մուտ
նե րի, և թե՛ ծախ սե րի ե րկ նիշ ա ճի տեմ պե րը և մի այն 2010– 2012 թթ. ե կա մուտ նե րի 
և ծախ սե րի ա ճի տեմ պե րի նվա զու մը 2012 թ.` 7.4 % և 2 %, կա րե լի է եզ րա հան գել, 
որ վի ճա կը բա վա կա նին մտա հո գիչ է հատ կա պես 2013 թ.՝ հաշ վի առ նե լով բյու
ջե տային ծրագ րով նա խա տես ված է 1032.8 մլրդ ՀՀ դրամ ե կա մուտ նե րի հա վա
քագ րումը և 1152.6 մլրդ ՀՀ դրամ ծախ սերը (–119.789 մլրդ ՀՀ դրամ բյու ջե ի դե ֆի
ցիտ)8: Ի սկ ե թե հաշ վի առ նենք նաև ՀՀ պե տա կան պարտ քի տա րեցտա րի ա ճող 
ցու ցա նիշ նե րը (տե՛ս գծա պատ կեր 4)` 2012 թ. 1,763.4 մլրդ ՀՀ դրամ և 31.05.2013 թ. 
1753.6 մլրդ ՀՀ դրամ, ա պա այս ցու ցա նիշ նե րը մեկ ան գամ ևս հաս տա տում են մեր 
կող մից ա ռաջ քաշ ված խն դիր նե րը, չնա յած այն հան գա ման քին, որ ՀՀ ԿԲ կող մից 
բազ միցս է աս վել պե տա կան պարտ քի կա ռա վա րե լի ու թյան մա սին: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով ար դյունք նե րը, կա րե լի է փաս տել, որ ՀՀ կա ռա վա րու
թյու նը պետք է ա նի հնա րա վո րի նը բյու ջե տային ծրագ րով կան խա տես ված 6.2 % 
տն տե սա կան ա ճը ա պա հո վե լու նպա տա կով, բնա կա նա բար կա յուն գնե րի պահ
պան ման շր ջա նակ նե րում, ի նչ պես նաև պե տա կան ծախ սե րի բա վա կա նին խո շոր 
մա սը ո ւղ ղի սո ցի ա լա կան նպա տակ նե րին, քա նի որ, ի նչ պես նշել է ինք, ե րկ րում 
տի րող ծանր սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը մար տահ րա վեր է կա ռա վա րու թյա նը, 
ո րին պետք է դի մա կայել հնա րա վոր տար բե րակ նե րով: Մի ա ժա մա նակ ան հրա

7 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի 7 հու
նիս 2013 թ. No190Ն ո րո շում:
8 ՀՀ օ րեն քը ՀՀ 2013 թվա կա նի պե տա կան բյու ջե ի մա սին՝ ըն դուն ված 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5–ին:
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ժեշտ է ի րա կա նաց նել հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ (ինստիտուցի ո նալ բա րե փո խում
ներ) ար տա գաղ թը կր ճա տե լու, ե րկ րում առ կա պա րե նային ապ րանք նե րի ներկր
ման մե նաշ նոր հը բա ցա ռե լու հա մար, ո րը բնո րոշ է շու կա յա կան տն տե սու թյան 
ա պա հով ման ռազ մա վա րու թյա նը, ին չը կն պաս տի սպա ռո ղա կան գնե րի ար դար 
ձևա վոր մա նը, բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ մա նը և տն տե սու թյան 
զար գաց մա նը:

Գ ծա պատ կեր 1

Գ ծա պատ կեր 2
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Գ ծա պատ կեր 3

Գ ծա պատ կեր 4

Social–economic situation and its future development in  
RA after the financial and economic crisis

The economy of RA has been by the global financial and economic crisis. At the first 
construction sector and since that the whole economy has been suffered. The GDP decline 
was 14.1 %, the unemployment rate increased, and in 2009 it was 18.7 % and the annual 
inflation rate was 9 %. The whole industry with its sectors has suffered at first by export
ing of copper and molybdenum because of fall of international demand and price decline. 
Besides, the individual money transfer in 2009 falls by 31.3 %. After that in 2010 the econ
omy became healthy and in all its sectors there was registered growth. According to the 
financial budget document, a 6.2 percent growth in GDP has been forecast and according 
to our studies the Government of RA must do the best for achieving the economic growth 
and social–economic stability. 
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Մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րը որ պես պե տու թյան  
տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռար կա

Գ րի գո րյան Ռա ֆիկ 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  

պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

Պե տա կան տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռաջ
նային գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ի րա կա նաց վում է պե տու թյան 
ա նու նից ար դյու նա բե րու թյան, բաշխ ման, փո խա նակ ման, սպառ ման, կու տակ
ման, ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման և ներ մուծ ման ո լորտ նե
րում: Այն ձևա վոր վում է կա ռուց ված քային, ներդ րու մային, գնային, ֆի նանսավար
կային, ար տա քին տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րից, ի նչ պես 
նաև աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան ո լոր տում տար վող քա ղա քա կա նու թյու նից 1: 

Ար տա քին տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը որ պես հի մնա կան բա ղադ րիչ 
մտ նում է տն տե սա կան հա մա կար գի մեջ: Ար տա քին տն տե սա կան քա ղա քա կա
նու թյու նը հա մար վում է ար տա հան ման, ներ մուծ ման, մաք սային վճար նե րի, սահ
մա նա փա կում նե րի, օ տա րերկ րյա կա պի տա լի ներգ րավ ման, կա պի տա լի դուրս 
հա նե լու, ֆի նան սա կան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու և հա մա տեղ տն տե սա կան նա
խագ ծեր ի րա կա նաց նե լու հա մար ի րա կա նաց վող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն: 
Ար տա քին տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ձևա վոր վում է ար տա քին տն տե սա
կան կա պե րի և հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում: Ար տա քին տն
տե սա կան կա պե րը հան դի սա նում են ար տա քին տն տե սա կան քա ղա քա կա նու
թյան ի րա կա նաց ման ձև գի տատեխ նի կա կան, ար դյու նա բե րու թյան, ա ռևտ րային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և ֆի նան սա կան ո լորտ նե րում միջ պե տա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի մի ջո ցով:

Մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ար տա քին տն
տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի տրա մա բա նա կան շղ թայի մի օ ղակ: Ար տա քին 
տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման որ ևէ փու լում ի հայտ են գա
լիս կոնտ րա գենտ ներ, ո րոնք կն քում են պայ մա նագ րեր և մտ նում են մաք սային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մի մյանց հետ: Այս պի սով, կա րե լի է պն դել, որ մաք սային 
հա րա բե րու թյուն նե րը ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ 
հան դի սա նում են ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի ի րա կա նաց ման մի ջոց:

20–րդ դա րի ըն թաց քում «հա րա բե րու թյուն ներ»–ի է ու թյա նը և բո վան դա կու
թյա նը ու շադ րու թյուն են դարձ րել ի նչ պես ռու սա կան, այն պես էլ ա րևմ տյան գիտ
նա կան ներ (Դ. Գորս կի, Ե. Վոյշ վիլ լո, Վ. Տու գա րի նով, Լ. Մանյ կովս կի, Ա. Ո ւե մով, 
Գ. Գար դեն, Ֆ. Ջես պեն, Գ. Նի կոլյ սոն և այլն): Միև նույն ժա մա նակ դեռևս չկա այդ 
կա տե գո րի այի հա մա կարգ ված մո տե ցու մը մաք սային գոր ծու նե ու թյա նը: 

Բ նո րո շե լով մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րի տե ղը «ներ քին–սահ ման–ար տա
քին» հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ ար տա քին և 
ներ քին գոր ծոն նե րի է ու թյու նը և նշա նա կու թյու նը սկզ բուն քո րեն չեն փոխ վում, 

1  Большой экономический словарь /Под ред. А.Азрилияна. М.:Институт новой экономики, 1999, с. 685.
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քա նի որ մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րը հա մար վում են ի նչ պես ներ քին, այն պես 
էլ ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մաս: Աս վա ծի հա մա տեքս տում 
կար ևոր վում է այն հան գա ման քը, որ մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րը, սկզբ նա
պես և պատ մա կա նո րեն ձևա վոր վե լով ար տա քին և ներ քին գոր ծոն նե րի գոր ծու
նե ու թյան սահ մա նին, հան դի սա նում են սահ մա նա փա կող գոր ծոն, ո րոնք խոչըն
դո տում են ապ րանք նե րի մուտ քը պե տու թյան տա րածք, ո րոնք կա րող են վնաս 
հասց նել ազ գային տն տե սու թյա նը, ի նչ պես նաև ար գե լել ա պրանք նե րի ար տա
հա նու մը, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն պե
տու թյան հա մար: 

Ար տա քին ա ռևտ րի կա ռա վար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը հանգեցրեց մաք սային 
վճար նե րի կար գա վոր ման մե խա նիզ մի ձևա վոր մա նը, ի նչ պես նաև ար տա հան
ման վե րահս կո ղու թյա նը, ո րի մի ջո ցով պաշտ պան վում է տն տե սու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ստեղծ վում են պե տու թյուն նե րի միջև մաք սային հա րա բե րու թյուն ներ:

Մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րը դրանք հա րա բե րու թյուն ներ են, ո րոնք ձևա
վոր վում են ապ րան քի հատ կու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան նույ նա կա
նաց ման (ի դեն տի ֆի կաց ման) պայ ման նե րում սպա ռող նե րի և տն տես վա րող 
սուբյեկտ նե րի նա խա սի րու թյուն նե րի շր ջա նա կում:

Մաք սային վճարն ու նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան բաղ կա ցու ցիչ: Մաք սային 
վճա րի տն տե սա կան բաղ կա ցու ցի չը կա րե լի է ներ կա յաց նել որ պես մի պե տու
թյան կող մից ի րա կա նաց վող հատ կու թյուն նե րի նույնականացման գոր ծըն թա
ցի գին մեկ այլ պե տու թյան նկատ մամբ: Քա ղա քա կան բաղ կա ցու ցի չը ի հայտ է 
գա լիս մաք սային վճա րի ա ռևտ րաքա ղա քա կան գործառույթի տես քով, ո րն ի րե
նից ներ կա յաց նում է պե տու թյան կող մից կի րառ վող ա ռևտ րի տարր մի ջազ գային 
ա ռևտ րում՝ ա վե լի լավ պայ ման ներ ա պա հո վե լու համար:

Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում զգա լի ո րեն ա վե լա ցել են մաք սային հա րա բե
րու թյուն նե րի սուբյեկտ նե րը: Որ պես այդ պի սիք հան դես են գա լիս` 
 • պե տու թյու նը և դրա հետ կապ ված ինտեգրացի ոն խմ բե րը, ո րոնք ի րա կա

նաց նում են ար տա քին տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն և մշա կում են ար տա քին 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րը և նպա տակ նե րը,

 • մի ջազ գային տն տե սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք սահ մա նում են մի
ջազ գային ա ռևտ րի հիմ նա կան սկզ բունք ներն ու կա նոն նե րը,

 • վե րազ գային կոր պո րա ցի ա նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են գլո բա
լաց ման պայ ման նե րում պե տու թյան և տարածաշրջանի կող մից տար վող մաք
սային քա ղա քա կա նու թյան վրա,

 • մաս նա վոր ան ձինք, ձեռ նար կու թյուն ներ, ո րոնք մաս նակ ցում են ար տա քին 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյա նը և հա մա գոր ծակ ցում են ո ւղ ղա կի ո րեն մաք
սային մար մինն նե րի աշ խա տա կից նե րի հետ:
Ներ կա դրու թյամբ մաք սային հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցում նե րը բնու

թագր վում են հետ ևյալ հատ կու թյուն նե րով.
1. Փո խա նակ ման գոր ծըն թաց նե րի կար գա վոր ման գլոբալացում Եր կիր մո լո րա կի 

մասշ տա բով:
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2. Հար մո նի զաց ման մա կար դա կի բարձ րա ցում: Այլ կերպ ա սած՝ աշ խար հի ե րկր
նե րի մաք սային հա մա կար գե րի մի ան մա նու թյուն և հա մա ձայ նեց վա ծու թյուն: 
Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծում, ո րոնք մշա կում են մի աս նա
կան փաս տաթղ թեր ար տա քին տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րե լու 
հա մար:

3. Մաք սային մար մին նե րի կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման կա տա րե լա գոր
ծում: Ան ցում ա ռանց շփ ման ռե ժի մի, տե ղե կատ վու թյան է լեկտ րո նային մշակ
ման, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում:

4. Վե րահս կո ղու թյան տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի և մաք սային օ րենսդ րու թյան 
կա տա րե լա գոր ծում և զար գա ցում, ին չը պայ մա նա վոր ված է մաք սային վե րա
հսկո ղու թյան օբյեկտ նե րի քա նա կա կան և ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րով:
Մաք սային գոր ծու նե ու թյան կար ևոր աս պեկտ է հան դի սա նում պե տու թյան ազ

գային ան վտան գու թյան, ի նչ պես նաև սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ա պա հո վու մը: 

Ազ գային տն տե սու թյան հա մար ոչ պա կաս վտանգ է ներ կա յաց նում ան վե
րահս կե լի ա զատ ա ռև տու րը: Նրանք ստեղ ծում են վտանգ ար տա քին գոր ծըն կեր
նե րի մուտ քը շու կա մտ նե լու հար ցում, ի նչ պես նաև ներ մուծ ված ապ րանք նե րի 
նկատ մամբ, հան գեց նում են խիստ կապ վա ծու թյան, դուրս են մղում ոչ բա րե խիղճ 
մր ցա կից նե րի կող մից ազ գային ար տադ րո ղին: 

Այ սօր աշ խար հի բո լոր զար գա ցած ե րկր նե րը մաք սային քա ղա քա կա նու թյան 
շր ջա նակ նե րում գնում են հո վա նա վոր չու թյան և ա զատ ա ռևտ րի հա մադր ման 
ճա նա պար հով: Վառ օ րի նակ են հան դի սա նում Եվ րա մի ու թյան ան դամ ե րկր
նե րը: Ի րա կա նաց նե լով ան մաքս ապ րան քա փո խա նա կու թյուն ի րենց կող մից 
ստեղծ ված մաք սային մի ու թյան սահ ման նե րում՝ նրանք ստեղ ծել են մի աս
նա կան մաք սային սահ մա նա փա կում ներ եր րորդ ե րկր նե րի հա մար՝ դրա նով 
ի սկ խրա խու սե լով տե ղա կան ար տադ րո ղին և ամ րապն դե լով Եվ րա մի ու թյան 
տնտե սա կան հա մա կար գը: 

Այս պի սով, հո վա նա վոր չու թյու նը մաք սային քա ղա քա կա նու թյան մեջ այ
սօր ի րե նից ներ կա յաց նում է մի կող մից՝ ներ քին շու կայի պաշտ պա նու թյուն 
ներ մուծ վող ա նո րակ ապ րան քից և ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նից, ի սկ մյուս 
կող մից՝ ա զա տա կա նա ցում ներ մուծ վող այն ապ րանք նե րի նկատ մամբ, ո րոնց 
նկատ մամբ առ կա է պա հան ջարկ: Ա ռանց հա մադ րե լու այս եր կու սկզ բունք նե րը 
հնա րա վոր չէ լու ծել տե ղա կան ար տադ րո ղի մր ցու նա կու թյան, ար տա հան ման 
նե րու ժի բարձ րաց ման, տե ղա կան սպա ռո ղի և ար տադ րո ղի շա հե րի պաշտ պա
նու թյան հար ցե րը:

Մաք սային քա ղա քա կա նու թյան բնո րոշ ման հետ կապ ված է նաև նրա հի մնա
րար սկզ բունք նե րի վեր հա նու մը:

Ն րանք հա մար վում են ի րա կա նու թյան տե սա կան վե րար տադ րու մը, ո րոնք վեր 
են հա նում առ կա կա պե րը, ի նչ պես նաև պայ մա նա վո րում են մաք սային քա ղա քա
կա նու թյան ձևա վո րու մը, բո վան դա կու թյու նը և ի րա կա նա ցու մը:
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Հա մա կար գե լով դրանք և հիմն վե լով սե փա կան դա տո ղու թյուն նե րի վրա՝ որ
պես հիմ նա կան սկզ բունք ներ ա ռանձ նաց նում ենք հետ ևյալ նե րը`
 • մաք սային քա ղա քա կա նու թյու նը` պե տու թյան ներ քին և ար տա քին քա ղա քա

կա նու թյան մասն է կազ մում, 
 • մաք սային քա ղա քա կա նու թյան գոր ծա ռույ թը ո ւղղ ված է ար տա քին տն տե սա

կան գոր ծու նե ու թյան պե տա կան կար գա վոր ման նպա տակ նե րին ու խն դիր նե
րին,

 • մի ա ցյալ մաք սային տա րածք` մի ա ցյալ մաք սային քա ղա քա կա նու թյուն,
 • մի ա ցյալ մաք սային օ րնսդ րու թյուն, որ պես ազ գային օ րենսդ րու թյան ան բա ժան 

մաս,
 • մաք սային վճա րի գե րա կա յու թյուն, նրա ճկուն հա մադ րու մը ա նուղ ղա կի հար

կի հետ,
 • մաք սային կար գա վոր ման վարչական գոր ծիք նե րի նպա տա կային կի րա ռում,
 • տե ղա կան ար տա հան ման խթա նում և պաշտ պա նու թյուն,
 • ներ մուծ ման ռա ցի ո նա լաց ման խրա խու սում,
 • մաք սային մար մին նե րի մի ա ցյալ հա մա կարգ` մաք սային վե րահս կո ղու թյան 

մի ա ցյալ մե խա նիզմ, 
 • ար տա քին տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և հա

վա սա րու թյան պաշտ պա նու թյուն,
 • մաք սային վի ճա կագ րու թյուն, որ պես մաք սային քա ղա քա կա նու թյան ար դյու

նա վե տու թյան գնա հատ ման գոր ծիք,
 • պե տու թյան մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն մաք սային քա ղա քա կա նու

թյան շր ջա նակ նե րում:

Customs relations as a matter of state policy

State’s economic policy is a complex of actions carried out on behalf of the state indus
try, distribution, exchange, consumption, accumulation of goods and services for export 
and import sectors which have a structural, investment, pricing, credit, foreign economic, 
social policies, as well as activities in the field of labor and employment policy.

Customs relations are relations which are formed in the product properties in terms 
of compliance identification preferences of consumers and business within customs fee 
has political and economic components: Customs fee may be presented as part of a state–
implemented properties identification the price of another State. The political component 
of the application for payment of customs trade policy in the form of the function, which 
is used by the state. element of international trade to better trading for conditions. 
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Մաք սային վճար նե րի տն տե սա գի տա կան  
է ու թյու նը և բո վան դա կու թյու նը

Գ րի գո րյան Ռա ֆիկ 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե

տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

Երկ րի տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է մաք սային և 
սա կագ նային կար գա վոր ման մի ջո ցով նպաս տել ար տա քին ա ռևտ րի ա ռող ջաց մա նը: 
Ար դյու նա վետ գոր ծող մաք սային հա մա կար գը նպաս տում է խն դիր նե րի լուծ մա նը, 
ի նչ պես նաև ա պա հո վում է ՀՀ–ի տն տե սա կան ան վտան գու թյա նը իր ի սկ տն տե սա
կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից: ՀՀ–ո ւմ ի րա կա նաց վող բա րե փո խում
նե րը, շնոր հիվ տն տե սու թյան վե րա փոխ ման, այդ թվում, ար տա քին տն տե սա կան 
ո լոր տում, ու նեն ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Ար տա քին տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյան նպա տա կով ձևա վոր ված հս կո ղու թյան հա մա կար գի ի րա գոր ծու մը դեռ 
բա վա րար օպտիմալ չէ, և դա զգա լի ո րեն բար դաց նում է աշ խա տան քը մաք սային 
ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում: Հրա տա րակ ված են մեծ թվով կա նո նա կար գեր, ո րոնք 
փո փոխ վող տն տե սա կան ի րա վի ճա կում ա րագ դառ նում են չօգ տա գործ վող, ին չը 
դժվա րեց նում է մաք սային հա մա կար գի կար գա վո րու մը: Այս խնդ րի լու ծու մը կա րող 
է նպաս տել տե սա կան կող մե րի ու սում նա սի րու թյա նը և մաք սա տուր քե րի բնա գա
վա ռում փոր ձի փո խա նակ մա նը, որ պես զի ա վե լի լավ հիմ նա վո րել, որ ան հրա ժեշտ է 
բա րե լա վել մաք սային և սա կագ նային կար գա վո րու մը: Մաք սա տուր քե րի հիմ նա կան 
բա ղադ րի չը հան դի սա նում է մաք սավ ճար նե րի հա մա կար գը: 

Մաք սային վճար նե րի տե սակ նե րն ի րա կա նաց վում են ՀՀ մաք սային օ րենսգր
քով: Վճա րում նե րի դա սա կար գու մը ներ կա յաց ված է գծա պատ կեր 1–ո ւմ:

Մաքսավճարներ

Տուրքեր Հարկեր Մաքսային հարկ

ԱԱՀ, որը 
գանձվում է 

ՀՀ մաքսային 
տարածքում

Մաքսազերծման 
հարկեր

Ակցիզային տուրք, 
որը գանձվում 
է ներմուծվող 

մաքսային ապրանքից

Մաքսային հարկերի 
հավաքագրումը

Ապրանքների 
պահպանման հարկերը

Ներմուծումից 
մաքսային տուրք

Արտահանումից 
մաքսային տուրք

Գ ծա պատ կեր 1. Մաք սավ ճար նե րի դա սա կար գու մը1

1 Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից՝ Финансы. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, 
проф. Б. М. Сабанти, М., Юрайт–М., 2001, с. 343–345:
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Մաք սավ ճար նե րի կա ռուց ված քում ա ռա վել կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում մաք
սա տուր քե րը, այն պես որ զգա լի նշա նա կու թյուն է տրվում նրանց տե սա կան հիմ
նա վոր մա նը: Պրո ֆե սոր Գ.Բ. Պո լյա կը սահ մա նում է մաք սավ ճար նե րը որ պես 
հար կեր, ո րոնք մաք սային սահ ման նե րում գանձ վում են պե տու թյան կող մից` սա
կագ նե րի մի ջո ցով2: Այս սահ մա նու մը բա վա կա նին հա կիրճ է, սա կայն, պրո ֆե սոր 
Գ.Բ. Պո լյա կը բա ցա հայ տում է մաք սավ ճար նե րի է ու թյու նը նրանց ա ռաջ նա հեր
թու թյան խն դիր նե րը ո րո շե լու մի ջո ցով: 

Հարկ է նշել, որ խն դիր նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են մաք սա տուր քե րի հա
վա քագր ման ըն թաց քում, բխում են մաք սային սա կագ նե րի նպա տակ նե րից: Հե ղի
նա կի տե սան կյու նից կար ևոր է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ խն դիր նե րը. 
 • ա պա հո վել ե կա մուտ նե րի ձևա վո րու մը պե տա կան (դաշ նային) բյու ջե ից,
 • տե ղա կան ար տադ րող նե րի պաշտ պա նու թյու նը ար տա քին մր ցակ ցու թյու նից,
 • հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ պե տու թյան ին տեգր ման պայ ման նե րի 

ա պա հո վում:
Մի շարք տն տե սա գետ ներ, այդ թվում պրո ֆե սոր Դ. Գ. Չեր նի կը և պրո ֆե սոր 

Ա. Զ. Դա դա շո վը, տա լիս են ա վե լի ը նդ լայն ված սահ մա նում: Մաք սա տուր քե րը 
պար տա դիր վճար ներն են, դրանք ա նուղ ղա կի հար կե րի ա մե նա հին և հիմ նա
կան տե սակ ներն են, սահ ման վում են ե րկ րի կա ռա վա րու թյան կող մից, գանձ վում 
են մաք սային մար մին նե րի կող մից (ներ մուծ ման կամ ար տա հան ման) ե րկ րում 
մաք սային տա րած քում ա ռան ձին ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի 
տես քով, ո րոնց նկատ մամբ տվյալ պե տու թյու նը ու նի բա ցա ռիկ մաք սային ի րա
վա սու թյուն: Մաք սա տուր քե րի տն տե սա կան նշա նա կու թյու նը դրս ևոր վում է ե րկ րի 
ար տադ րու թյան հարս տու թյան ազ դե ցու թյան մեջ: 

Տ վյալ մո տե ցու մը թեև կրում է ա վե լի տա րած ված բնույթ, սա կայն հե ղի նա կի 
կար ծի քով ամ բող ջու թյամբ չի ար տա ցո լում մաք սա տուր քե րի դե րը պե տու թյան 
մի ջոց նե րի ձևա վոր ման և նրանց ազ դե ցու թյու նը ար տա քին ա ռևտ րի գոր ծըն թա
ցում: Ը ստ պրո ֆե սոր Վ. Գ. Պանս կո վայի՝ մաք սա տուր քե րը մեծ դեր ու նեն պե տու
թյան ե կա մուտ նե րի ձևա վոր ման գոր ծում, դրանք ու նեն հար կային բնույթ, քա նի 
որ հան դի սա նում են հար կա տե սակ, ո րը թույլ է տա լիս պե տու թյա նը ակ տիվ մի
ջամ տե լու ե րկ րի տն տե սա կան կյան քին և տն տե սա կան մի ջոց նե րի շնոր հիվ կար
գա վո րում է ար տա քին ա ռև տու րը3: 

Քա նի որ վե րը նշ ված բո լոր սահ մա նում նե րը ար տա ցո լում են մաք սա տուր քե
րի հար կային բնույ թը, հե ղի նա կը նպա տա կա հար մար է հա մա րում կենտ րո նա նալ 
հար կե րի բնու թագր մա նը որ պես տն տե սա կան կա տե գո րի ա:

Հարկ ա սե լով հաս կա նում ե նք պար տա դիր, ան հա տա կան չհա տուց վող վճար, 
ո րը գանձ վում է ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձան ցից սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի օ տար ման ձևով: Հար կե րի հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը հրա մա յա կան 
են, հա րա բե րու թյուն նե րը՝ իշ խա նու թյան և են թա կա յու թյան, սե փա կա նա տի րոջ 
փո փո խու թյու նը, այ սինքն՝ ան վե րա դար ձե լի ու թյու նը: Ը ստ տն տե սա գետ գիտ նա
կան նե րի՝ հար կե րի տե սա կան հիմ քը կազ մում են նրա տար րե րը: 

2  Козырин A. M., Таможенные режимы, М., «Статут», 2000, с. 44.
3  Пансков В. Г., Налоги и налогообложение в Российской Федерации, М., МЦФЭР, 2002, с 446.
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Դ րան ցից հետ ևյալ ներն են.
 • ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան հար կա տու ներ, ով քեր պար տա վո րու թյուն ու

նեն հար կե րը վճա րե լու, 
 • հարկ ման օբյեկտ` ե կա մու տը, այ սինքն՝ հարկ ման են թա կա սե փա կա նու թյու նը 

և այլն,
 • հարկ ման մի ա վոր, ո րը հիմք է ըն դուն վում հար կը հաշ վար կե լիս և նոր մա տիվ

նե րում հան դի սա նում է հարկ ման բա զա,
 • հար կային տո կո սադ րույք, ո րը հարկ ման մեկ մի ա վո րի հար կային դրույ քա

չափն է,
 • հար կային նպաստ, այ սինքն՝ նվա զեց նել հար կային բե ռը մինչև զրո յա կան մա

կար դա կի:
Հար կե րի հիմ նա կան նպա տակն է բյու ջեն ա պա հո վել ե կա մուտ նե րով: Մաք սա

տուր քե րի հար կային է ու թյու նը հաս տատ վում է մի շարք ի րենց բնո րոշ, այլ հար
կե րի բնու թագ րիչ նե րով: Հիմ նա կան նե րը հետ ևյալ ներն են.
 • մաք սա տուր քերը կրում են պար տա դիր բնույթ և ա պա հո վվում են պե տու թյան 

կող մից,
 • դրանք ի րե նցից չեն ներ կա յաց նում վճար մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի

մաց,
 • մաք սա տուր քե րից ստաց ված մուտ քե րը նա խա տես ված չեն ֆի նան սա վո րե լու 

որոշակի պե տա կան ծախ սեր,
 • մաք սային–սա կագ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վո րու մը 

կրում է մի ա կող մա նի բնույթ և բա ցա ռում է սուբյեկտ նե րին տր ված հնա րա վո
րու թյու նը մաք սային–սա կագ նային հա րա բե րու թյուն նե րում հա մա ձայ նու թյան 
գալ վճար ման չա փի, ժամ կե տի և հարկ ման հար ցում, 

 • այս պի սով, մաք սավ ճար նե րին բնո րոշ են վե րը նշ ված բո լոր հիմ նա կան հար կային 
տար րե րը: Աշ խա տան քում հե ղի նա կը խն դիր է դրել վեր լու ծել այդ տար րե րը:
Մաք սային ծա ռա յու թյուն նե րի ապ րանք նե րի հարկ ման ո լոր տում կի րառ վում է 

մաք սավ ճար նե րի դա սա կարգ ման մո տե ցում տար բեր հիմ քե րով: Այն կա րող է լի
նել պարտ քի դի մաց, գանձ ման մի ջո ցով, հարկ ման օբյեկ տից, կապ ված ե րկ րից, 
որ տեղ ար տադր վում է ապ րան քը: Մաք սավ ճար նե րի դա սա կար գու մը սխե մա տի
կո րեն ներ կա յաց ված է ա ղյու սակ 1–ո ւմ: 

Ե կեք ա ռա վել ման րա մասն դի տար կենք յու րա քան չյուր մաք սավ ճա րի տե սակ: 
Սկզ բում ներ կա յաց նենք մաք սա տուր քե րը ը ստ հարկ ման մի ա վո րի: Այս մո տեց
ման սկզ բուն քով մաք սա տուր քե րը բա ժան վում են.
 • ներկր ված կամ ներ մուծ ված, գանձ վում են ներ մուծ ված ապ րանք նե րից, ո րոնք 

ան ցնում են մաք սային սահ մա նով,
 • մաք սային պա հեստ նե րից, ո րոնք գտն վում են ե րկ րի ներ սում, ներ մուծ ված 

մաք սավ ճար նե րը կա տա րում են պրո տեկ ցի ո նիս տա կան դեր` պաշտ պա նե լով 
ներ քին շու կան ար տա քին մր ցակ ցու թյու նից4,

4 Финансы: Учебник для вузов/Под ред. проф. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской, проф. 
Б. М. Сабанти. – М.: Юрайт–М, 2001, с. 273–274:
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 • միև նույն ժա մա նակ, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս բարձ րաց նել հայ րե նա կան 
ապ րանք նե րի գնե րը ը նդ հուպ մինչև հա մաշ խար հային գնե րի,

 • դուրս բեր վող կամ ար տա հան վող, գանձ վում է ապ րան քից ար տա հան ման ըն
թաց քում մաք սային սահ մա նից ել նե լով: 
Ա մե նից հա ճախ, այդ մաք սավ ճար նե րը տա րած վում են ար տա հան վող ապ

րանք նե րի վրա, ո րոնք ե րկ րում ու նեն մո նո պոլ դիրք: 

Ա ղյու սակ 1
Մաք սավ ճար նե րի դա սա կար գու մը5

Դա սա կարգ ման չա փա նիշ նե րը Մաք սավ ճար նե րի տե սակ նե րը

Ըստ հարկ ման օբյեկ տի
ներ մուծ վող ,

ար տա հան վող,
տա րան ցիկ

Ըստ հա վա քագր ման մե թո դի
ա ռանձ նա հա տուկ,

ապ րան քա տե սա կի ար ժե քի տո կո սային գան ձում,
հա մակց ված

Ըստ ապ րան քի ե րկ րի ծագ ման
ա ռա վե լա գույն,

ն վա զա գույն,
ար տո նյալ

Ըստ հաս տատ ման կար գի

սե զո նային,
հա կա դեմ պին գային,

հա տուկ,
կոմ պեն սա ցի ոն

Ըստ ծագ ման բնույ թի ինք նա կար գա վոր վող,
պայ մա նագ րային

Տն տեսագետ գիտ նա կան նե րը ար տա հան ման մեջ մաք սավ ճար նե րի ներդր ման 
պատ ճառ նե րը հա մա րում են հետ ևյալ նե րը` ապ րանք նե րի ար տա հան ման սահ մա
նա փա կում, որն ամ բող ջու թյամբ չի սպառ վում ե րկ րի ներ սում, չմ շակ ված հում քի 
դուրս բեր ման կար գա վո րու մը ե րկ րից, պե տա կան բյու ջե ե կա մուտ նե րի ստա ցու
մը6: Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ար տա հան ման մաք սավ
ճար նե րը ներդր վում են ե րկ րի տն տե սու թյու նը պատ շաճ մա կար դա կում պահ
պա նելու համար: Հա յաս տա նում մաք սավ ճար նե րի մի զգա լի մա սի ը նդ հա տու մը 
կապ ված է Ա ՀԿ–ին մի ա նա լու ցան կու թյան և մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի ըն դուն
ման հետ:

The customs duties economic essence and contents

In economic policy one of the most important elements in the country is regulation of 
customs services. The effective customs service of the country is very important for eco
nomic safety and it is very specific sphere. There are a lot of normative documents which 
are changing in the customs services and Armenian customs services are trying to take 
the best experience.

5 Налоги. Словарь–справочник, М., ИНФРА–М., 2002, с. 194.
6  Основы таможенного дела. Вып. III. РИО РТА. 1996, с. 30.
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ՀՀ ըն դեր քօգ տա գործման ո լոր տում առ կա հիմ նախն դիր նե րը 

Ա շոտ Մար դո յան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման 

ամ բի ո նի վա րիչ, Հա յաս տա նի պե տա կան  
տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս,  

տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունում հայտ նա բեր ված են մի քա նի հա րյուր 
փոքր և մեծ հան քա վայ րեր և հան քաեր ևա կում ներ, ո րոնց օգ տա կար տար րե րից 
մի քա նի սի պա շար ներն ու ռե սուրս նե րը կա րող են լի ու լի բա վա րա րել հան րա
պե տու թյան պա հանջ նե րը և ար տա հան վել այլ ե րկր ներ: Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյունն ա ռանձ նա կի հա րուստ է պղն ձի, մո լիբ դե նի, լա պա րի, ցին կի, եր կա թի 
և դրանց հետ սեր տո րեն կապ ված հա րա կից տար րե րի՝ սե լե նի, տել լու րի, ռե նի ու
մի, բիս մու տի, կադ մի ու մի, մագ նե զի ու մի, գա լի ու մի, գեր մա նի ու մի և այլ նի գծով: 
Պղն ձա–մո լիբ դե նային կազ մա վոր ման հան քա քա րե րի պա շար նե րի և ռե սուրս նե
րի գծով Հա յաս տա նը հա մար վում է ա ռաջ նա կարգ ե րկր նե րից մեկն աշ խար հում: 
Հա յաս տա նում հան քար դյու նա բե րու թյան նպա տա կով օգ տա գործ վում է 8.5 հազ. 
հա: Դա Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր տա րած քի մոտ 0.3 %–ն է, ո րից 0.15 %–ը բա ժին է 
ը նկ նում մե տա ղա կան հան քե րին, ի սկ 0.14 %–ը` ոչ մե տա ղա կան հան քե րին1:

Այս ա մե նով հան դերձ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դեռևս չկան մե
տա լուր գի ա կան գոր ծա րան ներ, այդ ի սկ պատ ճա ռով էլ մեր եր կի րը մի ջազ գային 
շու կա մուտք է գոր ծում ոչ թե մաքր ված ու զտ ված մե տաղ նե րով ու մե տա ղար
տադ րանք նե րով, այլ մի այն և մի այն կի սար տադ րանք նե րով: Շա հա գործ վող բո
լոր հան քա վայ րե րի հում քային հեն քի վրա թո ղարկ վում են խտա նյու թեր, և դրանք 
կես գնով վա ճառ վում են այլ ե րկր նե րին:

Հա մաշ խար հային տն տե սու թյան զար գաց ման ար դի փու լին բնո րոշ է բնա կան 
ռե սուրս նե րը նյու թա կան ար տադ րու թյան ո լորտ ներգ րա վե լու ա րագ թափ: Այդ պի
սի պայ ման նե րում ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան հե տա գա բարձ րա ցումն 
ան խզե լի ո րեն կապ ված է բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ին տեն սի ֆի
կաց ման հետ, ո րի ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է այդ ռե սուրս նե րի տն տե սա կան 
հստակ գնա հա տում: Բնա կան ռե սուրս նե րի, այդ թվում ըն դեր քում օգ տա կար հա
նա ծո նե րի հե տա խուզ ված պա շար նե րի ար ժե քային գնա հա տու մը նախ պետք է 
կար գա վո րի բնա կան ռե սուրս նե րի ար տադ րա կան ո լորտ ներգ րա վու մը և դրա 
ճիշտ հեր թա կա նու թյան սահ մա նու մը: Ե րկ րորդ, պետք է ա ռա վե լա գույն չա փով 
ծա ռայի ըն դեր քի խելամիտ օգ տա գործ ման խն դի րը լու ծե լուն: Եր րորդ, միև նույն 
ռե սուր սի (հան քա տե սա կի) բնաշ խար հագ րա կան տար բեր պայ ման նե րում գտն վող 
հան քա վայ րեր հե տա խու զե լիս և շա հա գոր ծե լիս պետք է տն տե սա պես հա վա սար 
պայ ման ներ ստեղ ծի հան քա վայ րե րը հե տա զո տող, հան քա քա րը ար դյու նա հա նող 
և վե րամ շա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: Չոր րորդ, ար դյու նա հան վող 
հան քային ռե սուր սը տն տե սու թյան մեջ մեկ այ լով փո խա րի նե լու հա վա նա կա նու
թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ պետք է ա պա հո վի հնա րա վոր բազ մա թիվ տար բե րակ
նե րից լա վա գույ նի ճիշտ ը նտ րու թյու նը: Եվ, վեր ջա պես, այդ պի սի գնա հա տու մը 

1 Հ. Ս. Ա վա գյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի գնա հա
տումն ը ստ մար զե րի, Մաս 1, (Սյու նի քի և Վայոց ձո րի մար զեր), Եր ևան, «Գի տու թյուն», 2008, էջ 126–127:.
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ըն դեր քի ռե սուրս նե րի բնա կան հատ կա նիշներն ա ռա վե լա գույն չա փով տն տե սու
թյա նը ծա ռայեց նե լու մի ջո ցով պետք է ա պա հո վի աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա
նու թյան և ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 

Ըն դեր քի հարս տու թյուն նե րի գնա հատ ման այս խն դիր նե րը կա րե լի է լու ծել մի
այն հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով, որ տեղ ու րույն տեղ 
պետք է գրա վեն օգ տա կար հա նա ծո նե րի, հան քա նյու թի ըն դեր քի բա ցար ձակ և 
հա մե մա տա կան գնա հա տում նե րը:

Այ սօր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան ա ճի բարձր տեմ պե րը 
պայ մա նա վո րում են ըն դեր քից ար դյու նա հան վող հան քա հում քային ռե սուրս նե րի 
ա նընդ հատ ա վե լա ցում և հան քային հում քի խո շոր և հու սա լի բա զայի ստեղծ ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն:

Հան քա հում քային ռե սուրս ներ ար դյու նա հա նող ար տադ րու թյան (նավ թի, գա
զի, ած խի, սև և գու նա վոր մե տաղ նե րի, լեռ նա քի մի ա կան հում քի և այլն) ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից մե կը բարձր կա պի տա լա տա րու թյունն է: Այ սօր Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան ըն դեր քի ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման բնա գա վառ նե րում 
ա ռայժմ կան լուրջ թե րու թյուն ներ: Օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման, 
փո խադր ման և վե րամ շակ ման ըն թաց քում կո րուստ նե րը հաս նում են զգա լի չա
փե րի, օ րի նակ՝ սև մե տա ղա գոր ծու թյան լեռ նա հան քային ար դյու նա բե րու թյան 
ճյու ղե րում 27–28 %–ը կազ մում են կո րուստ նե րը: Լեռ նա հան քային ձեռ նար կու
թյուն նե րում գու նա վոր մե տաղ նե րի հան քա նյու թի կո րուս տը ար դյու նա հան ման 
փու լում տա տան վում է 1–2–ից մինչև 20–25 %, ի սկ աղ քա տա ցու մը՝ 5–6 %–ից մինչև 
70–80 %–ի սահ ման նե րում2:

Հա մաշ խար հային մասշ տա բով հաշ վարկ նե րը ցույց են տալիս, որ մե տա ղա կան 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա նյու թե րի մի ջին կո րուստ նե րը դրանց ար դյու նա
հան ման և մշակ ման ժա մա նա կ կազ մում են ա վե լի քան 25 %–ը՝ մի մա սը մնում 
է ըն դեր քում, մի մա սը մա կա բաց ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ծած կող կամ 
կո ղային «դա տարկ» ա պար նե րի հետ մի ա սին հե ռաց վում են թա փո նա կույ տեր և 
ան վե րա դարձ կորս վում, ի սկ հան քա նյու թե րի մի պատ կա ռե լի մա սը հան քա հարս
տաց ման ոչ կա տա րյալ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման հետ ևան քով պո չանք նե րի 
հետ մի ա սին թափ վում է պո չամ բար ներ՝ աղ տո տում, ա պա կա նում ու թու նա վո
րում շր ջա կա մի ջա վայ րը՝ ա ռա ջաց նե լով բնա պահ պա նա կան ա ղետ ներ3:

Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա
հա գործ վում են շատ ցածր ար դյու նա վե տու թյամբ՝ տարածուն (է քս տեն սիվ) ե ղա
նակ նե րով: Չու նե նա լով մե տա լուր գի ա կան գոր ծա րան ներ՝ շա հա գործ վող հան քա
վայ րե րից ստաց վում են խտա նյու թեր, ո րոնց մեծ մա սը կես գնով վա ճառ վում են 
այլ ե րկր նե րին: Նյու թա կան և ֆի զի կա կան մեծ ծախ սե րի գնե րով հե տա խուզ ված, 
այ նու հետև ար դյու նա հան ված հան քա քա րե րից օգ տա կար տար րե րի մե ծա մեծ կո
րուստ ներ են տե ղի ու նե նում հան քա քա րե րի սկզբ նա կան մշակ ման՝ հան քա հարս
տաց ման գոր ծըն թաց նե րում: Հան քա հարս տաց ման ե ղա նակ նե րի ան կա տա րու
թյան, հատ կա պես հնա ցած (ԽՍՀՄ տա րի ներից ներդր ված) տեխ նո լո գի ա նե րով 
կա տար վող հարս տաց ման գոր ծըն թաց նե րը նպա տա կամղ ված են ի նչ–որ մեկ կամ 

2  Հ. Ս. Ա վա գյան, Լեռ նա հան քային և մե տա լուր գի ա կան ար դյու նա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման ու ղի
ներն ու հե ռան կար նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, Եր ևան, «Գի տու թյուն», 2011, 68 էջ:
3  Management of Mineral Resources: Creating Value in the Mining Business, Juan Camus, 2010, 21 page
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մի քա նի հիմ նա կան տար րե րի կորզ մա նը, այն էլ շատ ցածր տո կոս նե րով (60–70, 
հազ վա դեպ` 80), և ան տես վում են հիմ նա կան տար րե րի հետ հա րա կից տա րած
ված՝ զու գակց վող շատ ու շատ այլ, հա ճախ շատ ա վե լի ար ժե քա վոր տար րեր: 
Խտա նյու թե րի վա ճառ քի պա րա գա յում էլ հիմ նա կան օգ տա կար տար րե րը գնա
հատ վում են կես գնով, ի սկ խտանյու թեր ան ցած հա րա կից բա ղադ րիչ նե րից և ոչ 
մե կը (բա ցա ռու թյամբ ոս կուց, այն էլ, ե թե դրա պա րու նա կու թյու նը խտա նյու թում 
ցածր չէ 3.5գ/տ–ից) չի գնա հատ վում, և դրա ար ժեքն էլ լեռ նա հան քային ձեռ նար
կու թյա նը չի վճար վում: 

Խ տա նյու թե րի վա ճառ քի պա րա գա յում հիմ նա կան տար րե րից ստաց ված հա
սույ թը կազ մում է հնա րա վոր ստաց վե լիք հա սույ թի 25–26 %–ը (բո լոր կոր զե լի քա
նակ նե րով ներ կա յաց ված հա րա կից բա ղադ րիչ նե րի ար ժեք նե րը հաշ վի առ նե լու 
պա րա գա յում դրա նից էլ շատ պա կաս)4: 

Այ սօր ՀՆԱ–ի 2.9 %–ը կազ մում է հան քա հում քային սեկ տո րը, և այդ թիվը գնա
լով ա ճի մի տում է ցու ցա բե րում: 2012 թ–ին ը նդ հա նուր օ տա րերկ րյա ներդ րում ներն 
նվա զել են, սա կայն դա չենք կա րող վե րագ րել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին: 
2013 թ–ի վի ճա կագ րու թյան վար չու թյան ներ կա յաց րած ո ւթ ա մս վա տվյալ նե րի հա
մա ձայն, ար դյու նա բե րու թյան ա ճն ա ռա ջինն է և կազ մում է 6,2 %, զի ջե լով մի այն 
գյու ղատն տե սու թյա նը, ո րը կազ մել է 7,1 %5: Ար դյունաբե րու թյան ա ճն ա ռա վե լա պես 
ձևա վոր վել է ար դյու նա հա նող ճյու ղից, և դրա գե րակ շիռ մասը կազ մել է հան քար
դյու նա բե րու թյու նը: Փաս տենք, որ այ սօր պղն ձի խտա նյու թի մեկ տոն նան գնա հատ
վում է 6700 Ա ՄՆ դո լար: Չպետք է մո ռա նալ նաև, որ ո րոշ տա րածք նե րից նկատ վում 
է է կո լո գի ա կան միգ րա ցի ա, և դա հի մնա կա նում նկատ վում է Լո ռու մար զում: 

Ներ կա յումս ըն դեր քի մա սին նոր օ րենս գիր քը նոր գոր ծիք է մտց նում ըն դեր
քօգ տա գործ ման ո լոր տում, ո րն ան վան վում է ռո յալ թի: Ռո յալ թին մե տա ղա կան 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի օգ տա գոր ծու մը փոխ հա տու ցե լու նպա տա կով, ի նչ պես 
նաև մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի և դրանց վե րամ շակ ման ար դյուն քում 
ստաց ված ար տադ րան քի ի րա ցու մից ստաց վող բարձր շա հու թա բե րու թյան հա
մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե վճար վող վճար է: Այս
տեղ կա մեկ խն դիր, ո րն ան հրա ժեշտ է բարձ րա ձայ նել. Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը տա րե կան ար դյու նա հա նում է մոտ 23–24 մլն տոն նա հան քա նյութ, 2013 
թվա կա նի բյու ջե ով նա խա տե վում էր հա վա քագ րել 12 մլրդ դրա մի չա փով ռո յալ
թի, հաշ վար կե լով մենք ստա նում ե նք 1 տոն նայի դի մաց ռո յալ թին կազ մում է 450 
ՀՀ դրամ, սա ի հար կե շատ փոքր թիվ է շա հու թա բեր ճյուղ հա մար վող հան քար
դյու նա բե րու թյան հա մար: Այս տեղ կան նաև շատ այլ տի պի խն դիր ներ՝ կապ ված 
նաև վե րա կանգն ման (ռե կուլ տի վա ցի այի) հետ:

Չա փա զանց մեծ խն դիր է հան դի սա նում նաև այն, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան սահ մա նադ րու թյան 105–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ հան քե րը պատ
կա նում են պե տու թյա նը և հա մայնք նե րին: Այս տեղ խն դիրն այն է, որ մեր ե րկ րում 
յու րա քան չյուր հանք, ի նչ պես նաև լեռ ներ, ան տառ ներ գտն վում են ի նչ–որ հա
մայն քում և այս տեղ ա ռա ջա նում է հա կա սու թյուն՝ պե տու թյան և հա մայն քի տնօ
րի նե լու հետ կապ ված: 

4 Հ. Ա վա գյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րը, 
ռե սուրս նե րը և դրանց օգ տա գործ ման հիմ նախն դիր նե րը, « Գի տու թյուն», Եր ևան, 2013, 86–87 էջ:
5 http://armstat.am/file/doc/99476918.pdf
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Փաս տենք, որ այ սօր Հա յաս տա նի Հանրապե տու թյու նում առ կա են 450 հանք, 
ո րից 22–ը մե տա ղա կան: Ոչ մե տա ղա կա նին այդ քան էլ մեծ ու շադ րու թյան չեն ար
ժա նաց նում, և դրանք ամ բող ջու թյամբ ան վե րահս կե լի վի ճա կում են գտն վում, 
օ րի նակ՝ այն պի սի հանք, ի նչ պի սին է Ջր վե ժի նը, շա հա գործ ման պայ մա նագ րում 
գր ված է, որ ա մեն օր հան քա վայ րի տա րած քը պետք է ջր վի՝ փո շին կան խե լու 
նպա տա կով, սա կայն ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տալիս, որ այն տեղ նույ
նիսկ ջրա գիծ առ կա չէ: Նմա նա տիպ խն դիր ներ կան նաև պո չամ բար նե րի հետ 
կապ ված, այ սօր դրանք հաշվ վում են մոտ 15–ը: Դրանց մեծ մասը պար զա պես չի 
հա մա պա տաս խա նում ոչ մի գոր ծող չա փա նիշ նե րի, դրան ցում առ կա ծանր մե
տաղ ները ներ թա փան ցում են ստո րերկ րյա ջրեր՝ իր հետ բե րե լով ան կան խա տե
սե լի հետ ևանք նե ր:

Մեծ խն դիր է նաև օֆ շո րային տա րածք նե րում գրանց ված կազմակեր պու թյուն
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Այ սօր աշ խար հում առ կա են մոտ 40 օֆ շո րային տա րածք
ներ: Օֆ շո րային գո տի նե րում գրանց ված ըն կե րու թյուն նե րը օ գտ վում են այդ գո
տի նե րում սահ ման ված հար կային ար տո նու թյուն նե րից` պայ մա նով, որ նրանք 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն չեն ծա վա լե լու այդ գո տի նե րում:  Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող հան քաար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
օ րի նա կը ևս ցույց է տա լիս, որ հա ճախ նրանք պատ րաս տի ար տադ րան քը վա ճա
ռում են ի րենց ի սկ պատ կա նող օֆ շո րային ըն կե րու թյուն նե րին է ժան գնե րով, ի սկ 
վեր ջին ներս ար դեն իս կա կան և թանկ գնե րով վա ճա ռում են այդ ար տադ րան քը 
վերջ նա կան գնոր դին: Այս հան գա ման քը խո սում է այն մա սին, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան բյու ջե տային մուտ քերն ան հա մե մա տե լի փոքր են, և նմա նա
տիպ խն դիրը լու ծե լու դեպ քում հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ 500 մլն Ա ՄՆ 
դո լար հա մա խառն շր ջա նա ռու թյան փո խա րեն կա րող ե նք ու նե նալ 1,5 մլրդ Ա ՄՆ 
դո լա րի, ի սկ 80 մլն Ա ՄՆ դո լա րի բյու ջե տային մուտ քե րի փո խա րեն կու նե նանք 
400–450 մլն Ա ՄՆ դո լա րի:

Ըն դեր քի օգ տա կար հա նա ծո ար դյու նա հա նող ճյու ղե րում ար տադ րու թյան ար
դյու նա վե տու թյան հե տա գա բարձ րա ցու մը ո ւղ ղա կի կախ վա ծու թյան մեջ է ար
տադ րա կան բո լոր ռե սուրս նե րի և, ա ռա ջին հեր թին, կա պի տալ ներդ րում նե րի, 
հիմ նա կան ար տադ րա կան ֆոն դե րի և ըն դեր քի հարս տու թյուն նե րի խելամիտ 
օգ տա գոր ծու մից: Ար տադ րա կան այդ ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման տն տե սա կան 
գնա հատ ման մե թո դա բա նա կան և մե թո դա կան հար ցե րը քիչ են հե տա զոտ ված 
և ա ռայժմ վերջ նա կա նո րեն լուծ ված չեն: Ան հա մե մատ քիչ են այն պի սի հիմ նա
րար հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոն ցում խո րու թյամբ քն նարկ վե ին ար դյու նա հա նող 
ճյու ղե րում հիմ նա կան ար տադ րա կան ֆոն դե րի վե րար տադ րու թյու նը, կա պի տալ 
ներդ րում նե րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը, հում քի հա մա լիր օգ տա գործ
ման տն տե սա կան հիմ նա վո րու մը և հա մա լի րու թյան մա կար դա կի ո րո շու մը, ըն դեր
քի հարս տու թյուն նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գործ ման տն տե սա կան խթա նու մը և այլն:

Current issues of the use of mining resources in Armenia

The article discusses the major problems pertaining the field of RA underground re
source management, which prevents the more effective and purposeful utilization of the 
resources. It particularly presents the rent relationships of the State as a proprietor of the 
mining resources and the ones that use the minerals: this issue hasn’t yet got its explana
tion in the field of Economics.
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Ըն դեր քօգ տա գործ ման տն տե սաէ կո լո գի ա կան  
հս կո ղու թյու նը ՀՀ–ո ւմ

Լու սի նե Հա րու թյու նյան
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի աս պի րանտ

Յու րա քան չյուր պե տու թյան ազ գային հարս տու թյան կար ևո րա գույն բաղ կա ցու
ցիչ մա սը ըն դերքն է, և, հատ կա պես զար գա ցող ե րկր նե րում, ե րկ րի ե կա մուտ նե րի 
զգա լի մա սը ստաց վում է բնա կան ռե սուրս նե րի վա ճառ քից: Այս ա ռու մով ար դյու
նա վետ ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը դառ նում է պե տու թյան հիմ նա րար խն դիր նե րից 
մե կը, ո րի կար գա վո րու մը չի կա րող հիմն վել մի այն շու կայի հնա րա վո րու թյուն
նե րի վրա, քա նի որ շու կա յա կան մե խա նիզ մը նույ նիսկ զար գա ցած ե րկր նե րում չի 
ե րաշ խա վո րում շր ջա կա մի ջա վայ րի ան վտան գու թյու նը, ըն դեր քի ող ջա միտ, հա
մա լիր ու պա տաս խա նա տու օգ տա գոր ծու մը:

ՀՀ ըն դեր քօգ տա գործ ման կար գա վոր ման, ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման և վե րահս կո ղու թյան կար ևո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ հան
գա մանք նե րով.
 • ըն դեր քը հան դի սա նում է պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյու նը և տր վում 

է օգ տա գործ ման մի այն ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի, օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տակ նե րով, 

 • ըն դեր քի ռե սուրս ներն ու նեն չվե րա կանգն վող, սպառ վող բնույթ,
 • հան քար դյու նա բե րու թյու նը և բա ցա հան քե րի շա հա գոր ծու մը հան գեց նում են 

շր ջա կա մի ջա վայ րի ան դառ նա լի վնաս նե րի, այդ թվում՝ դա տարկ ա պար նե
րի ու թա փոն նե րի հս կա յա կան լցա կույ տե րի ա ռա ջաց ման, մթ նո լոր տային օ դի 
աղ տոտ ման, օգ տա գոր ծե լի հո ղա տա րածք նե րի և, ը նդ հան րա պես, ամ բողջ 
է կո հա մա կար գի դեգ րա դաց ման: 
Ար դյու նա վետ ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 

թե ի նչ քա նով կոոր դի նաց ված և գրա գետ են ի րա կա նաց նում ի րենց կար գա վո
րիչ–վե րահս կո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րը պե տա կան մար մին նե րը, և ի նչ քա նով 
բա րե խիղճ ու պա տաս խա նա տու են գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ներն ի րենց 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման, է կո լո գի ա կան ան վտան
գու թյան ա պա հով ման ա ռու մով: 

Ըն դեր քի օգ տա գործ ման ու պահ պա նու թյան նկատ մամբ պե տա կան հս կո
ղու թյու նը տե սա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել 3 խմ բի՝ տե ղե կատ վա կան, ո րի 
նպա տակն է հա վա քագ րել, մշա կել, գնա հա տել ըն դեր քօգ տա գոր ծո ղի գոր ծու
նե ու թյա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյու նը, կան խար գե լիչ, ո րը են թադ րում 
է օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի խախտ ման հայտ նա բե րում, խախ տում նե րի և 
դրանց բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցում, և պատ ժիչ, ո րի նպա տակն է ի րա
վա խախ տող նե րին հա մա պա տաս խան պատ ժի են թար կե լը: 

Ինչ պես պն դում է տե սու թյու նը և հաս տա տում պրակ տի կան, վե րահս կո ղու
թյան նպա տա կը պետք է ա ծանց ված լի նի կա ռա վար ման հա մա կար գի ը նդ հա
նուր նպա տա կից: Վե րահս կո ղա կան մար մին նե րի գլ խա վոր խն դիրն է ըն թաց քում 
հայտ նա բե րել ո լոր տում ծա գած բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, վեր լու ծել դրանց 
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մի տում նե րը, մշա կել ար դյու նա վետ մի ջոց ներ դրանք հաղ թա հա րե լու և հե տա գա
յում կան խե լու նպա տա կով: Հա մա ձայն ՀՀ օ րենսդ րու թյան՝ ըն դեր քի օգ տա գործ
ման և պահ պա նու թյան պե տա կան վե րահս կո ղու թյան խն դիր ներն ե ն1.
1. ըն դեր քօգ տա գործ ման վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյան նոր մե րի կա տար ման 

նպա տա կով պե տա կան վե րահս կո ղու թյան ա պա հո վու մը, 
2. օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի շար ժի, հան քա վայ րե րի պե տա կան հաշ

վառ ման և հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման` օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գի պահ պա նու թյան ա պա հո վու մը,

3. ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տի ի րա վա խախ տում նե րի հայտ նա բե րու մը և հա
մա պա տաս խան ո րո շում նե րի կա յա ցու մը, 

4. ըն դեր քօգ տա գործ ման հետ ևան քով ըն դեր քի վրա վնա սա կար ներ գոր ծու թյուն
նե րի կան խար գել մանն ու նվա զեց մա նը նպաս տե լը, 

5. օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման սահ ման ված չա փա քա նակ նե րի գե
րա զանց ման և ը նտ րո վի շա հա գործ ման կան խար գե լու մը:
Նշ ված խն դիր նե րից էլ բխում են վե րահս կո ղու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե

րը, ո րոն ցից են ըն դեր քի օգ տա գործ ման, պահ պա նու թյան և ըն դերքն օգ տա գործ
ման տրա մադ րե լու սահ ման ված պա հանջ նե րի ա պա հո վու մը, ե րկ րա բա նա կան 
ու սում նա սի րու թյան, օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման և վե րամ շակ ման 
ար դյունք նե րի, ի նչ պես նաև դրանց շա հա գործ ման հա մար սահ ման ված պա հանջ
նե րի կա տա րու մը, փոր ձաքն նու թյան են թարկ ված փաս տաթղ թե րով ամ րագր ված 
ըն դեր քօգ տա գործ ման պա հանջ նե րի ու մի ջո ցա ռում նե րի ա պա հո վու մը և այլ ո ւղ
ղու թյուն ներ: 

ՀՀ–ո ւմ ըն դեր քի պե տա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող լի ա զոր մար մին 
է ՀՀ է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյու նը, ո րն այս գոր ծա
ռույթն ի րա կա նաց նում է իր կա ռուց ված քում գտն վող ըն դեր քի  պե տա կան տես չա
կան հա մա կար գի մի ջո ցով` կի րա ռե լով վե րահս կո ղու թյան տես չա կան ստու գում
նե րի, ստու գում նե րի և ու սում նա սի րու թյուն նե րի ձևե րը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
տես չու թյան նպա տակ ներն են ըն դեր քի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը, ա պօ րի նի 
ըն դեր քօգ տա գործ ման դեպ քե րի բա ցա հայ տու մը, կան խար գե լու մը և բա ցա հայտ
ված ի րա վա խախ տում նե րի վե րա ցու մը, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար տես չու
թյու նը տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի մոտ կա տա րում է վե րահս կո ղու թյուն հե
տևյալ պա հանջ նե րի նկատ մամբ2.
1. ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տում օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի 

կա տար ման, 
2. հան քային ի րա վուն քը հա վաս տող փաս տաթղ թե րի փա թե թի առ կա յու թյան, 

դրա լի ար ժե քու թյան, 
3. ըն դեր քի ու սում նա սի րու թյան, հան քար դյու նա հան ման, օգ տա կար հա նա ծո նե

1 «Ըն դեր քի մա սին» ՀՀ օ րենս գիրք (ըն դուն ված 28.11.2011 թ.), հոդ ված 72:
2 ՀՀ կա ռա վա րու թյան 11 դեկ տեմ բե րի 2008 թվա կա նի N 1577–Ն ո րո շու մը «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ըն դեր քի պե տա կան 
տես չու թյուն ստեղ ծե լու, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա
խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ըն դեր քի պե տա կան տես չու թյան կա նո նադ րու թյունն ու կա ռուց ված քը 
հաս տա տե լու մա սին», բա ժին 3: 
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րի ար դյու նա հան ման հետ չկապ ված նպա տակ նե րով տրա մադր ված լի ցեն զի
ա նե րով և հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված պար տա վո
րու թյուն նե րի կա տար ման, 

4. ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի տե սակ նե րի, ե ղա նակ նե րի, մե թոդ նե րի, ծա
վալ նե րի և ժամ կետ նե րի` սահ ման ված կար գով հաս տատ ված նա խագ ծե րին, 
ի սկ հան քար դյու նա հան ման դեպ քում նաև լեռ նային աշ խա տանք նե րի զար
գաց ման ա մե նա մյա ծրագ րե րին հա մա պա տաս խա նու թյան,

5. կա տար վող և կա տար ված աշ խա տանք նե րի ըն թաց քի և ար դյունք նե րի վե րա
բե րյալ պա հանջ վող հաշ վետ վու թյուն նե րի առ կա յու թյան, դրան ցում պա րու
նակ վող տե ղե կատ վու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան, 

6. երկ րա բա նա կան և մարկ շեյ դե րա կան փաս տագր ման նյու թե րի վար ման ու 
պահ պան ման, ի նչ պես նաև այդ նյու թե րի լի ար ժե քու թյան ու ար ժա նա հա վա
տու թյան,

7. լեռ նային փոր վածք նե րի, հո րա տանց քե րի և այլ կա ռույց նե րի լու ծար ման և 
կոն սեր վաց ման աշ խա տանք նե րը լի ա զոր մարմ նի հետ հա մա ձայ նեց ված նա
խագ ծե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց նե լու նկատ մամբ։ 
Ըն դեր քօգ տա գործ ման հիմ նա վոր վա ծու թյան, բա նա կան օգ տա գոր ծումն ա պա

հո վող կար ևոր գոր ծիք է պար տա դիր փոր ձաքն նու թյան պա հան ջը: ՀՀ–ո ւմ ըն դեր
քի օգ տա գործ ման և պահ պա նու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վում են հետ ևյալ փոր
ձաքն նու թյուն նե րը3` 
 • ըն դեր քա բա նա կան, ո րին են թա կա են ու սում նա սիր ված պա շար նե րի և ըն դեր

քի  մա սին այլ տե ղե կու թյան ար ժա նա հա վա տու թյու նը, օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
հան քա վայ րե րի կոն դի ցի ա ներն ու պա շար նե րը, ի նչ պես նաև ար դյու նա բե րա
կան նշա նա կու թյու նը կորց րած կամ հե տա գա աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում 
չհա վաստ ված պա շար նե րի դուրսգ րու մը: Այս փոր ձաքն նու թյան նպա տակն է 
գնա հա տել տե ղե կու թյան ար ժա նա հա վա տու թյու նը, հաս տա տել կոն դի ցի ա
ներն ու պա շար նե րը, եզ րա կա ցու թյուն տալ պա շար նե րի դուրսգր ման հիմ նա
վոր վա ծու թյան  մա սին: Ըն դեր քի տ րա մադ րումն օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար
դյու նա հան ման նպա տա կով թույ լատր վում է մի այն դրա նում պա րու նակ վող 
պա շար նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան ըն դեր
քա բա նա կան փոր ձաքն նու թյու նից և ու սում նա սիր ված ու գնա հատ ված պա
շար նե րի քա նա կը և ո րա կը սահ ման ված կար գով հաս տատ վե լուց հե տո.

 • շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան և տեխ նի կա կան ան վտան գու թյան 
փոր ձաքն նու թյուն ներ, ո րոնց են թա կա է օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան
ման նա խա գի ծը: Բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան նախ նա
կան գնա հատ ման են են թա կա ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան աշ խա
տանք նե րի ծրագ րե րը:
Քա նի որ ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տը բյու ջե տային մի ջոց նե րի և պե տա կան ու հա

մայն քային սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ ար տա քին պե տա կան վե
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան կախ պե տա կան մար մինն է, կար ևո րում ե նք 

3 «Ըն դեր քի մա սին» ՀՀ օ րենս գիրք (28.11.2011 թ.), հոդ ված 7:
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տվյալ ո լոր տում ի րա կա նաց ված ը նտ րան քային ստու գում նե րի ար դյուն քում հաշ
վետ վու թյու նը, որ տեղ նշ ված են բազ մաբ նույթ խախ տում ներ և թե րու թյուն ներ4.
 • հարս տա ցու ցիչ ձեռ նար կու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րում թա փոն նե րը ներ

կա յաց վում են կամ որ պես ոչ վտան գա վոր, կամ ը նդ հան րա պես պո չամ բար
նե րի պա րու նա կու թյու նը որ պես թա փոն չի դի տարկ վում: Ար դյուն քում, որևէ 
բնա պահ պա նա կան վճար չի վճար վում, ի սկ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան, ՀՀ է ներ
գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի, ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա
րու թյուն նե րի կող մից մի ջոց ներ չեն ձեռ նարկ վում այդ ձեռ նար կու թյուն նե րի 
պո չամ բար նե րում կու տակ ված թա փոն նե րի վտան գա վո րու թյան դա սը ո րո շե
լու հա մար. 

 • ըն դեր քի պե տա կան տես չու թյան կող մից ի րա կա նաց ված ստու գում նե րի ար
դյու նա վե տու թյու նը և ը նդ գրկ վա ծու թյու նը ցածր է.

 • ս տու գում ներն ի րա կա նաց վում են սահ ման ված պա հանջ նե րի խախ տու մով, 
մաս նա վո րա պես՝ հանձ նա րա րա կա նով նա խա տես ված ո րոշ կար ևոր հար ցեր 
ը նդ հան րա պես չեն ստուգ վել: Ար դյուն քում, ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի կող մից 
պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի և ո լոր տը կա նո նա կար գող օ րենսդ
րու թյան պա հանջ նե րի կար գա վոր ման խն դի րը մաս նա կի ո րեն մնա ցել է վե
րահս կո ղու թյու նից դուրս. 

 • ար ձա նագր ված խախ տում նե րի և թե րու թյուն նե րի վե րաց ման, ին չպես նաև 
դրանց գծով ծա գած պա տաս խա նատ վու թյան ո ւղ ղու թյամբ նա խա րա րու թյու նը 
է ա կան մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել, մաս նա վո րա պես ո րոշ դեպ քե րում չեն ըն դուն
վել հան քային ի րա վունք նե րի դա դա րեց ման մա սին ո րո շում ներ.

 • օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի գոր ծա կա լու թյան կող մից պե տա կան ըն
դեր քա բա նա կան փոր ձաքն նու թյու նը ո րոշ դեպ քե րում ի րա կա նաց վել է խախ
տում նե րով և կա մա յա կա նու թյամբ, գոր ծըն թա ցը մա սամբ կրել է ձևա կան 
բնույթ:

ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի բնա պահ պա նա
կան պե տա կան տես չու թյու նը նույն պես ու նի վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ 
ըն դեր քի օգ տա գործ ման և պահ պա նու թյան ո լոր տում, ո րոն ցից են հաս տատ ված 
նա խագ ծե րին հա մա պա տաս խան ըն դեր քօգ տա գործ ման աշ խա տանք նե րի կա
տար ման, ըն դեր քօգ տա գործ ման ըն թաց քում շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա վնա սա
կար ազ դե ցու թյուն նե րը կան խող բնա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա
նաց ման, ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի կող մից ար տո նագ րե րով, լի ցեն զի այով կամ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյու նը և այլն: 

Ըն դեր քօգ տա գործ ման վե րահս կո ղու թյան կար ևոր տարր կա րե լի է հա մա
րել ըն դեր քօ գտագործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը: Գոր ծող օ րենսգր քում նախ քն նարկ վում են գրա վոր նա խազ գու շա ցում տա լու 
դեպ քե րը, ո րոնք ե ն նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լը, ըն դեր

4 ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի 2011 թվա կա նի տա րե կան հաշ վետ վու թյուն, մաս 2.7: 
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քօգ տա գործ ման պայ մա նագ րով, ծրագ րով կամ նա խագ ծով ըն դեր քօգ տա գործ
ման ի րա վուն քով նա խա տես ված իր պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մանն 
ա ռնչ վող պայ ման նե րը չկա տա րե լը, մեկ ա մս վա ըն թաց քում նա խա տես ված վճար
նե րը չվ ճա րե լը: Այ նու հետև, ե թե սահ ման ված ժամ կե տում ըն դեր քօգ տա գործ ման 
ի րա վունք կրո ղը չի վե րաց րել զգու շաց ման հիմ քե րը, ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա
վուն քը դա դա րում է: Ի րա վուն քի դա դար ման պատ ճառ կա րող են լի նել նաև ըն
դեր քի օգ տա գոր ծու մը ոչ այն նպա տա կով, ո րի հա մար տրա մադր վել է և հա սա
րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով: 

Այս պի սով, նկա տի ու նե նա լով վե րը քն նարկ ված կար գա վո րում նե րը՝ ա ռանձ
նաց նենք վե րահս կո ղու թյան ա ռու մով ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տում առ կա 
ո րոշ խն դիր ներ.
 • չ նա յած այն բա նին, որ ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րում նշ ված է, 

որ ըն դեր քի օգ տա գործ ման և պահ պա նու թյան ո լոր տում պե տա կան ծրագ րե
րի կազ մու մը և ի րա գոր ծու մը ո լոր տի կար ևոր հիմ նադ րույթ նե րից է, սա կայն 
դեռևս չկա որ ևէ պե տա կան ռազ մա վա րու թյուն, ծրա գիր, ո րով սահ ման վեր 
տա րե կան կամ այլ պար բե րա կա նու թյամբ հաս տատ վող սահ մա նա չափ, քվո
տա` սահ մա նա փա կե լով ան վե րահս կե լի ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը, հա մա պա
տաս խա նե լով կա յուն զար գաց ման սկզ բունք նե րին, չխո չըն դո տե լով հե տա գա 
սե րունդ նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը.

 • հատ կա պես մտա հո գիչ է պո չամ բար նե րի և թա փոն նե րի խն դի րը: Ո րո շա կի
ո րեն սահ ման ված չէ «թա փոն» հաս կա ցու թյու նը, գոր ծող օ րենսգր քում այն 
սահ ման վում է որ պես «ար տադ րա կան լցա կույտ», ի սկ «Բ նա պահ պա նա կան 
վճար նե րի դրույ քա չա փե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում այդ պի սի հաս կա ցու թյուն 
ը նդ հան րա պես գո յու թյուն չու նի: Հետ ևա պես, թա փոն նե րի հետ կապ ված այս 
լր ջա գույն հատ վա ծը դուրս է մնում կար գա վոր ման և վե րահս կո ղու թյան ո լոր
տից: Հա ջորդ քայ լով ան հրա ժեշտ են թա փոն նե րի դա սա կարգ ման հս տակ չա
փա նիշ ներ ը ստ վտան գա վո րու թյան դա սի, որ պես զի հան քար դյու նա բե րու թյան 
թա փոն նե րը չսահ ման վեն որ պես ոչ վտան գա վոր, քա նի որ ի րա կա նում դրանք 
խիստ վտան գա վոր են ամ բողջ է կո հա մա կար գի հա մար, ին չի մա սին ար դեն 
ի սկ վկա յում են կա տար ված հե տա զո տու թյուն ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը.

 • շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյու նը, ո րը պե տու թյան 
կող մից ան ցկաց վող պար տա դիր գոր ծու նե ու թյուն է, պատ շաճ չի ի րա կա նաց
վում, շատ դեպ քե րում ա ռանց նա խա տես վող գոր ծու նե ու թյան այ լընտ րանք նե
րի հնա րա վո րու թյու նը և տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան նպա տա կա հար մա րու
թյու նը հաշ վի առ նե լու, ի նչ պես նաև ա ռանց հա սա րա կա կան լսում նե րի.

 • կար ևոր վում է է կո լո գի ա կան ան կախ աուդիտի հա մա կար գի ներդ րու մը ՀՀ ըն
դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տում: Զար գա ցած ե րկր նե րում լայ նո րեն կի րառ վում է 
Է կո լո գի ա կան աուդիտը, ո րը հա մա կար գային, փաս տաթղ թա վոր ված, օբյեկ
տի վո րեն ստաց ված և գնա հատ ված աուդիտո րա կան տվյալ նե րի ստուգ ման 
գոր ծըն թաց է, ո րի նպա տակն է ո րո շել տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան տե սա կի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը աուդիտի չա փա նիշ նե րին: 
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Աու դիտ հաս կա ցու թյու նը սկզ բում են թադ րում էր տն տե սա կան գոր ծու նե ու
թյան ստու գում տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րի մի ջո ցով: Հե տա գա յում այս հաս
կա ցու թյու նը սկ սե ցին գոր ծա ծել է կո լո գի ա կան ո րա կի կա ռա վար ման ISO 9000 հա
մա կար գում, ի սկ այժմ՝ ձեռ նար կու թյուն նե րի բնա պահ պա նա կան գոր ծու նե ու թյան 
վե րահս կո ղու թյուն ար դյու նա վե տու թյան հա մար: 

Է կո լո գի ա կան աուդիտը գնա հա տում է որոշակի գոր ծըն թա ցի, կազ մա կեր պու
թյան գոր ծու նե ու թյան բնույ թի հա մա պա տաս խա նու թյան աս տի ճա նը շր ջա կա մի
ջա վայ րի պահ պա նու թյան ո լոր տի նոր մա տիվ–ի րա վա կան ակ տե րին: Այն պետք է 
հե տապն դի ո րո շա կի նպա տակ ներ5.
 • ո րո շել աուդիտի են թարկ վող օբյեկ տի հա մա պա տաս խա նու թյու նը աուդիտի 

չա փա նիշ նե րին,
 • գ նա հա տել, թե ներդր ված է ա րդյոք շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման հա մա

կարգ ստուգ վող կազ մա կեր պու թյու նում,
 • նույ նա կա նաց նել շր ջա կա մի ջա վայ րի պո տեն ցի ալ բա րե լավ ման հա մար 

ո լորտ նե րը,
 • գ նա հա տել վեր լու ծու թյան ներ քին հա մա կար գի կա րո ղու թյունն, ա պա հո վել 

շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման հա մա կար գի մշ տա կան հա մա պա տաս խա
նու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը,

 • քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, ազ դա կիր հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րը 
նույն պես պետք է ակ տի վո րեն ներգ րավ ված լի նեն ըն դե րքօգ տա գործ ման վե
րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցում, բայց նրանց ներգ րավ վա ծու թյու նը ոչ թե ու նե
նա ձևա կան բնույթ, այլ ի րա կան կշիռ ու նե նա ո րո շում նե րի կա յաց ման բո լոր 
փու լե րում:

Economic and ecological control of the subsoil use in the RA

The most important part of the national wealth is subsoil. Especially in developing 
countries a significant portion of the revenue derived from the sale of natural resources. 
Therefore, the effective subsoil use becomes one of the fundamental issues of the state and 
its regulation cannot rely only on market opportunities, because the market mechanism 
even in developed countries does not guarantee the safety of the environment, reasonable, 
responsible and complex use of subsoil. 

In the article, the authorities of this sphere, their competences and functions, as well 
as normative and legal framework have been discussed. As a result, some problems were 
singled out which require solutions both in legislative and in practical level. Especially, 
we underline the importance of making and implementation of mining projects by the 
state, bringing mining wastes into taxation field and clear classification of their risk. And 
finally, it will be effective to have independent environmental audit system and increas
ing role of civil society, their active participation in decision–making process. 

5 Автономов А. Н., Экологический аудит, Чебоксары, 2011, с. 10–11.
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան  
ի րա վի ճա կը և տն տե սու թյան է կո լո գաց ման հե ռան կա րը

Նա րեկ Հա րու թյու նյան 
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ
սա րա նի Ե ղեգ նա ձո րի մաս նա ճյու ղի դա սա խոս, աշ

խար հագ րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ժա մա նա կա կից սո ցի ալ–տն տե սա կան զար
գա ցու մը բազ մա գոր ծոն եր ևույթ է: Տե սա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս 
ա ռանձ նաց նել ու սում նա սի րու թյան մի քա նի տե սա կետ ներ, ո րոնք մի կող մից՝ 
ի րենց ամ բող ջա կա նու թյամբ չեն խե ղա թյու րում տե ղի ու նե ցող եր ևույթ նե րի ի րա
կան պատ կե րը, մյուս կող մից՝ թույլ են տա լիս ա ռանձ նաց նել Հա յաս տա նի տն տե
սու թյան ձևա փոխ ման ո րո շիչ գոր ծոն նե րը: Այդ պատ ճա ռով շու կայի զար գաց ման 
ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ան տե սու մը և ե րկ րում «արևմ տյան» կամ 
«ար ևե լյան» զար գաց ման ձևե րի ո ւղ ղա կի վե րար տադ րու մը գործ նա կա նում պատ
մու թյան դա սե րի ան տե սում է, ի սկ տե սա կա նո րեն` հա սա րա կու թյա նը ոչ բնո րոշ 
հատ կա նիշ նե րի վե րագ րում: Կար ևոր է ը նդ գծել, որ Հա յաս տա նը սկ սել է ան ցու մը 
շու կա յա կան սկզ բունք նե րին՝ ու նե նա լով ա ղե տի գո տի, Ար ցա խյան պա տե րազմ 
և փակ սահ ման ներ, ի նչ պես նաև փո փո խու թյան են թարկ ված ար տադ րա հա րա
բե րու թյուն ներն ան կա տար են ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի, 
կա ռա վար ման մե թոդ նե րի և ինստիտուցի ո նալ հա մա պա տաս խա նու թյան ա ռու
մով: Հետ ևա բար խն դիր նե րի լուծ ման գլ խա վոր դե րը պատ կա նում է պե տու թյա
նը: Հա յաս տա նի ժա մա նա կա կից տն տե սու թյան մեջ հին, նոր ու ան ցու մային ձևե
րի հա մա տե ղումն ու փո խազ դու մը և ոչ տն տե սա կան` սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի 
առ կա յու թյու նը, պա հան ջում են պե տու թյան կող մից գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի 
հայե ցա կար գի սահ մա նում: Պե տու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձր կլի նի մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրանք հա մա պա տաս խա նեն այդ պա հին 
հա սա րա կու թյան մեջ առ կա օբյեկ տիվ պա հանջ նե րին, հա կա ռակ դեպ քում, ի նչ
պես ցույց է տա լիս փոր ձը, ար դյու նա վե տու թյունն ու կա յու նու թյու նը նվա զում են:

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան բնու թագ րիչ նե րը: Քա ղա ցի ա կան հա
սա րա կու թյա նը բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը` 
 • հա մազ գային ը նտ րա կան հա մա կարգ,
 • հա սա րա կու թյան խմ բե րի փո խա դարձ վե րահս կո ղու թյու նը,
 • հա սա րա կու թյան ո րոշ խա վե րի չա փից շատ հարս տա ցու մը կան խող մե խա

նիզմ ներ, ո րոնք նաև թույլ չեն տա լիս դրանց և հա սա րա կու թյան շա հե րի հա
կադ րու մը:
Հա յաս տա նում այդ հատ կա նիշ նե րից ի րա կա նաց վում է մի այն ա ռա ջի նը: Հա

յաս տա նի տն տե սու թյու նը շու կա յա կան տն տե սու թյա նը հար մա րեց նե լու գոր ծըն
թա ցը դեռևս լի ա կա տար ձևով տե ղի չի ու նե ցել, այդ պատ ճա ռով էլ կա ռուց ված
քային փո փո խու թյուն նե րի նպա տա կաուղղ վա ծու թյան հար ցը մինչև այժմ բաց է 
մնում: Այդ գոր ծըն թա ցի վրա նպա տա կային ազ դե ցու թյան ժա մա նակ խն դիր է 
ա ռա ջա նում ա պա հո վել Հա յաս տա նի դիր քը հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ 



86

ազ գային տն տե սու թյան հա մաշ խար հային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց
ման օգ նու թյամբ: Թե պետ Հա յաս տանն օ ժտ ված է տն տե սու թյան մեջ ար դյու նա
վետ կա ռուց ված քի ձևա վոր ման գոր ծում բա վա կա նին մեծ նե րու ժով, բայց այդ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ վում են տն տե սու թյան ը նդ հա նուր հե տամ
նա ցու թյամբ, այդ թվում նաև կա ռուց ված քային տե սան կյու նից: Ա նհ րա ժեշտ է կար
ևո րել նաև այն, որ մին չան ցու մային տն տե սու թյան ժա մա նակ թե պետ գե րակշ ռում 
էր պե տա կան սե փա կա նու թյու նը, բայց Հա յաս տա նի տն տե սու թյան և տն տես վա
րող սուբյեկտ նե րի կա ռուց ված քը խա ռը բնույ թի էր: Այդ պատ ճա ռով ի սկզ բա նե 
շու կայի կա ռու ցու մը կա րող էր ըն թա նալ ոչ թե մա քուր շու կա յա կան մոդելով, այլ 
շու կա յա կան խա ռը մոդելով: Դրա հետ կապ ված պետք է դի տար կել պե տու թյան 
դե րը խա ռը տն տե սու թյան մեջ: Խա ռը տն տե սու թյուն եզրն (տեր մինն) ու նի բազ
մա թիվ ի մաստ ներ, բայց տն տե սա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ այն ցույց է տա
լիս մի այն պի սի տն տե սա կան հա մա կարգ, ո րի հիմ քում ըն կած են շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը և մաս նա վոր ձեռ նար կա տի րու թյու նը, մի ա ժա մա նակ գոր
ծում են մի շարք այլ ի նս տի տուտ ներ, ո րոն ցից ա մե նագլ խա վո րը պե տու թյունն է1:

Ներ կա պայ ման նե րում պե տու թյան խն դի րը կա րե լի է դի տար կել ե րեք տե սան
կյու նից`
 • պե տու թյու նը որ պես սե փա կա նա տեր,
 • պե տու թյու նը որ պես ձեռ նար կա տեր,
 • պե տու թյու նը որ պես շու կա յա կան տն տե սու թյան և հա սա րա կու թյան ժո

ղովրդա վա րա կան կար գի ե րաշ խա վոր:
Ս րանք մի կող մից` պետք է ծա ռայեն ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց մա նը, տն տե սա կան զար գաց ման օ րենսդ րա կան բա զայի դե րի ու գոր
ծու նա կու թյան մե ծաց մա նը, ի սկ մյուս կող մից` նպաս տեն մե ծա հա րուստ նե րի դե
րի նվազ մա նը: Ան ցու մը տն տե սու թյան ա վե լի ար դյու նա վետ կա յուն գոր ծու նե ու
թյա նը կա տար վում է կա ռուց ված քային ձևա փո խում նե րի ի րա կա նաց մամբ: Ա ռանց 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի, ո րոնք ար դի ա կա նաց նում են տն տե սու
թյան նյու թա կան ո լոր տը, ան հնար է ա պա հո վել ե րկ րի տն տե սու թյան հե տա գա 
ար դյու նա վետ կա յուն զար գա ցու մը, բա րե լա վել դրա դիր քե րը հա մաշ խար հային 
տն տե սա կան հա մա կար գում: 

Տն տե սու թյան կա ռուց ված քը: Տն տե սու թյան կա ռուց ված քի խն դի րը ե ղել և 
մնա ցել է ար դի ա կան բո լոր ժա մա նակ նե րում և հա սա րա կու թյան տն տե սա կան 
զար գաց ման բո լոր փու լե րում: Հատ կա պես դա կար ևոր է այն ժա մա նակ, ե րբ 
տնտե սու թյու նը կամ տն տե սա կան բա րե փո խում նե րը սկ սում են ար դյունք չտալ, 
ին չը որ տե ղի է ու նե նում այժմ Հա յաս տա նում:

Կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րը պետք է հիմն ված լի նեն գո յու թյուն ունե
ցող կա ռուց ված քի վրա և ո ւղղ ված լի նեն օպտիմալ կա ռուց ված քի ստեղծ մա նը, 
ո րը կն պաս տի մի ա վոր ժա մա նա կում ար տադր վող ար տադ րան քի քա նա կի մե
ծաց մա նը: Դա Հա յաս տա նի տն տե սու թյան գլ խա վոր նպա տակ նե րից է, ո րը ո րո
շում է գլո բալ սո ցի ալ–տն տե սա կան, է կո լո գի ա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու 

1  Ման րա մասն տե՛ս Экономика устойчивого развития, М., 2004.
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հնա րա վո րու թյուն նե րը: Դրա կան կա ռուց ված քային տե ղա շար ժե րը խթա նե լու և 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նակ ան ցան կա լի հետ ևանք նե րից 
խու սա փե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նա խորդ փու լե րում ի րա կա նաց
ված ար տադ րու թյան կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյունք նե րը:

Ներդ րու մային հնա րա վո րու թյուն ներ: Հա յաս տա նի տն տե սու թյան կա ռուց
ված քային փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են ոչ այն քան վեր ջին տա րի նե
րի ըն թաց քում ձեռք բեր ված ա ճի տեմ պե րի պահ պան ման հա մար ներգ րավ ված 
ներդ րու մային ռե սուրս նե րով, որ քան ար տադ րու թյան կա ռուց ված քի հե տա գա 
կա տա րե լա գործ մամբ, ո րը հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ա ռանց ներդ րու մային 
ակ տի վու թյան պե տա կան խթան ման մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման: Հա յաս տա նի տն տե սու թյան մեջ ներդ րու մային գոր ծըն թաց նե րի 
ակ տի վաց ման մակ րոտն տե սա կան պայ ման ներն են տն տես վար ման ի րա վա կան 
դաշ տի ա պա հո վու մը, կա պի տալ ներդ րում նե րի ռիս կե րի կր ճա տու մը, ի նչ պես 
նաև ակ տիվ ար տա քին ա ռևտ րային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը:

Ներդ րու մային խն դիր նե րի լու ծում նե րը հիմ նա կա նում ո րո շում են հար կային 
և ա մոր տի զա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, տն տե սու թյան զար գաց ման կա ռա
վար ման սակագնային (տա րի ֆային) և ոչ տա րի ֆային մե խա նիզմ նե րը և վեր ջա
պես բնա կան մո նո պո լի այի սակագները: Հար կային քա ղա քա կա նու թյունն իր մեջ 
նե րա ռում է տն տե սու թյան զար գաց ման կա ռա վար ման մե խա նիզմ նե րի և կա ռուց
ված քի կա տա րե լա գործ ման մի ամ բողջ խումբ, ո րի մեջ նե րա ռում են նախ և ա ռաջ 
շա հու թա հար կը, ակ ցիզ նե րը և այլն2: Պետք է փո փո խու թյան են թար կել ա մոր տի
զա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը: Նախ կի նում գոր ծող ա մոր տի զա ցի ոն հա մա կար գը 
չէր ա պա հո վում հիմ նա կան կա պի տա լի ար տադ րու թյան մե ծա ցու մը: Ա նհ րա ժեշտ 
է նշել, որ ա մոր տի զա ցի ոն նոր քա ղա քա կա նու թյան մեջ էլ ամ բող ջու թյամբ չեն 
լուծ վում տն տե սու թյան բա վա րար ներդ րու մային զար գաց ման հա մար ան հրա
ժեշտ ա մոր տի զա ցի ոն ֆոն դե րի ձևա վոր ման հար ցե րը: Այդ պա րա գա յում կա րող 
են օգ նել ԳՏԱ–ի նվա ճում ներն ու նո րա րա րու թյուն նե րի կի րա ռու մը:

Նո րա րա րու թյուն ներ: Նո րա րա րու թյուն նե րի ներդր ման հա մար բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը հան դի սա նում է տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
խնդիր նե րից մե կը, քա նի որ նո րա րա րու թյուն նե րը նպաս տում են մի ջազ գային 
մրցակ ցու թյան մեջ ա ռա ջըն թա ցին և նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը: Է կո լո
գի ա կան քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը կա րե լի է նաև գնա հա տել 
է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ներդր ման հնա րա վո րու թյուն նե րով: Է կո լո
գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ներդ րու մը տն տե սու թյու նում կա րող է դի տարկվել 
որ պես կա յուն զար գաց ման ան ցման պայ ման3:

Նո րա րա րու թյուն նե րի ստեղծ ման և տա րած ման գոր ծըն թաց նե րում ո րո շիչ 
դեր ու նեն ձեռ նար կա տե րե րը: Ձեռ նար կա տե րե րի գլ խա վոր գոր ծա ռույթն այն է, 
որ նրանք նպաս տում են ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի` հո ղի, աշ խա տան քի և կա
պի տա լի օգ տա գործ ման ու հա մա տեղ ման նոր ձևե րի ի րա կա նաց մա նը: Կա րե լի 

2  Ման րա մասն տե՛ս Бобров А. Л., Устойчивое развитие и экономика природопользования, М., 2002.
3 Ման րա մասն տե՛ս Модернизирование экономической динамики / Под ред. Р.М. Нижегородцева, М., 1997.
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է ա ռանձ նաց նել հա մա տեղ ման նոր ձևեր հաս կա ցու թյան հինգ բնու թագ րիչ ներ`
 • ս պա ռող նե րի հա մար դեռևս ան հայտ բա րի քի ստեղ ծում կամ բա րի քի նոր ո րա

կի ստեղ ծում, 
 • ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման նոր մե թոդ նե րի ներ մու ծում, ո րոնց հիմ քում 

պար տա դիր չէ, որ ըն կած լի նի գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը, այն կա
րող է նաև հիմն ված լի նել տվյալ ապ րան քի օգ տա գործ ման նոր ձևե րի վրա,

 • ս պառ ման նոր շու կայի յու րա ցում,
 • հում քի ստաց ման նոր աղ բյու րի օգ տա գոր ծում, ան կախ նրա նից, թե այդ աղ

բյուր նե րը գո յու թյուն են ու նե ցել, բայց ու շադ րու թյուն չեն ար ժա նա ցել, հա մար
վել են ան հա սա նե լի, թե ո ւղ ղա կի դրանք նոր են հայտ նա գործ վել,

 • վե րա կազ մա վոր ման ան ցկա ցում, օ րի նակ՝ մենաշնորհային ի րա վի ճա կի ա պա
հո վում կամ այլ ըն կե րու թյան մենաշնորհային ի րա վի ճա կի խթա նում: 
Ար դյու նա բե րա կան գոր ծըն թա ցի է կո լո գի աց ման տար բե րակ նե րը: Ար դյու

նա բե րա կան գոր ծըն թա ցի է կո լո գի աց ման ա մե նա տա րած ված ձևերն են.
 • ան ցումը է կո լո գի ա պես մա քուր ապ րանք նե րի ար տադր մա նը, 
 • ար տադ րու թյան գոր ծըն թաց նե րում նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում, 
 • բ նա կան հում քի օգ տա գործ ման կր ճա տում, հում քի ա վան դա կան աղ բյու րի փո

փո խում: 
Է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի յու րա հա տուկ բնույ թն այն է, որ դրա հիմ

քում ըն կած է ար տա քին շա հույ թի օգ տա գոր ծու մը: Է կո լո գի ա կան նո րա րա րու
թյուն նե րի ներդր ման ժա մա նակ մր ցակ ցային շու կա յում ար տա քին ար դյունք նե րը 
մի ջազ գայ նաց վում են, լրա ցու ցիչ ար տա քին ար դյունք նե րի (է քս տեր նալ) խն դիրն 
ան հե տա նում է, և է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րը կա րող են հե տա գա յում դի
տարկ վել որ պես սո վո րա կան նո րա րա րու թյուն: Դրա հետ կապ ված նոր դա սա կան 
տե սու թյան մեջ է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րը մեկ նա բան վում են որ պես 
յու րա հա տուկ նո րա րա րու թյուն ներ մի այն ան ցու մային փու լում: Բայց շատ բան է 
փոխ վում, ե րբ ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց վում է ինստիտուցի ո նալ հայեցակետի 
(աս պեկ տի), տրան սակ ցի ոն ծախ սե րի և հա մա կար գի փո փո խա կա նու թյան վրա: 

Է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ե րկ րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը պե
տու թյան կար գա վո րիչ դերն է: Ա վան դա կան տե սան կյու նից նո րա րա րու թյուն նե րի 
ներդ րու մը կա րող է կա տար վել տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի ու շու կայի 
ազ դե ցու թյան մի ջո ցով: Սա կայն է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ի րա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցում ոչ պա կաս կար ևոր է պե տա կան կար գա վո րու մը: Ի նք նին շու
կան չի կա րող հա մա պա տաս խան չա փով ո ւղ ղորդ վել դե պի է կո լո գի ա կան նո րա
րա րու թյուն ներ: Այդ պայ ման նե րում պե տու թյան խն դիրն է պայ ման ներ ստեղ ծել 
է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ներդր ման հա մար: 

Է կո լո գի ա պես նո րա րա րու թյուն նե րի եր րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը սո ցի ա
լա կան ու ինստիտուցի ո նալ նո րա րա րու թյուն նե րի փոխ կապ վա ծու թյան մեջ է: Քա նի 
որ է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ներդ րու մը կապ ված է սպա ռող նե րի հա
մար լրա ցու ցիչ ծախ սե րի հետ, սկզ բուն քային են դառ նում բնակ չու թյան ա ջակ ցու
թյու նը փո փո խու թյուն նե րին և սպա ռող նե րի պատ րաս տա կա մու թյու նը լրա ցու ցիչ 
վճա րել ո րա կյալ շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար: Այս պի սով, ա ռանց հա սա րա կա կան 
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ա ջակ ցու թյան և մարդ կանց մոտ ձևա վոր ված կարծ րա տի պի փո փո խու թյան ան
հնար է ի րա կա նաց նել է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն ներ: 

Է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նշե լով 
է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի յու րա հա տուկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի մա սին` ո րոշ գիտ նա կան ներ կար ևո րում են հա տուկ տե սու թյան ստեղ ծու մը, 
ո րը կբա ցատ րի տվյալ ո լոր տում գոր ծող մե խա նիզմ նե րը4: Այդ պի սի տե սու թյան 
հիմ քը կա րող են հան դի սա նալ նոր դա սա կան ու է վո լյու ցի ոն տն տե սու թյուն նե
րի սկզբունք նե րը: Նոր դա սա կան տե սու թյու նը կա րող է դի տարկ վել որ պես կա
ռա վար ման տար բեր գոր ծիք նե րի ար դյու նա վե տու թյան վեր լու ծու թյան բա զա: 
Է վո լյու ցի ոն տն տե սու թյու նը կբա ցա հայ տի եր կա րա ժամ կետ փո փո խու թյուն նե րի 
մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք կապ ված են տեխ նի կա կան, ան կան խա տե սե լի բնույթ ու
նե ցող նո րա րա րու թյուն նե րի հետ: Հե տաքրք րու թյուն են ա ռա ջաց նում այն հար
ցե րը, ո րոնք բա ցատ րում են նո րա րա րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, 
քա նի որ է կո լո գի ա պես կողմ նո րոշ ված նո րա րա րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման մե
խա նիզմ նե րում կան շատ վի ճար կե լի կող մեր: Ա կն հայտ է, որ ցան կա ցած նո րա
րա րու թյան ներդր ման հիմ նա կան պատ ճառն ա վե լի մեծ շա հույ թի ստա ցումն է: 
Հե տաքրքր վա ծու թյան ա ճը տե ղի է ու նե նում ա վե լի մեծ շա հույթ ստա նա լու հնա
րա վո րու թյուն նե րի մե ծաց ման դեպ քում: Ա վե լի մեծ շա հույ թի ստա ցու մը, բա ցի մո
նո պոլ գնա գո յա ցու մից, ի րա վի ճա կից կախ ված կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
հետ ևյալ գոր ծոն նե րով` 
 • ար տադ րան քի սպառ ման ծա վալ նե րի մե ծա ցում, 
 • ար տադ րան քի գնե րի բարձ րա ցում ա վե լի ո րա կյալ և է կո լո գի ա պես մա քուր 

ար տադ րան քի ստեղծ ման հաշ վին, 
 • ար տադ րա կան ծախ սե րի նվա զե ցում հիմ նա կա նում հում քի կր ճատ ման և ար

տադ րու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի փո խա րին ման հաշ վին:
Շա հույ թի ա վե լաց ման ցան կա ցած ձևի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 

կապ ված են ի նչ պես որոշակի ըն կե րու թյան զար գաց ման մա կար դա կի, այն պես էլ 
շու կա յում տի րող ի րա վի ճա կի հետ: Օ րի նակ՝ հա մար վում է, որ այլ հա վա սար պայ
ման նե րում վա ճառ քի ծա վալ նե րի մե ծաց ման քա ղա քա կա նու թյունն ա վե լի բնո րոշ 
է ոչ հա գե ցած շու կայի հա մար, ի սկ հա գե ցած շու կայի պայ ման նե րում ո րո շիչ դեր 
են խա ղում տար բե րակց վա ծու թյան գոր ծոն նե րը, ար տադ րան քի ո րա կի բա րե լա
վու մը և գներ բարձ րա ցու մը: 

Քա նի որ շու կան իր բնույ թով մի ա տարր չէ, մեծ դե րա կա տա րում ու նի որոշակի 
ար տադ րան քի շու կայի զար գա ցու մը: Օ րի նակ՝ ար տադ րու թյան սկզբ նա կան փու
լե րում կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի տեխ նի կա կան և կազ մա կերպ չա կան նո րա
րա րու թյուն նե րի ներդ րու մը: Ար տադ րու թյան տեխ նո լո գի ա նե րը կա րող են են թա
կա լի նել փո փո խու թյուն նե րի, ո րա կի նկատ մամբ պա հանջ ներն ա ռա ջա նում են 
մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ձևա վոր վում են: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում շա հույ թի 
ա վե լաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է հիմն ված լի նել վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
մե ծաց ման և գնե րի բար ձրաց ման վրա: Ար տադ րան քի` շու կա ներ մուծ ման ժա մա

4 Ման րա մասն տե՛ս Модернизирование экономической динамики/Под ред. Р. М. Нижегородцева, М., 1997.
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նակ դրա գի նը շատ բարձր չի լի նում և նպաս տում է հենց այդ ար տադ րան քի յու
րաց մա նը, ի սկ հե տո դրա գի նը կա րող է նաև բարձ րա նալ:

Ե րբ ար տադ րան քը գրա վում է շու կան, նո րա րա րա կան գոր ծոն նե րը թեև փոքր 
դեր են խա ղում, բայց մնում են բա վա կա նին կար ևոր: Հա սու նու թյան փու լում մեծ 
մա սամբ պետք է կողմ նո րոշ վել այն գոր ծոն նե րով, ո րոնք կապ ված են ճյու ղի 
ի րա վի ճա կի կա յու նու թյան պահ պան ման հետ: Այս փու լում ա վե լի մեծ շա հույ թի 
ստաց ման հնա րա վո րու թյու նը վա ճառ քի ծա վալ նե րի մե ծաց ման և գնե րի բարձ
րաց ման մի ջո ցով գրե թե ան հնար է ի րա կա նաց նել, քա նի որ շու կան խիստ հա
գեց ված է լի նում:

Զար գաց ման ո րոշ օ րի նա չա փու թյուն ներ բնո րոշ են նաև ա ռան ձին կազ մա կեր
պու թյուն նե րի: Յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյուն ան ցնում է « կյան քի» մի քա նի 
փու լեր: Ա ռա ջին փու լը կապ ված է կազ մա կեր պու թյան ստեղծ ման հետ, ե րկ րորդ 
փու լի դեպ քում տե ղի է ու նե նում ար տադր ման ծա վալ նե րի մե ծա ցում և բազ մա
տե սակ ար տադ րան քի ստեղ ծում: Եր րորդ փու լում, ե րբ շու կայի չա փա նիշն ար դեն 
գտն վել է, ի րա կա նաց վում է ար տադ րան քի ստանդարտա ցում: 

Է կո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ներդ րումն ա վե լի բնո րոշ է կազ մա կեր
պու թյան կենտ րո նա կան փու լե րին: Ա ճի փու լում սկզ բուն քո րեն կար ևոր է ար տադ
րան քի վե րա բաշ խու մը, ա ռևտ րային տար բե րան շա նը, ար տադ րան քի տար բե րակ
ման մա կար դա կը: Հա սու նու թյան փու լում, ե րբ կար ևոր դեր են խա ղում ծախ սե րը, 
մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ո րա կի և ծախ սե րի է կո լո գաց ման վրա: Կազ մա
կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան մյուս փու լում, ո րի ժա մա նակ հիմ նա կան շեշ տը 
դրվում է ար տադ րան քի ո րա կի և է կո լո գի ա կան բնույ թի վրա, կազ մա կեր պու թյու
նը փոր ձում է գտ նել իր յու րա հա տուկ տե ղը շու կա յում: Շու կայի հա գեց վա ծու թյան 
պայ ման նե րում ա ռա վել մեծ տա րա ծում է գտ նում է կո լո գի ա պես մա քուր ար տադ
րան քը5: Այս պի սով, կա րե լի է ա սել, որ ար տադ րու թյան է կո լո գի ա ցումն ա ռա ջին 
հեր թին տե ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, ե րբ շա հույ թի ստաց ման ա վան դա կան 
ձևերն այլևս բարձր ար դյունք ներ չեն ա պա հո վում և ան հրա ժեշտ է դառ նում զար
գաց ման նոր ո ւղ ղու թյուն ներ ո րո նել: 

Ռե սուրս նե րի բա զայի կա ռուց ված քային տե ղա շար ժեր: Տն տե սու թյան վե
րա փոխ ման ա ռա ջա տար ձևե րից է ար տադ րու թյան բո լոր ճյու ղե րի ռե սուր սային 
բա զա յում կա ռուց ված քային տե ղա շար ժե րի ի րա կա նա ցու մը: Հում քի ար դյու նա
հան ման և նյու թա կան ար տադ րու թյան մեջ դրանց օգ տա գործ ման ծա վալ նե րի ու 
վերջ նա կան ար տադ րան քի հա մա մաս նու թյու նը ե րեք տաս նա մյակ նե րի ըն թաց
քում փո փոխ վել է եվ րո պա կան ե րկր նե րում: Կտ րուկ մե ծա ցել է ե րկ րոր դային 
հում քի բա ժի նը (ա ռաջ նային հում քի փո խա րի նիչ նե րը), բա վա կա նին մե ծա ցել է 
ա ռաջ նային հում քի ներ մու ծու մը: Ի սկ Հա յաս տա նում դիտ վում է ճիշտ հա կա ռակ 
մի տու մը` ե րկ րոր դային հում քը կր ճատ վում է և ա ռաջ նային մե տա ղա կան ռե սուրս
նե րի ար տա հան ումը մե ծա նում: Ա ռևտ րի ի րա կան նշա նա կու թյունն է կազ մա կեր
պել ազ գային ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ հա մախմ բում մո լո րա կի մի աս նա կան 
մի ա վո րում, ո րը պետք է կա ռա վար վի մի ջազ գային չա փա նիշ նե րով ա ռա վել ար

5 Ման րա մասն տե՛ս Модернизирование экономической динамики/Под ред. Р.М. Нижегородцева, М., 1997.
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դյու նա վե տու թյան և կա յու նու թյան հաս նե լու հա մար: Ռե սուր սային ա պա հով ման 
նոր մո տե ցում նե րը թույլ են տա լիս ոչ մի այն բարձ րաց նել դրանց ար դյու նա վե
տու թյու նը, ի ջեց նել ներդ րու մային պա հանջ նե րը, այլև նվա զեց նել շր ջա կա մի ջա
վայ րի վրա ազ դե ցու թյու նը, բնա տար ար տադ րու թյան ա ճը, ի նչ պես նաև միջ ճյու
ղային գնային հա մա մաս նու թյուն նե րի խախ տում նե րը: 

Ար դյու նա հա նող ճյու ղե րի ներ կայիս վի ճա կի պայ ման նե րում ան հնար է ար
տադ րու թյու նը կազ մա կեր պել ա ռաջ նային հում քի օգ տա գործ մամբ, քա նի որ 
դրանց վե րար տադ րու թյու նը մեծ հզո րու թյուն նե րի ու դժ վա րու թյուն նե րի հետ 
է կապ ված: Ար դյու նա հա նող ճյու ղե րի հզո րու թյան պահ պան ման հա մար օգ
տա գործ վող ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կու թյու նը և ար տադ րու թյան բնա տա
րու թյան ցու ցա նի շի նվա զեց ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը 
կա րող է դառ նալ Հա յաս տա նի նյու թա կան ար տադ րու թյան ան կման պատ ճառ: 
Գո յու թյուն ու նե ցող և ա պա գա ար դյու նա հա նող մի ջոց նե րը կա րող են լա վա գույն 
դեպ քում պահ պա նել վերջ նա կան ար տադ րան քի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը, 
այլ ոչ թե ա վե լաց նել դրանք: Այժմ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում ա պա հո
վել Հա յաս տա նի տն տե սու թյան կա յուն զար գա ցու մը, ո րը հնա րա վոր է տն տե
սու թյան է կո լո գաց մամբ: 

Ար տադ րու թյան ձևա փոխ ման տե սան կյու նից, դի տար կե լով ար տադ րու թյան 
է կո լո գաց ման փոր ձը, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ե րեք հա ջոր դա կան մո տե ցում, 
ո րոնք պա տաս խա նա տու են տն տե սու թյան և է կո լո գի այի ա ճող ին տեգ րաց ման 
հա մար`
 • ձեռ նար կու թյուն նե րի վնա սա կար ար տա նե տում նե րի դեմ պայ քար, ա ռա ջին 

հեր թին ար տադ րա կան ցիկ լի վեր ջում թա փոն նե րի ո չն չաց ման ձևե րի կա տա
րե լա գոր ծում,

 • գա զային, հե ղուկ և պինդ թա փոն նե րի դեմ պայ քա րի ժա մա նակ մաք րիչ կա
յան նե րի ստեղ ծում և ան գամ նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում, 

 • մարդ կու թյան ա ռող ջու թյան և բնու թյան վրա բո լոր վնա սա կար ազ դե ցու թյուն
նե րի հաշ վա ռում ար տադ րան քի այս կամ այն տե սա կի ար տադ րու թյան ժա մա
նակ, ո րը կա տար վում է հում քի ար դյու նա հա նու մից մինչև դրա թա փոն դառ
նա լը6: 
Ե թե խն դիր է դր ված տն տե սա կան ա ճի հետ պահ պա նել բնու թյու նը, ա պա պետք 

է ստեղ ծել նոր մի աս նա կան ցու ցա նի շային հա մա կարգ, ո րը կա րող է ներ կա յաց նել 
ի նչ պես տն տե սու թյան, այն պես էլ շր ջա կա մի ջա վայ րի զար գա ցու մը: Մինչև այժմ 
այդ հար ցերն ը նդ հա նուր չափ ման հա մա կար գեր չու նեն, ա ռան ձին գո յու թյուն են 
ու նե ցել տն տե սա կան զար գաց ման վի ճա կագ րու թյուն և շր ջա կա մի ջա վայ րի վի
ճա կագ րու թյուն: Ա ռա ջի նում գե րակշ ռում է ին դրա մա կան ցու ցա նիշ նե րը, ի սկ ե րկ
րոր դում` բնա կան ու ֆի զի կա կան ցու ցա նիշ նե րը: Վի ճա կագ րու թյան մեջ այդ պի
սի ցու ցա նիշ նե րը ցույց է ին տա լիս շր ջա կա մի ջա վայ րի ը նդ հա նուր բնու թագ րե րը 
որ պես տն տե սու թյու նից ան կախ մի ո լորտ, ի նչ պես ժա մա նա կը, տա րա ծու թյու նը, 
ո րոն ցում տե ղի են ու նե նում տն տե սա կան գոր ծըն թաց ներ, և ո րոնց տն տե սա կան 

6 Ման րա մասն տե՛ս Экономика устойчивого развития, М., 2004.
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հա մա կար գը պետք է հաշ վի առ նի որ պես ոչ տն տե սա կան, ար տա քին գոր ծոն ներ: 
Է կո լո գի ա կան և տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի փոխ կապ վա ծու թյան գնա հատ ման 
մե թոդ նե րը մշակ վել են ոչ բա վա րար չա փով: Պետք է ո րոշ վեն կա յուն զար գաց ման 
ցուցիչներ (ին դի կա տոր ներ), ո րոնք հու սա լի հիմք կա պա հո վեն բո լոր մա կար դակ
նե րում ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար: Հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնք կապ ված 
են շր ջա կա մի ջա վա րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ստաց ման հետ, ա ռանձ նաց նում 
են ի նչ պես բնու թագ րիչ նե րի բնույ թը (ֆի զի կա կան կամ ար ժե քային), այն պես էլ 
հաշ վառ ման հա մա կար գերն ու ին դի կա տոր նե րը (մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ
ներ, հիմ նա կան հա շիվ ներ): Հիմ նա կան տե սա կան և հայե ցա կար գային խն դիր նե
րը կապ ված են հաշ վար կային կենտ րո նա կան հա մա կար գի և մակ րոտն տե սա կան 
գնա հա տա կան նե րի փո փո խու թյուն նե րի հետ: 

Ըստ տն տե սա կան հաշ վառ ման հա մա կար գի հետ ինտեգրացի այի աս տի ճա նի` 
շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վի ճա կի գնա հա տու մը կազ մա կերպվում է ե րեք ո ւղ ղու
թյամբ.
 • «նյութ–է ներ գի ա» հաշ վեկ շի ռը, ո րի հիմ քում տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց

ներն են, 
 • աղ տո տիչ նե րի ա ղյու սա կը և բնա կան ռե սուրս նե րի հաշ վար կը, 
 • էկո լո գի ա կան հաշ վառ ման գլո բալ հա մա կար գեր, ո րոնք կապ ված են ի նչ պես 

ազ գային հա շիվ նե րի հա մա կար գի հետ, այն պես էլ այլ տե ղե կատ վա կան հա
մա կար գե րի, ո րոնք բնու թագ րում են շր ջա կա մի ջա վայ րը7:
Կա րող ե նք հետ ևու թյուն ա նել, որ Հա յաս տա նը դեռևս գտն վում է զար գաց

ման այն փու լում, ո րին բնո րոշ է ոչ ար դյու նա վետ բնօգ տա գոր ծու մը և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ո րա կի վատ թա րա ցու մը: Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 
տն տե սա կան բարեփոխումներ և ազ գային տն տե սու թյան կա ռուց ված քային փո
փո խու թյուն, ո րը թույլ կտա էկոլոգիապես մաքուր դարձնել տն տե սու թյու նը և 
բարձ րաց նել կյան քի ո րա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: 

Socio–economic situation in the Republic of Armenia and  
ecologization perspectives of economics

We observed changes in the political, economic and social spheres in the late 20th and 
early 21st centuries in Armenia, and the world, are dynamic and ambiguous in its effects. 
In this situation the need to develop and implement a strategy of ecological and economic 
development on the basis of which macroeconomic objectives and methods of achieving 
them should be formed. The core of this strategy must be the idea of efficiency for sustain
able development.

7  Бобров А. Л., Устойчивое развитие и экономика природопользования, М., 2002.
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The issues of socio–economic and ecological character are seriously put before the man 
today. The multidimensional system of assessment is topical while the solution of global 
ecological problems are biological, social, economic and moral1. Under the contemporary 
conditions the humanity on the strength of its number and activity became responsible 
for the serious changes available in the air, soil, water environment, flora and fauna, as 
well as in interconnections among all these components. Many people of our scattered 
world are deeply concerned by this issue and demand immediate actions. Today the hu
manity stands on the threshold of self–destruction because of the ecologic catastrophe2. 
The extreme pollution of the atmosphere and the ocean started penetrating into the cir
cumterrestrial cosmos, where a great number of the technological garbage already exists. 
According to the scientists’ predictions, if no cardinal measures are undertaken, the hu
manity will start quickly vanishing from the planet in twenty – thirty years. 

More than 8 mln of toxic substances have been registered in the environment today, 
and their quantity is increasing annually by 6000–7000. More than one million tons of 
nickel, around one million tons of cobalt, over 600 thousand tons of zinc, half a million 
tons of arsenic and the same quantity of silicon have been thrown into the atmosphere 
during the recent decades. 

The progressive saturation of the biosphere with heavy metals is one of the most essen
tial and global consequences of the national–technical revolution. It has been calculated 
that about 20 bln tons of iron have been smelted during the whole history of the human 
society. Its quantity being in the equipment, machines, construction, etc. makes about 
6 bln tons currently3. It means that about 14 bln tons are dispersed in the environment. 
Other metals are dispersed more. For example, the dispersion of mercury and plumbum 
makes 80–90 % of the annual production. While burning of coal with ash and effluent 
gases and some other elements are penetrating to the environment more than they are 
extracted from the entrails: magnesium – 1.5–fold, molybdenum – 3–fold, arsenic – 7–fold, 
uranium, titanium – 10–fold, aluminum, iodine and cobalt – 15–fold, mercury – 50–fold, 
lithium, vanadium, strontium, beryllium, zirconium – hundred–fold, gallium, germa
nium – thousand–fold, yttrium – tens thousand–fold. This list might be continued. 

The problems of visibility, unpleasant smells and dustiness of atmosphere give rise to 
pollution of the atmosphere. Air pollution threatens people’s health and normal function
ing of the ecosystem, which the ejected gases have influence on many organisms. The 
dustiness of atmosphere has impact on the reflectance of the Earth. The hygienic standard 
of the atmosphere admits the total dustiness of 1.5 t/h, and in separate industrial regions it 

1 Марьясис В. В., Берегите себя от болезней, Москва, 1992. 
2 Экологические преступления.–Коментарий к уголовному кодексу РФ, изд. Инфра, М., НОРМА, 1996. 
3  Воронцов Н. Н., Экологические кризисы в истории человечества, М., 2000.
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reaches 60 t/h. Dust units remain in the atmosphere for some time, reducing an access of 
ultraviolet radiation and forming the condensation nucleus. The dustiness of atmosphere 
contributes to the increase of the quantity of reflective solar radiation reaching the Earth, 
which brings to the cold spell of the climate. At the same time, dust reaching the surface 
of the glaciers, absorbs the solar energy, contributing to their melting. 14,3.1016 kilojoules 
of heat are escaped annually while burning of fuel, which is dispersed in the environment, 
changing the temperature regime. According to the calculations, the increase of the aver
age planet temperature will start in the middle of the 21st century in case of the annual 
growth of the industrial energy by 6 %. This list might be continued.

According to the available data, about 100 thousand of poisonous or useless substances 
penetrate into the man’s internal environment with food, air and water from the whole 
huge quantity of foreign substances. The following can be considered as the source of the 
pollution of the internal environment: the wide development of domestic chemistry, the 
intensive chemicalization of agriculture and at last the medical products. The consequenc
es of the pollution of the biosphere and the internal environment find their direct reflec
tion in the structure of the morbidity and mortality of the population. Today every fourth 
resident of the Earth suffers from allergy and autoimmune diseases4. Over six thousand of 
new forms of diseases have been calculated in the world classifiers today, and more than 
80 % of them has been derived from the ecologic tension. Creating the peculiar artificial 
world, the humanity under the influence of the technosphere and the «chemical aggres
sion» at the same time has destroyed all the natural beauty, including the natural features 
and the internal ecology of the man. All this has happened as under the conditions of the 
industrial civilization the ecology of the man is at variance and greatly diverges with the 
ecology of the environment. The ecological–physiological aspects of the people’s adapta
tion to new inadequate conditions of the human environment obtain great importance in 
connection with the development of the national economy. Yes, the science is at height 
today: the chemical technology, the micro–electronics, the building industry, the au
dio–visual systems and computers, in fact, improved our daily life, increased comfort, 
allowed to establish nice offices, made it possible to receive information from any point 
of the world, but at the same time, they worsened the ecology, had a devastating effect 
on the people, developed deadly weapon up to the threatening measures, without giving 
any positive goals for existence5. The prospects of the further progress of the applied sci
ence jeopardized the existence of the humanity itself. That’s why today the notion of the 
scientific–technical progress is more apprehended and interpreted as an illusion, and the 
achievements of civilization are put under doubt. We came up to such borders, when we 
started acquiring dangerous knowledge. The boosting development of the science being 
spiritually impoverished in its essence brought the society to the dangerous line. The 
creation of the nuclear weapon brought to danger of the destruction of the planet, the 

4  Филатов Б. Н. и др., Медико–экологические аспекты /тревоги сегодня, трагедия завтра/, Москва, 1997.
5  Майрапетян А. Х. и др., Ситуация по использованию пестицидов и утилизация их остатков в Арме
нии//Технологии переработки и уничтожения ПХБ и устаревших пестицидов. Материалы субрегинально
го совещания экспертов., Москва, 1999. 
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use of the “peaceful” atomic energy brings to the world ecological catastrophe, the de
velopment of the chemical products threats with the poisoning of animals and plants, a 
wish to clone the man… Oh, we even cannot imagine the reverse side of this “Powerful” 
invention. When the Americans were creating the atomic bomb, they did not know where 
the chain reaction would stop, either it would be thrown on the usual substance or not, 
causing the explosion of the whole planet. But the “intimidation weapon” had been tested 
regardless of the monstrous danger. But the Earth had not been exploded. But as a result 
of the curiosity of atomic scientists pushed by the ambitions of the politicians the human
ity had suffered from Hiroshima, Fukushima, Chernobyl and other disasters. Where is the 
guarantee that the next experiment will not cause the man–made end of the world? Alas! 
The science cannot give such a guarantee. The moral sense is the only thing, which will be 
able to save the humanity from the misuse of the scientific–technical progress6. Its viola
tion, and moreover the replacement with its opposite precept, a principal of the bestial 
fight and the wolf squabble against each other, a precept of spite, hatred and violation has 
never passed to no purpose both for winners and the defeated. 

Բ նա պահ պա նա կան վթար 

Դա րե րի ըն թաց քում մար դը ձգ տել է, ոչ մի այն հար մար վել շր ջա կա մի ջա վայ
րին, այլ այն հար մա րա վետ դարձ նել իր գո յատև ման հա մար: Այժմ մենք գի տակ
ցում ե նք, որ մար դու ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն ազ դե ցու թյուն է գոր ծում շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա, ի սկ կեն սո լոր տի վի ճա կի վատ թա րա ցու մը վտան գա վոր է բո լոր 
կեն դա նի է ակ նե րի այդ թվում և մար դու հա մար: Մար դու բազ մա կող մա նի հե տա
զո տու մը, նրա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ հան գեց րել են 
այն գի տակց մա նը, որ ա ռող ջու թյու նը ոչ մի այն հի վան դու թյուն նե րի բա ցա կա յու
թյունն է,այլև մար դու ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյու նը: 
Ա ռող ջու թյու նը կա պի տալ է, ո րը մեզ ի ծնե տր ված է ոչ մի այն բնու թյան, այլև այն 
պայ ման նե րի կող մից, որ տեղ մենք ապ րում ե նք:

Այս պի սով, շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյու նը հա մընդգր կուն խն դիր 
է,ո րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա մաշ խար հային գի տու թյան ո ղջ կա րո ղու
թյուն նե րը:

6  Под. Ред. С. Юдита, Стойкие органические загрязнители, Стокгольмская конвенция, 2002.
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հիդ րոէ ներ գե տիկ 
ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րի շուրջ

Սե նիկ Ջուլ հա կյան 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  

պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

Է ներ գե տիկ ան վտան գու թյուն: Հա մաշ խար հային տն տե սու թյան զար գաց ման 
կար ևո րա գույն նա խա պայ ման ներց մե կը ան հրա ժեշտ ծա վա լի և ո րա կի է ներ
գի այի ար տադ րու թյունն է: Ա վե լին՝ ի նչ պես գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի, 
այն պես էլ տն տե սա կան զար գաց ման և կեն ցա ղի գրե թե բո լոր նվա ճում նե րի և 
ձեռք բե րում նե րի հիմ քը է ներ գի ան է, և մարդ կային կյանքն ա ռանց է ներ գի այի օգ
տա գործ ման գրե թե ան հնար է պատ կե րաց նել: 

Այս ի մաս տով, վեր ջին տաս նա մյա կի մար տահ րա վեր նե րը հիմ նա կա նում հան
գում են ե րկր նե րի է ներ գե տիկ ան վտան գու թյան ա պա հով մա նը և է ներ գե տիկ ան
կա խու թյան պահ պան մա նը: Նշ ված հիմ նախնդ րին են նվիր վում ի նչ պես աշ խար հի 
զար գա ցած ե րկր նե րի ղե կա վար նե րի գա գա թա ժո ղով նե րը1, այն պես էլ հա սա րա
կու թյան լայն ներգ րավ մամբ ան ցկաց վող քն նար կում նե րը: 

Է ներ գե տիկ ան վտան գու թյու նը կա րե լի է սահ մա նել որ պես քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, ի րա վա կան, կազ մա կեր պա կան և այլ բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րի հա
մա լիր, ո րն ա պա հո վում է պե տու թյան և նրա քա ղա քա ցի նե րի կա րիք նե րի բա վա
րար ման հա մար մատ չե լի գնե րով ո րա կյալ և հու սա լի է ներ գա մա տա կա րա րում` 
ա մե նօ րյա պայ ման նե րում, ի նչ պես նաև ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում և պա տե
րազ մի ժա մա նակ: 

Է ներ գե տիկ ան վտան գու թյան հայե ցա կարգ ըն դու նել են աշ խար հի բազ մա թիվ 
ե րկր ներ, այդ պի սի փաս տա թուղթ մշակ վել է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան հա մար2: 

Հա յաս տա նը որ դեգ րել է կա յուն տն տե սա կան զար գաց ման քա ղա քա կա նու
թյուն, ո րը են թադ րում է տն տե սու թյան ճյու ղե րի հա մա չափ զար գա ցում և այդ են
թա տեքս տում է ներ գե տի կան` որ պես հա սա րա կու թյան զար գա ցում ա պա հո վող 
կար ևո րա գույն ո լորտ, իր ո րա կա կան և քա նա կա կան զար գա ցում նե րով կոչ ված 
է ա պա հո վե լու ե րկ րի ա ռա ջըն թացն ու տն տե սու թյան զար գա ցու մը: Է ներ գե տի
կայի բնա գա վա ռում ըն թա ցող զար գա ցում նե րը հան գեց րել են նրան, որ է լեկտ րա
կան է ներ գի այի և բնա կան գա զի սպառ ման կա ռուց ված քում մոտ 40 % են հաս նում 
ցածր լար ման է լեկտ րաէ ներ գի այի և ցածր ճնշ ման բնա կան գա զի սպա ռող նե րի 
քա նա կը, ին չը մե ծաց նում է է ներ գի այի կո րուստ նե րի մա կար դա կը: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ա ռաջ նա հերթ խն դիրն է ա պա հո վել 
այն պի սի ա ռա ջըն թաց, ո րը բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի ներ դաշ նա կեց ման և 

1 Օ րի նակ՝ 2006 թվա կա նի հու լի սի 4–6–ին Սանկտ Պե տեր բուր գում տե ղի ու նե ցած « Մեծ ո ւթ նյակ»–ի 
ե րկր նե րի ղե կա վար նե րի հան դիպ ման հիմ նա կան թե ման էր հա մաշ խար հային է ներ գե տիկ ան վտան
գու թյու նը: 
2 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տիկ ան վտան գու թյան ա պա հով ման հայե ցա կար գի նա խա
գիծ, 2012 թ–ի օ գոս տոս: 
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հա վա սա րակշռ ման մի ջո ցով նա խադ րյալ ներ կս տեղ ծի հա ջորդ սե րունդ նե րի կա
յուն զար գաց ման հա մար: Մեր ե րկ րի ըն դեր քի ած խաջ րած նային վա ռե լի քի սահ
մա նա փակ պա շար նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում է ներ գե տիկ ա պա հով վա
ծու թյան հա մար հրա մա յա կան է դար ձել է ներ գե տիկ պա շար նե րի, այդ թվում նաև 
է ներ գի այի վե րա կանգն վող աղ բյուր նե րի (վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա) լայ նա
ծա վալ օգ տա գոր ծումն ու լի ա կա տար նե րա ռու մը վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ հաշ վե
կշռի մեջ: 

Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ հա մա կար գի ը նդ հա նուր բնու թա գի րը: Հա յաս տա նի 
է լեկտ րաէ ներ գե տիկ հա մա կար գը խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում զար գա նում 
էր Ա նդր կով կա սի մի աս նա կան է ներ գա հա մա կար գի բա զի սային պա հան ջար կի 
բա վա րար ման նպա տա կով և ար տա հա նում էր է լեկտ րաէ ներ գի այի իր ար տադ
րու թյան շուրջ 20–25 %–ը: Սա կայն 1993 թվա կա նից մինչև 1997 թվա կա նի մայիս 
ա մի սը այն գոր ծել է մե կու սաց ված՝ պայ մա նա վոր ված տա րա ծաշր ջա նի բարդ քա
ղա քա կան և տն տե սա կան ի րա վի ճա կով3: 

Է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյու նը 1988 թվա կա նին կազ մում էր մոտ 15 մլրդ 
կՎտժ, ին չը 2,5 ան գամ գե րա զան ցում էր 2000–2003 թվա կան նե րի ար տադ րու թյան 
տա րե կան շուրջ 5,8–6,0 մլրդ կՎտժ մա կար դա կը: Այս ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր
ված էր մի շարք հան գա մանք նե րով, մաս նա վո րա պես, է լեկտ րաէ ներ գի այի ար
տա քին և ներ քին շու կա նե րի կտ րուկ նվա զեց մամբ:

1992–1995 թվա կան նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցած 
խո րը է ներ գե տիկ ճգ նա ժա մը վառ ա պա ցույցն էր այն ան հեր քե լի ճշ մար տու թյան, 
որ ան կա խու թյան ու ղին ը նտ րած ցան կա ցած եր կիր, տն տե սու թյան զար գաց ման 
հա մար բա վա րար հիմ քեր ստեղ ծե լու նպա տա կով պետք է մշա կի է ներ գե տի կայի՝ 
սկզ բում պահ պան ման, այ նու հետև՝ կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն: Վեր
ջի նիս բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Հա յաս տա նը, ու նե նա լով 1989 թվա կա
նին կա ռուց ված ա տո մային է լեկտ րա կա յան, ան պատ րաստ գտն վեց դի մա կայե
լու ներ մուծ վող վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ պա շար նե րի գնե րի ա զա տա կա նաց մա նը, 
տրանս պոր տային ու ղի նե րի շր ջա փակ մա նը, ի նչ պես նաև ներ քին և ար տա քին 
տն տե սա կան են թա կա ռուց վածք նե րի նախ կի նում գոր ծող հա մա մաս նու թյուն նե րի 
և է ներ գի այի սպառ ման կա ռուց ված քի փո փոխ մա նը: 

Է լեկտ րաէ ներ գի այի սպառ ման ա ճը 2002–2010 թվա կան նե րին բնու թագր վում 
է տա րե կան 3,6 % մի ջի նաց ված ցու ցա նի շով, ի սկ բնա կան գա զի սպառ ման ա ճը` 
տա րե կան 5,1 % մի ջի նաց ված ցու ցա նի շով, ը նդ ո րում` բնա կան գազ սպա ռող բա
ժա նորդ նե րի թիվն ա ճել է 2008 թ–ի 560230–ից մինչև 2010 թ–ի 595581 բա ժա նորդ: 

Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժամն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու
նը թո ղեց նաև մեր ե րկ րի տն տե սու թյան ա ճի տեմ պե րի վրա, ին չի հետ ևան քով` 
2009 թ–ին 2008 թ–ի նկատ մամբ է լեկտ րաէ ներ գի այի սպա ռու մը նվա զեց 8,1 %–ով, 
ի սկ բնա կան գա զի սպա ռու մը` շուրջ 20,3 %–ով: 2011 թ–ի ա ռա ջին ե ռամ սյա կում 
2010 թ–ի նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի նկատ մամբ տե ղի ու նե ցավ ի նչ պես է լեկտ

3 ՀՀ տն տե սու թյան զար գաց ման հա մա տեքս տում է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռի զար գաց ման ռազ մա
վա րու թյու նը, ՀՀ է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյան զե կույց, 2005:
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րաէ ներ գի այի, այն պես էլ բնա կան գա զի սպառ ման աճ: Է լեկտ րաէ ներ գի այի 
սպառ ման ա ճը կազ մեց մոտ 6,8 %, ի սկ բնա կան գա զի նը` 6,6 %: 

Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ հա մա կար գի ը նդ հա նուր դր ված քային հզո րու թյու նը 
ներ կայիս դրու թյամբ ա վել ցու կային է, և կազ մում է մոտ 3555 ՄՎտ, ո րից տնօ րի
նե լին` մոտ 2320 ՄՎտ: 2003 թվա կա նի ըն թաց քում է ներ գա հա մա կար գի ա ռա վե լա
գույն բեռն ված քը կազ մել է շուրջ 1140 ՄՎտ: Պետք է նշել, որ հան րա պե տու թյան 
է ներ գա հա մա կար գի ը նդ հա նուր գոր ծու նե ու թյունն ա պա հով վում է Հայ կա կան 
ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի, ջեր մային է լեկտ րա կա յան նե րի, հիդ րոէ լեկտ րա կա
յան նե րի, ի նչ պես նաև հա ղոր դող է լեկտ րա ցան ցե րի ու բաշ խիչ ցան ցե րի մի ջո ցով:

Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ջեր մային է լեկտ րա կա յան նե րի (ջէկ) հզո րու
թյու նը կազ մում է մոտ 1754 ՄՎտ: Վեր ջին ներս աշ խա տում են գա զով և մա զու թով: 
Հրազ դա նջէկը, ո րի դր ված քային հզո րու թյու նը կազ մում է 1110 ՄՎտ, շա հա գործ
ման է հանձն վել 1966–1974 թվա կան նե րի ըն թաց քում, ի սկ Եր ևա նջէկը, ո րի դր ված
քային հզո րու թյու նը 550 ՄՎտ է՝ 1963–1968 թվա կան նե րին: 

Ինչ վե րա բե րում է Հաէկ–ին, ա պա նրա է ներ գաբ լոկ նե րը շա հա գործ ման են 
հանձն վել 1976 և 1980 թվա կան նե րին եր կու ՋՋԷՌ – 440/V270 տե սա կի ռե ակ տոր
նե րով և 815 ՄՎտ դր ված քային հզո րու թյամբ: 1989–1995 թվա կան նե րի հար կա դիր 
պա րա պուր դից հե տո վե րա գոր ծարկ վեց Հաէկ–ի ե րկ րորդ բլո կը՝ 407,5 ՄՎտ դր
ված քային հզո րու թյամբ: 

Հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի (հէկ) ը նդ հա նուր դր ված քային հզո րու թյու նը կազ
մում է շուրջ 1000 ՄՎտ: Հէկե րի Սևան–Հ րազ դա նյան կաս կա դը նե րա ռում է այդ 
հզո րու թյան 55 %–ը, ի սկ հէկե րի Ո րո տա նի հա մա կար գի մաս նա բա ժի նը կազ մում 
է 40 %: Մնա ցած 5 %–ը լրաց վում է փոքր հէկե րի հզո րու թյամբ: 

Է լեկտ րա կա յան նե րի հիմ նա կան մի ջոց նե րի ներ կա վի ճա կը բնու թագր վում է 
հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րով`
 • տե ղա կայ ված ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի 38 %–ը շա հա գործ վել է ա վե լի 

քան 40 տա րի,
 • ջէկերի հիմ նա կան սար քա վո րում նե րի աշ խա տան քի տևո ղու թյու նը հա սել է 

սահ մա նային 200 հազ. ժա մի, ի սկ դրանց տեխ նի կատն տե սա կան և բնա պահ
պա նա կան ցու ցա նիշ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում մի ջազ գային ստանդարտ
նե րի պա հանջ նե րին, 

 • հէկե րում (Ձո րահէկ, Սևան–Հ րազ դա նյան կաս կադ, Ո րո տա նի հէկե րի հա մա
կարգ) տե ղա կայ ված սար քա վո րում նե րի 70 %–ը շա հա գործ վել է ա վե լի քան 40 
տա րի, ի սկ 50 % –ը՝ ա վե լի քան 50 տա րի: 
Հետ ևա բար, ժա մա նա կի հրա մա յա կան է դար ձել ար տադ րա կան հզո րու թյուն

նե րի սերն դա փո խու թյան և ար դի ա կա նաց ման հար ցը:
Հիդ րոէ ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րը: Է ներ գե տիկ 

ան կա խու թյան ա պա հով ման հա մար, որ պես է լեկտ րաէ ներ գի այի ստաց ման աղ
բյուր նե րի բազմազանեցման (դի վեր սի ֆի կաց ման) գոր ծոն, խիստ կար ևոր է առ
կա հիդ րոէ ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի խելամիտ օգ տա գոր ծու մը: Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը իր ծրագ րե րում կար ևոր տեղ է հատ կաց նում 
վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի խն դիր նե րին, նշե լով, որ սե փա կան վե րա կանգն



99

վող է ներ գա ռե սուրս նե րի (հիդ րո, հող մա, կեն սա զանգ վա ծի, ար ևային, ե րկ րա
ջեր մային և այլն) օգ տա գործ ման խթա նու մը ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի ե րկ րի 
է ներ գե տիկ ան կա խու թյան ա պա հով ման գոր ծում: 

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել հատ կա պես հիդ րոէ ներ գե տի
կայի ո լոր տը։ Բնաաշ խար հագ րա կան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, լեռ նային կամ 
բարձ րա դիր տե ղանք նե րում ջրային ռե սուրս նե րի ա ռա տու թյու նը հնա րա վո րու
թյուն են ըն ձե ռում հէկեր կա ռու ցե լով զար գաց նե լու այս ո լոր տը։ Բա վա կան է նշել, 
որ 2010 թ–ին հիդ րոէ ներ գե տի կային բա ժին է ըն կել ե րկ րում ար տադր ված է լեկտ
րաէ ներ գի այի 40 տո կո սը։ 

Տն տե սու թյան զար գաց մա նը զու գըն թաց, բնա կա նա բար, ա վե լա նա լու է հան
րա պե տու թյանն ան հրա ժեշտ է լեկտ րաէ ներ գի այի պա հան ջար կը, ո ւս տի ՀՀ կա
ռա վա րու թյու նը հս տակ նա խան շել է մինչև 2025 թ–ը այս ո լոր տում ի րա կա նաց վե
լիք նա խագ ծե րը։ Կար ևոր է նաև հաշ վի առ նել բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րը, 
ո րոնք, հա մե նայն դեպս վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում, մեծ հն չե ղու թյուն 
են ստա նում հա սա րա կու թյու նում: Ա նհ րա ժեշտ է, որ բնա պահ պա նա կան հետ
ևանք նե րին նույն պի սի լր ջու թյամբ մո տե նան փոքր հէկերի սե փա կա նա տե րե րը, 
որ պես զի ջրային պա շար նե րի օգ տա գոր ծու մը չլի նի ի վնաս շր ջա կա մի ջա վայ րի։ 

Անդ րա դառ նա լով փոքր հէկերի զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա գոր ծու մից սպաս
վող ա կն կա լիք նե րին` նախ ա սենք, որ մեր ե րկ րում փոքր հզո րու թյան հէկերի 
կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի ո լոր տի զար գաց ման 
ա ռա ջա տար ո ւղ ղու թյուն է հա մար վում։ Նշենք, որ փոքր հէկ են մինչև 10 ՄՎտ ը նդ
հա նուր հզո րու թյամբ բո լոր տի պի հիդ րոէլեկտրակա յան նե րը։ ՀՀ–ո ւմ նա խագծ
վող, կա ռուց վող և շա հա գործ վող փոքր հէկերի մեծ մա սը բնա կան ջրա հոս քե րին 
տե ղա կայ ված կա յան ներ ե ն։ 2010 թ–ի հուն վա րի 1–ի դրու թյամբ է լեկտ րաէ ներ գի ա 
է ին ար տադ րում 82 փոքր հէկեր, ո րոնց գու մա րային դր ված քային հզո րու թյու նը 
102 ՄՎտ էր, ի սկ է լեկտ րաէ ներ գի այի ա ռա քու մը՝ 330 մլն կՎտժ։ 

Մ շակ վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փոքր հիդ րոէ լեկտ րա կա յան
նե րի գո յու թյուն ու նե ցող սխե մայի նո րա ցում» ծրա գի րը, ո րն ի րա կա նաց վել է 
« Հայ հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ՓԲԸ կող մից Հա յաս տա նի վե րա կանգն վող է ներ
գե տի կայի և է ներ գախ նայո ղու թյան հիմ նադ րա մի պատ վե րով՝ Հա մաշ խար հային 
բան կի և Հա մաշ խար հային բնա պահ պա նա կան հաս տա տու թյան դրա մաշ նոր հի 
օ ժան դա կու թյան շր ջա նակ նե րում: 

Փոքր հէկերի զար գաց ման գծապատկեր նախ կի նում էլ գո յու թյուն է ու նե ցել, 
ո րը սա կայն չէր հա մա պա տաս խա նում ար դի պա հանջ նե րին, չէր ար տա ցո լում 
վեր ջին տաս նա մյա կում հիդ րոէ ներ գե տիկ և մյուս հա րա կից (ո ռո գում, ջրա մա տա
կա րա րում) են թա կա ռուց վածք նե րում տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյուն նե րին և այլևս 
հա մար ժեք չէր ներ կա յումս մատ չե լի տեխ նի կա կան լու ծում նե րին (հայ րե նա կան 
և ար տա սահ մա նյան ար տադ րու թյան հիդ րո տուր բին ներ) ու ֆի նան սա վոր ման 
տար բե րակ նե րին (սե փա կան մի ջոց ներ, վար կեր, փո խա ռու թյուն ներ): 

Նո րաց ված գծապատկերը էլ ա վե լի ը նդ լայն ված է և բա ցա հայ տում է նոր հնա
րա վո րու թյուն ներ, ո րոնք վե րա բե րում են նախ կին գծապատկերում չընդգրկ ված 
փոքր հէկերի կա ռուց ման հնա րա վո րու թյա նը։ Մշա կող նե րը վս տահ են, որ Հա յաս
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տա նի փոքր հիդ րոէ ներ գե տի կայի զար գաց ման նո րաց ված գծապատկերը կխ թա
նի նոր փոքր հէկերի հա մար տեխ նի կատն տե սա կան հիմ նա վո րում նե րի և բիզնես 
ծրագ րե րի պատ րաստ մա նը։ 

Այս փաս տա թուղ թը վկա յում է, որ մեր ե րկ րի պո տեն ցի ալ հիդ րոէ ներ գա ռե
սուրս նե րը գնա հատ վում են 21,8 մլրդ կՎտժ, այդ թվում՝ խո շոր և մի ջին գե տեր՝ 
18,6 մլրդ կՎտժ և փոքր գե տեր՝ 3,2 մլրդ կՎտժ։ Հա յաս տա նի տեխ նի կա պես հնա
րա վոր և տն տե սա պես նպա տա կա հար մար, դեռևս չյու րաց ված հիդ րոէ ներ գա նե
րու ժը կազ մում է մոտ 500 ՄՎտ հզո րու թյուն և ա վե լի քան 2,0 մլրդ կՎտժ է լեկտ
րաէ ներ գի այի թո ղու նա կու թյուն, ո րի ի րա ցու մը մոտ ա պա գա յում կա պա հո վի 
հան րա պե տու թյան է լեկտ րաէ ներ գի այի պա հան ջար կի 20–25 %–ը։ 

Ըստ ՀՀ հիմ նա կան գե տե րի ա վա զան նե րի՝ փոքր հէկերի չյու րաց ված ա ռա
վե լա գույն նե րու ժը փաստ ված է Ա ղստև (մոտ 33 ՄՎտ գու մա րային դր ված քային 
հզո րու թյուն, տա րե կան մոտ 90 մլն կՎտժ ար տադ րան քով) և Դե բեդ (մոտ 18 ՄՎտ 
գու մա րային դր ված քային հզո րու թյուն, տա րե կան մոտ 57 մլն կՎտժ ար տադ րան
քով) գե տե րի ա վա զան նե րի հա մար։ Շո շա փե լի է նաև Ա զատ–Վե դի և Ող ջի գե
տե րի ա վա զան նե րի փոքր հէկերի չյու րաց ված նե րու ժը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
տա րե կան մոտ 49 և 47 մլն կՎտժ։ 

Ակն հայ տո րեն, փոքր հէկերի չյու րաց ված ա ռա վե լա գույն նե րու ժը դի տարկ
վում է Տա վու շի մար զի հա մար մոտ 34 ՄՎտ գու մա րային դր ված քային հզո րու
թյուն, տա րե կան մոտ 90 մլն կՎտժ հզո րու թյամբ։ Շո շա փե լի է նաև Լո ռու և Սյու նի
քի մար զե րի նե րու ժը՝ հա մա պա տաս խա նա բար տա րե կան մոտ 57 և 54 մլն կՎտժ 
է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րան քով։

Կար ևո րա գույն հար ցե րից է, թե որ քա նով են մեր ե րկ րում ար դյու նա վետ աշ
խա տում փոքր հէկերը, ե թե հաշ վի առ նենք, որ մեր գե տե րը լեռ նային են և հոս քի 
ան հա մա չա փու թյամբ են աչ քի ը նկ նում։ Ար դյու նա վե տու թյան հիմ նա կան չա փա
նիշ կա րող է հա մար վել, օ րի նակ՝ ներդր ման չա փը կա յա նի հզո րու թյան 1 կՎտ–ի 
հա մար։ « Հայ հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ՓԲԸ–ո ւմ վեր ջին տա սը տա րի նե րին 60–
ից ա վե լի գոր ծող կամ կա ռուց վող փոքր հէկերում տեխ նի կատն տե սա կան հիմ
նա վոր ման նա խագ ծեր է ու սում նա սիր վել։ Վեր լու ծու թյու նը վկայեց, որ բնա կան 
ջրաhոս քի (գե տեր) վրա և ո ռոգ ման, ջրա մա տա կա րար ման ջրագ ծե րի, ջրամ բար
նե րին կից փոքր հէկերի 1 կՎտ հզո րու թյան տե սա կա րար ներդ րում նե րի մի ջին մե
ծու թյուն նե րը կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 825 և 470 Ա ՄՆ դո լար (ա ռանց 
ԱԱՀ–ի), ի սկ 1 կՎտժ է լեկտ րաէ ներ գի այի տե սա կա րար ներդ րում նե րի մե ծու թյու նը 
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել է 0,225 և 0,12 Ա ՄՆ դո լար։ Սա նշա նա կում է, որ 
նա խա գի ծը ներդ րո ղի հա մար ար դեն գրա վիչ է ե ղել այն, որ 1 կՎտժ է լեկտ րաէ
ներ գի այի տե սա կա րար ներդ րում նե րի մե ծու թյու նը ստաց վել է փոքր 0,3 դո լա րից։ 
Ի սկ այն, որ գե տե րը լեռ նային են և հոս քի ան հա մա չա փու թյամբ են աչ քի ը նկ նում 
(տա րե կան կտր ված քով), այս պի սի գե տե րի վրա փոքր հէկերը տե ղա կայ ված հզո
րու թյամբ աշ խա տում են գար նան ջրա ռա տու թյան ժա մա նակ, այ սինքն՝ հիմ նա կա
նում ե րեք ա միս։ Այս դեպ քում էլ վեր լու ծու թյու նը ցույց է տալիս, որ տե ղա կայ ված 
հզո րու թյան օգ տա գործ ման ժա մե րի քա նա կը 3000 ժամ/ տա րի (կամ 34 %) բարձր 
լի նե լու դեպ քում տվյալ նա խա գի ծը ֆի նան սա կան տե սան կյու նից ար դյու նա վետ է։ 
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Ել նե լով բնա պահ պա նա կան գոր ծո նից, փոքր հէկերի նո րաց ված գծա պատ կե
րում ներդ րող նե րին են ներ կա յաց վում մեր ե րկ րի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, 
բու սա տե սակ նե րը, տե ղում նե րի չա փը, գե տե րի ջրային ռե ժի մը, շր ջա կա մի ջա
վայ րի վրա փոքր հէկերի ազ դե ցու թյու նը։ Գրե թե բո լոր մաս նա գետ նե րը պն դում 
են, որ փոքր հէկերը բնա պահ պա նա կան տե սա կե տից ա վե լի հե ռան կա րային են, 
քա նի որ նրանց շի նա րա րու թյան և շա հա գործ ման ժա մա նակ բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա նվա զա գույն է (շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյան գնա հա տա կա նը դի տարկ վել է տե ղի բնա կան մի ջա վայ րի և բնակ
լի մա յա կան պայ ման նե րի վրա փոքր հէկերի շա հա գործ ման հետ ևան քով հնա րա
վոր վտան գա վոր և ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից)։ 

Ման րա մասն ու սում նա սիր ված են նաև, թե որ մար զում ջրային ի նչ նե րուժ կա 
փոքր հէկեր կա ռու ցե լու և տեխ նի կատն տե սա կան ի նչ ցու ցա նիշ նե րով (ու սում նա
սի րու թյուն ներ են ար վել 9 մար զե րում 14 գե տային ա վա զան նե րում)։ Եվ դի տարկ
ված գե տային ա վա զան նե րում փոքր հէկերի ը նդ հա նուր քա նա կը՝ 115, 1997 թ–ի 
գծապատկերի հետ հա մե մա տած, կր ճատ վել է։ Ճշտ ված գծապատկերի հա մա
ձայն փոքր հէկերի հա մար գրանց վել են ջրաէ ներ գե տի կա կան ա վե լի բարձր ցու
ցա նիշ ներ։ 

Ինչ պես փոքր հէկերի զար գաց ման 1997 թ–ի գծապատկերում, այն պես էլ նո
րաց վա ծում հէկերի ա ռա վե լա գույն նե րու ժը դի տարկ վել է Ա ղստև (23,3 ՄՎտ գու
մա րային դր ված քային հզո րու թյուն, տա րե կան 92,5 մլն կՎտժ ար տադ րանք), Դե
բեդ (20,4 ՄՎտ գու մա րային դր ված քային հզո րու թյուն, տա րե կան 73,6 մլն կՎտժ 
ար տադ րանք) և Ող ջի (14,3 ՄՎտ գու մա րային դր ված քային հզո րու թյուն, տա րե
կան 60,4 մլն կՎտժ ար տադ րանք) գե տե րի ա վա զան նե րում:

Հայ տնի է, որ Հա յաս տա նի փոքր հէկերի մեծ մա սը մաս նա վո րեց վել է և ներ
կա յումս այս ո լոր տում մր ցակ ցու թյուն գո յու թյուն ու նի: Այս հան գա ման քը թույլ է 
կան խա տե սել, որ փոքր հէկերի նոր գծապատկերին հա մա պա տաս խան ի րա կա
նաց վող ներդ րու մային ծրագ րե րը մտած ված և ար դյու նա վետ կլի նեն, ին չը շատ 
կա րևոր է հատ կա պես հիդ րո ռե սուրս նե րի (ջ րային ռե սուրս նե րի) հաշ վեն կատ օգ
տա գործ ման տե սան կյու նից: 

Perspectives of hydroenergetic resourses utilization in the Republic of Armenia 

Energy safety is a key prerequisite for sustainable development of any country of the 
world and rational utilization of own resources should be the basis for their own energy 
security.

The author explores the concept of energy security, as well as energy potential of Ar
menia and the possibility of its development. Through the use of water resources Armenia 
may provide construction of small hydropower plants in accordance with the new scheme 
of their development. It also will provide a diversification of energy production in the 
Republic of Armenia.
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New Engineering projects’ Assessment Methodology (TEEL)

Kamal Adnan Malas
Yerevan State University of Architecture and Constraction

Investing in the Engineering projects is one of the main investments in the word, as 
the word is depending on the construction industry to develop the countries, and to make 
available jobs available to the new generations, so that each government always make a 
plan for executing new projects.

The new Engineering projects are the center of the economic and development in the 
countries because they required new materials, new labors, and new investments which 
makes the economic wheel turning. 

The United Arab Emirates – Ministry of Economy’s Annual Economic Report of the year 
20121, shows the following global percentages for various sectors on investing in United 
Arab Emirates through the Year 2012, as follows:

1– Housing water, electricity, and gas. (%39.3)

2– Food and non–alcoholic beverages. (%13.9)

3–Transportation Services. (%9.9)

4– Clothing and footwear. (%7.6)

5– Communications (%6.9)

6–Miscellances goods and services (%5.3)

7–Restaurants and hotels (%4.4)

8– Household furnishing and equipment. (%4.2)

9– Education (%4.0)

10– Promotion and Culture (%3.1)

11– Health. (%1.1)

12– Alcoholic beverages and tobacco (%0.2)

That is demonstrated in the following figure no. 1

1 UAE Ministry of Economy – Annual Economic Report 2012.
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The Governments are also encouraging the private sector to invest in the Engineering 
projects to support the economic.

We noticed that the investors were investing in the engineering projects during the 
three stages of the project:
1. Before starting the construction.
2. During the construction of the project.
3. After finishing the construction of the project.

We also noticed that many investors faced big problems because of the misevaluation 
of their projects. In–spite that the investor is always very keen to do the most appropriate 
and correct assessment before taking the decision of the investment.

Most of the mistakes are related to usage of the traditional assessment systems, which 
are depending on the feasibility study. The practice proved that these assessment systems 
are not enough because they are not covering all aspects, which makes the risks higher 
than expected. We need to take care of other aspects which are not covered by the tradi
tional assessment systems that will help us in reaching to a clear assessment, that need a 
new methodology which included all aspects of the assessment, not only the engineering, 
and the feasibility sides. 

Traditionally the assessment for the engineering project, was simple. Susan Murcott2 
in her lecture about Project Evaluation wrote that traditional engineering project design, 
management and assessment has been comparatively simple, as they must cover the fol
lowing two aspects:
1. Technical /Engineering Components
2. Cost–benefit Analysis (or cost effectiveness analysis)

That led to the following illustrated figure which shows the simplicity of the idea.

Fig. 2: Source: the Author – Cost–Benefit Analysis – traditional methodology for evaluating the projects

Also Professor Prof. S. L. Dhingra from Bombay explained in his training course about 
evaluating the projects the BENEFIT–COST RATIO approach by giving the following defi
nition: Projects are compared on the basis of the average benefit per unit cost; the project 
with the greatest ratio of benefits to costs is selected (benefits / costs) impacted by clas
sification of an event as a cost or a benefit3.

2 Susan Murcott – Civil and Environmental Engineering Project Evaluation presentation – 2003.
3 Prof. S. L. Dhingra –Economic & Financial Evaluation of Transportation Projects – Transportation Systems 
Engineering – Department of Civil Engineering –IIT Bombay – 2007.



104

Professor Peter Guthrie also explained this subject4 in his papers for the training 
course held 2011 University of Cambridge Department of Engineering Currently, he said: 
large–scale, long–lived infrastructure projects involving many economic, social and en
vironmental aspects are evaluated using cost–benefit analysis, and similar economic in
struments. In the 1970s environmental impact assessments were instituted as another di
mension of engineering project assessment.

New ideas also started to be utilized when the Brundtland Commission Report of 1987 
and also the 1992 Earth Summit at Rio issued, efforts have been made to come up with 
even broader multi–dimensional evaluative frameworks that addresses sustainability also.

Currently, still the large–scale, long–lived projects which are involving many econom
ic, social and environmental aspects are still evaluated using cost–benefit analysis, and 
similar economic instruments that because these tools have been applied since the mid of 
the 20th century5 and became like a tradition.

According to current practice the above mentioned traditional methods are no longer 
valid especially for the big projects where higher risks are there, and the costs of the 
misevaluation will be hundreds of millions of dollars. 

So that we need to have more accurate assessment methodology and then apply it to 
these big projects. 

To enable us to reach to a new assessment methodology we must examine carefully the 
ideas behind the current assessment methodology then we will develop them, to reach to 
a new methodology.

What is the Assessment?
As per the dictionary (Collins): evaluation, valuation, estimation, rating, opinion 

determination, 
In Engineering practice: better evaluation of the Project.
In practice the Assessment method is considered a linear method (single research disci

pline); by applying it we analyze the project events in one line (one event after the other), 
to reach to conclusions that can be used in taking the decisions about the project.

Fig. 3– Source: The Author – the Linear Assessment. 

4 Training course held at University of Cambridge – Department of Engineering – 2011.
5 Heinzerling, L. aznd Ackerman, F. Pricing the Priceless: Cost Benefit Analysis and Environmental Protection 
– Tufts University –Medford Ma. – 2002.
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The Assessment system usually implied short and long–term, economic costs and bene
fits, technical studies, feasibility study, environmental impact, national and international 
policy and regulations, and also general public interest, but still neglecting an important 
aspect which is the LAW.

In–spite that the Law is affecting the evaluation of the projects, it is not part of the 
current assessment methods, and that may give adverse results especially when we are 
investing in another country, by example let’s assume that the investor from country (A) 
is investing in a big housing building towers in another country (B) and after building 
these towers and leasing them, he got the leasing money but discovered that the Law in 
country (B) is not allowing him to return fully these money from the country (B)? the Law 
in the country (B) is allowing a certain portion to be returned??, so that he has a disaster 
especially if he got the loans from the bank in his country (A) and now he is not able to 
pay back the loan’s installments from the income of his project in county (B)?, knowing 
that it is a real economic profitable project in country (B).

So that I am suggesting to use the following methodology which I invent it as a base 
for any assessment of engineering project. We will call this methodology the (TEEL) meth
odology

Fig. 4 – Source: The Author

TEEL Methodology for evaluating the Engineering projects.

Our methodology is able to apply nationally and internationally as follows:

Let’s take a look at the current situation which is traditionally applied in various en
gineering projects:

1. Nowadays in most of the projects the Law field is neglected.
2. The Engineers usually make the feasibility study and give it to the Employer without 

passing it to the lawyer.
3. The Employer usually take the feasibility study of the Engineer and send it to the Bank 

for having a loan, and the bank accepted it.
4. The feasibility study is now accepted and used to evaluate the project knowing that the 

Engineer did not passed it to the Lawyer ( because He thinks that it is a mathematical is
sue not related to the lawyer), and the Employer used this feasibility study also without 
passing it to the Lawyer (because he did not use TEEL methodology).
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5. If there is a mandate rule for certain tax or special approval needed, then the said 
feasibility study is not complete and the Employer will be subject to more costs than 
those mentioned in the feasibility study, and that will subject the Employer to prob
able losses were not considered in the feasibility study.

For more explanations we refer to one of the Dubai Court cases, that case which I per
sonally involved in it as an expert appointed by the court, was a result of the non–applica
tion of the TEEL methodology in the assessment phase as we will explain below:
1. The Employer wants to build a factory in the Free Zone Jebel Ali in Dubai.
2. The Employer make a feasibility study and it was positive.
3. The Employer contracted with a contractor to build the project on the basis D&B (De

sign and Build the building only without the machinery).
4. The contractor cashed the advance payment form the Employer and started (through 

the Consulting Engineering office) the preparation of the drawings to obtain the build
ing permit to build the project.

5. The Consulting Engineering office apply for the temporary building permit, to build 
the fence and do the mobilization works, as a step till It prepare all the drawings.

6. The Authority accepted to issue the temporary Building permit for the temporary 
works.

7. The temporary works executed by the contractor.
8. The Consulting Engineering office finalized the drawings and apply for the final build

ing permit.
9. The Authority of the Free Zone informed them that according to the new rules they 

have to bring an environment report which must be studied by the authorities before 
giving the approval on the drawings for starting building this project.

10. The contractor does not know about the industry, so that the contractor cannot bring 
that report which is related to the know–how of the industry.

11. The Employer failed in obtaining the environment report.
12. The project stopped and finally cancelled.
13. The fence and the temporary works removed from the site and the plot is empty (clear) 

again.
14. The Employer and the contractor filed court cases each one blame the other about the 

environment report.
All the court cases and the problem of the above mentioned example would be saved if 

we apply the TEEL methodology and obtain the environment report or we came to know 
that this report is not possible to have it for this industry, and that will save of the ex
penses which are spent for nothing.

Another practical Application Internationally: 
It is important to know the Law of the country in which the investments are to be 

made, and to consider an amount for the resolution of disputes which may happened 
during the construction phase or at the end of the construction phase, because neglecting 
the Law aspects of the other country during the evaluation process will result in ignoring 
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the costs of the of disputes resolution’s costs which reach sometimes %3 of the cost of the 
project.

As a result we conclude that the application of the TEEL Methodology will reveal any 
mandate rule which will have effect on the costs or even effect on the possibility of start
ing the project.

Նոր ին ժե նե րա կան ծրագ րե րի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը (TEEL)

Ճար տա րա գի տա կան նա խագ ծե րում ներդ րում կա տա րե լը հիմ նա կան ներդ
րում նե րից մեկն է աշ խար հում, քա նի որ ե րկր նե րի զար գա ցու մը աշ խար հում կախ
ված է շի նա րա րու թյան ո լոր տից, և նոր սերունդ նե րի հա մար աշ խա տա տե ղե րի 
հա սա նե լի դարձ նե լուց: Այն պես որ յու րա քան չյուր կա ռա վա րու թյուն պետք է մտա
հղա ցում ներ ստեղ ծի նոր ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Կա ռա վա րու թյու նը նույն պես խրա խու սում է մաս նա վոր ո լոր տին, որ պես զի 
վեր ջինս ներդ րում ներ կա տա րի ճար տա րա գի տա կան նա խագ ծե րում` տն տե սու
թյանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով: 

Մենք նաև նկա տել ե նք, որ շատ ներդ րող ներ մեծ խն դիր նե րի ա ռջև են կանգ
նում ի րենց նա խագ ծե րի ոչ ճշգ րիտ հաշ վարկ նե րի պատ ճա ռով` չնա յած այն բա
նին, որ ներդ րո ղը սո վո րա բար հակ ված է ա ռա վել հա մա պա տաս խան և ճշգ րիտ 
գնա հա տա կան տա լուն` մինչ ներդ րում կա տա րե լու ո րո շումն ըն դու նե լը:

Ս խալ նե րի մեծ մա սը կապ ված է ա վան դա կան գնա հատ ման հա մա կար գե րի օգ
տա գործ ման հետ, ո րոնք կախ ված են ի րա գոր ծե լի ու թյան ու սում նա սի րու թյու նից:

Մենք ա ռա ջար կում ե նք օգ տա գոր ծել հե տևյալ մե թո դա բա նու թյու նը, ո րը մենք 
ստեղ ծել ե նք որ պես հիմք` ցան կա ցած ճար տա րա գի տա կան նա խագ ծե րի գնա հատ
ման հա մար: Մենք այն ան վա նել ե նք TEEL (Տեխ նի կա կան –  ճար տա րա գի տու թյուն–
Բ նա պահ պա նու թյուն – Օ րենք) մե թո դա բա նու թյուն: 

Ար դյուն քում մենք ե կել ե նք եզ րա կա ցու թյան, որ TEEL մե թո դա բա նու թյու նը 
կբա ցա հայ տի մի ան ձեռ նամ խե լի կա նոն, ո րը կանդ րա դառ նա ար ժե քի կամ նույ
նիսկ նա խա գի ծը սկ սե լու հա վա նա կա նու թյան վրա:
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Ջ րա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ո լորտ նե րի  
ան վտան գու թյան ա պա հով ման ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում նե րը

Գա յա նե Մա դա թյան 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  

պե տա կան հա մալ սա րա նի աս պի րանտ,  
« Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸ ՀԲ ծրագ րի ֆի նան սիստ

Ջ րա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ո լորտ նե րի կար ևո րա գույն հիմ նա
խնդիր նե րից է հա մա կար գե րի հու սա լի, ան վտանգ և ան խա փան ծա ռա յու թյուն
նե րի մա տու ցու մը։ Նշ վածն էլ ա վե լի է կար ևոր վում ազ գային ան վտան գու թյան 
հա մա տեքս տում, քա նի որ ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ո լորտ նե րը 
տն տե սու թյան ա մե նա կար ևո րա գույն ո լորտ նե րից են և այդ ո լորտ նե րում գոր ծող 
հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն ներն ու նեն կեն սա կան նշա նա կու թյուն 
տն տե սու թյան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա
խա գա հի 07.02.2007 թ. N ՆՀ–37–Ն հրա մա նագ րով1 հաս տատ վել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը։ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը պե տու թյան, 
հա սա րա կու թյան և ան հա տի ան վտան գու թյան ա պա հով ման, կա յուն զար գաց
ման, հայ ի նք նու թյան պահ պան ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մա կարգն 
է։ Այն ի րա կա նաց վում է կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րի հա մար ժո ղովր
դա վա րա կան ար ժեք նե րի հա մա կար գի վրա հիմն ված մի աս նա կան պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա գործ ման մի ջո ցով։ Ը նդ ո րում՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը են թա կա է 
ճշգր տում նե րի` ը ստ ներ պե տա կան և մի ջազ գային ի րադ րու թյան, սպառ նա լիք նե
րի ու մար տահ րա վեր նե րի փո փոխ ման, ի նչ պես նաև ը ստ սույն փաս տաթղ թում 
նշ ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման։ 

Ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը հաշ վի է առ նում բնա կան 
մե նաշ նոր հի ո լոր տում առ կա ար տա քին սպառ նա լիք նե րը` 
 • Են թա կա ռուց վածք նե րի ցան ցի ոչ բա վա րար մա կար դա կը. Հա յաս տա նի Հան

րա պե տու թյու նը շա րու նա կում է լրա ցու ցիչ ճա նա պարհ նե րի, ջրա տար նե րի, 
կա պի հա մա կար գե րի և այլ են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման կա րիք զգալ։ 

 • Բ նա պահ պա նա կան խն դիր նե րը և բնա կան պա շար նե րի ա նար դյու նա վետ 
կա ռա վա րու մը. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կար ևո րում է լեռ նա հան
քային ար դյու նա բե րու թյան, բնա կան, հատ կա պես՝ ան տա ռային և ջրային պա
շար նե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը։ Բնա պահ պա նա
կան ան վտան գու թյան տե սա կե տից ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նեն 
Սևա նա լճի պահ պա նումն ու դրա պա շար նե րի գրա գետ օգ տա գոր ծու մը։ 

1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի 07.02.2007 թ. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ
գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը» N ՆՀ–37–Ն հրա մա նա գիր, ՀՀՊՏ 2007.02.15/11(535) 
Հոդ.228։



109

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու
թյունն ըն դուն վում է որ պես ու ղե ցույց պե տու թյան ներ քին և ար տա քին ան վտան
գու թյան ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, մար տահ րա վեր ներն ու 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար։ Ռազ մա վա րու թյան դրույթ նե
րի վե րա նայ ման հա ճա խա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ե րկ րում, տա րա ծա
շրջա նում և աշ խար հում ըն թա ցող դի նա միկ գոր ծըն թաց նե րով, ի րա վի ճա կի և քա
ղա քա կան գե րա կա յու թյուն նե րի փո փո խու թյուն նե րով։

Ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյան ի րա գործ ման հիմ նա կան 
ե րաշ խիք ներն են`
 • պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը, 
 • ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա հո վու մը,
 • ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի ար մա տա վո րու մը,
 • դա տա կան իշ խա նու թյան ա նա չա ռու թյունն ու ան կա խու թյու նը,
 • զին ված ու ժե րի մար տու նա կու թյու նը, 
 • անվ տան գու թյան և ի րա վա պահ մար մին նե րի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը, 
 • ար դյու նա վետ մի ջազ գային ներգ րավ վա ծու թյունն ա պա հո վող ար տա քին քա

ղա քա կա նու թյու նը,
 • սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան ա պա հո վու մը։ 

Ազ գային ան վտան գու թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րին ծա ռայող գոր ծոն ներն ու 
գոր ծո ղու թյուն ներն են ան կա խու թյան ո լոր տում է ներ գե տի կայի, ջրային տն տե
սու թյան, տրանս պոր տի և կա պի են թա կա ռուց վածք նե րի հու սա լի գոր ծու նե ու թյան 
ա պա հո վումն ու պաշտ պա նու թյու նը։

Բ նա կան մե նաշ նորհ նե րի ո լորտ նե րում ազ գային ան վտան գու թյան հիմ նա
խնդիր նե րի ու սում նա սիր ման հա մա տեքս տում ա ռանձ նա կի տեղ ու նեն ջրային 
տնտե սու թյան ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րը: Այդ ա ռու մով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյա նը մատ չե լի և ան վտան գու թյան սահ ման ված նոր
մե րին հա մա պա տաս խա նող խմե լու ջրի ու պա հանջ վող ծա վալ նե րի ո ռոգ ման 
ջրի հու սա լի և կա յուն մա տա կա րա րու մը, ի նչ պես նաև ան խա փան ջրա հե ռաց ման 
ա պա հո վու մը հա մար վում է ե րկ րի կեն սաա պա հով ման և ազ գային ան վտան գու
թյան ռազ մա վա րու թյան ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից մե կը։ Հան րա պե տու թյու նում 
այս խնդ րի ի րա գոր ծումն ա պա հո վում է ՀՀ ջրային տն տե սու թյան պե տա կան կո մի
տեն, ո րը ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան կա ռա վար ման ո լոր
տում գոր ծող պե տա կան մար մին է 2։ Խմե լու ջրի հա մա կար գում ան վտան գու թյան 
ա ռու մով կար ևո րա գույն օբյեկտ ներն ե ն խմե լու–կեն ցա ղային ջրա մա տա կա րար
ման և ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րը, այդ թվում` ջրաղ բյուր նե րը, կապ տա ժային 
կա ռուց վածք նե րը, մայ րու ղային ջրա տար նե րը, օր վա կար գա վո րիչ ջրամ բար նե
րը, ջրի մաքր ման կա յան նե րը և վա րա կա զերծ ման սար քե րը, մայ րու ղային ջրա
տար նե րը սնող պոմ պա կա յան նե րը` ի րենց սա նի տա րա կան գո տի նե րով, ի նչ պես 
նաև ջրա մա տա կա րար ման ու ջրա հե ռաց ման ցան ցե րը։ Այս օբյեկտ նե րի ան վտան

2 ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի ապ րի լի 8–ի N 419–Ն, ՀՀՊՏ 2010.05.05/18(752) Հոդ.472:
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գու թյան ա պա հո վու մը պայ մա նա վոր ված է ջրային հա մա կար գե րի պահ պան ման, 
ի նչ պես նաև շա հա գործ ման ան թե րի կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյամբ։ 

Անվ տան գու թյան կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է նաև սահ մա նա մերձ, լեռ նային 
և սա կա վա ջուր բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար ման ա պա հո վու մը։ 

Անվ տան գու թյան տե սան կյու նից նույն պես կար ևոր վում է ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րում բնակ չու թյա նը և կեն սաա պա հով ման օբյեկտ նե րի, ը ստ ՀՀ կա ռա վա
րու թյան կող մից սահ ման ված չա փա քա նակ նե րի, խմե լու ջրի ան խա փան մա տա
կա րար ման ա պա հով ման և կար գա վոր ման խն դի րը։ 

Ջ րային տն տե սու թյան ո լոր տի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող կար ևո րա գույն 
խն դիր նե րից են նաև բնա կա վայ րե րում նվա զա գույն ջրա մա տա կա րար ման ա պա
հո վու մը և ան հրա ժեշտ ջրա քա նա կի պա շար նե րի պա հես տա վո րումն ու կա ռա վա
րու մը, ջրա կո րուստ նե րի նվա զե ցու մը։

Հան րա պե տու թյան տա րած քում հե ռաց վող կեղ տաջ րե րի մաքր ման աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պու մը պետք է կա տար վի այն պի սի ա ռաջ նա հեր թու թյամբ, 
որ պես զի բա ցառ վի բնակ չու թյան մեջ տա րա տե սակ հի վան դու թյուն նե րի բռն կու
մը, ի նչ պես նաև ա պա հո վի շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան նոր մե րը։ 

Ո ռոգ ման հա մա կար գում ան վտան գու թյան ա ռու մով կար ևո րա գույն խն դիր նե
րից են պատ վար նե րի ան վտան գու թյու նը, գյու ղատն տե սու թյան հա մար պա հանջ
վող ան հրա ժեշտ ջրա քա նակ նե րի մա տա կա րար ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը 
(ն կա տի ու նե նա լով հատ կա պես ե րաշ տային տա րի նե րը), ի նչ պես նաև ջրամ բար
նե րի ան վտան գու թյան ա պա հով ման մի ջո ցա ռում նե րի մշա կու մը և աղ տոտ վա ծու
թյան ստու գու մը, պատ վար նե րի ամ րու թյան ու սում նա սի րու թյու նը, խո շոր մե խա
նի կա կան ագ րե գատ նե րի ան խա փան աշ խա տանք նե րի ա պա հո վու մը։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կար ևոր վում են նաև Սևա նա լճի պահ պա
նու թյան մի ջո ցա ռում նե րը, այդ թվում` Ո րո տան–Ար փա–Ս ևան ջրա տա րի (թու նե
լի) պահ պա նու թյու նը և դրա ան վտանգ շա հա գոր ծու մը, ան դր սահ մա նային ջրե րի 
կա ռա վա րու մը, կո լեկ տո րադ րե նա ժային ցան ցե րի պահ պա նու թյու նը։

Վե րը նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու մի ջո ցա ռում ներն են`
1) ՀՀ պե տա կան բյու ջե ով, վար կային և դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րով նա խա

տես ված աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում.
2) սահ մա նա մերձ տա րա ծաշր ջան նե րի խմե լու ջրի մա տա կա րար ման և ո ռոգ

ման բա րե լա վում.
3) ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե

րու թյուն նե րի կա ռա վար ման գոր ծում մաս նա վոր հատ վա ծի ներգ րա վում.
4) Սևա նա լճի բնա պահ պա նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման ա պա հո վում.
5) « Հա զա րա մյա կի մար տահ րա վեր ներ հիմ նադ րամ» հա յաս տա նյան ծրագ րի 

ո ռոգ ման բա ղադ րի չով նա խա տես ված խն դիր նե րի լուծ ման ա պա հո վում.
6) ջրի ազ գային ծրագ րով նա խա տես ված ջրային տն տե սու թյան ո լոր տի հիմ

նախն դիր նե րի լու ծում, այդ թվում` որ պես ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ` 
ա. պե տա կան ջրային կա դաստ րի վար ման ի նս տի տու տի կա յաց ման և կա տա

րե լա գործ ման գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան ա պա հո վում,
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բ. ջրային տն տե սու թյան ո լոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ հա սա րա կու թյանն ի րա զե կում և մաս նակ ցու թյան ա պա հո
վում, սպա ռող նե րի դի մում–բո ղոք նե րի և ա ռա ջար կու թյուն նե րի հետ տար
վող աշ խա տանք նե րի բա րե լա վում,

7) ««Պատ վար նե րի ան վտան գու թյուն ծրագ րի» և «Ո ռոգ ման հա մա կար գե
րի զար գաց ման ծրագ րի» լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում» ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
ա պա հո վում.

8) բնակ չու թյան պա րե նային ան վտան գու թյան ա պա հով ման նպա տա կով ո ռոգ
ման հա մա կար գի կա յուն գոր ծու նե ու թյան ա պա հո վում և ո ռոգ վող հո ղա տա րածք
նե րի ը նդ լայ նում.

9) կո լեկ տո րադ րե նա ժային ցան ցե րի մաք րում և նո րո գում:

Ներ կա յաց ված մի ջո ցա ռում նե րից ա կն կալ վող ար դյունք ներն են`

1) հան րա պե տու թյան ջրային ո լոր տի և բնա կա վայ րե րի սո ցի ալ–տն տե սա կան 
կա յուն զար գաց ման ա պա հո վում.

2) հան րա պե տու թյան քա ղաք նե րի և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա
կա րար ման բա րե լա վում, խմե լու ջրի ո րա կի պար տա դիր ա պա հո վում.

3) ջրի կո րուստ նե րի կր ճա տում և ջրա ռի նվա զե ցում. 
4) բնա պահ պա նա կան ի րա վի ճա կի բա րե լա վում.
5) Սևա նա լճի է կո լո գի ա կան վի ճա կի բա րե լա վում.
6) սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի սո ցի ալ–տն տե սա կան կա յուն զար գաց ման 

հիմ քե րի ստեղ ծում.
7) բնակ չու թյա նը մա տուց վող ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ծա ռա յու

թյուն նե րի ո րա կի բարձ րա ցում.
8) գյու ղատն տե սա կան ար տադ րո ղա կա նու թյան և ար տադ րան քի ծա վալ նե րի աճ.
9) «Ջ րից մինչև շու կա» ար դյու նա վետ հա մա կար գի ներդ րում.
10) աղ քա տու թյան նվա զե ցում.
11) հիդ րո տեխ նի կա կան կա ռուց վածք նե րի (ՀՏԿ) ան վտանգ օգ տա գործ ման ու 

աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նա ցում.

12) «Պատ վար նե րի ան վտան գու թյուն ծրագ րի» ի րա կա նաց ման ար դյուն քում 
բնակ չու թյան ան վտան գու թյան ա պա հո վում.

13) ամ բար վող ո ռոգ ման ջրի պա շար նե րի ա վե լա ցում.
14) ո ռո գե լի հո ղե րի մե լի ո րա տիվ վի ճա կի բա րե լա վում.
15) բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պա նում ճահճատենդ (մա լա րի ա) փո խան

ցող մո ծակ նե րի ձվադր ման վայ րեր հան դի սա ցող ջրա կան գե րի մա կե րե սի կր
ճատ ման ճա նա պար հով).

16) ջրային տն տե սու թյան ո լոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սատն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան և կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցում.

17) ջրային տն տե սու թյան ո լոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վե
րա բե րյալ հա սա րա կու թյան ի րա զեկ ման և խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում ջրօգ տա
գոր ծող նե րի շա հագր գիռ մաս նակ ցու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում.
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18) մաս նա վոր ներդ րում նե րի խթա նում.
19) շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցում.
20) խմե լու ջրի կա յուն և հու սա լի ջրա մա տա կա րա րում, ո րա կի ա պա հո վում, 

ջրի կո րուստ նե րի կր ճա տում, ջրա մա տա կա րար ման տևո ղու թյան աս տի ճա նա
կան ա վե լա ցում` նա խորդ տար վա նկատ մամբ ա ռն վազն 1 ժա մով, կեղ տաջ րե րի 
մաքր ման կա յան նե րի կա ռուց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, 
խմե լու ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի վե րա նո րո գում 
ու կա ռու ցում, ի նչ պես նաև գյու ղա կան, այդ թվում ջրա մա տա կա րար կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կող մից չս պա սարկ վող բնա կա վայ րե րում ներդ րու մային ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցում:

Հան րա պե տու թյու նում ա ղի քային վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի, այդ թվում 
ջրային բնույ թի բռն կում նե րի կան խար գել ման նպա տա կով ՀՀ ա ռող ջա պա հու
թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան հի գի ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կային տես չու
թյան կող մից ի րա կա նաց վում է վե րահս կո ղու թյուն բնակ չու թյա նը տր վող խմե լու 
ջրի ո րա կի նկատ մամբ: Խմե լու ջուր մա տա կա րա րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կող մից սպա սարկ վող ջրա մա տա կա րար ման գլ խա մա սային կա ռույց նե րի և օր վա 
կար գա վո րիչ ջրամ բար նե րի մի մա սը գտն վում են վթա րային վի ճա կում, հիմ նա
կա նում բա ցա կա յում է պա հա կային ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյու նը, ար հես տա
կան լու սա վոր վա ծու թյու նը, սա նի տա րա կան պահ պան ման խիստ ռե ժի մի գո տու 
պարս պա պա տու մը, տա րածք նե րը պլա նա վոր ված չեն մթ նո լոր տային տե ղում
նե րից ա ռա ջա ցած մա կե րե սային ար տա հոս քե րի լի ար ժեք հե ռաց ման հա մար, 
ո րի ար դյուն քում ա ռա ջա նում են ջրա կան գեր և ճահ ճոտ տա րածք ներ: Հա ճախ չի 
ա պա հով վում գլ խա մա սային կա ռույց նե րի, օր վա կար գա վոր ման ջրամ բար նե րի, 
ջրա տար նե րի սա նի տա րա կան պահ պան ման գո տի նե րի սահ ման նե րը և շեր տա
գի ծը` սանիտարական պահ պան ման երկրորդային գո տի նե րում տե ղա կայ ված են 
թռչ նա ֆաբ րի կա ներ, չկո յու ղաց ված գյու ղեր, ջրա տար ներն ան ցնում են ո ռոգ ման 
առ վակ նե րով: Հա մա կար գե րում ե ղած վթար նե րը եր բեմն ժա մա նա կին չեն հայտ
նա բեր վում և վե րաց վում, դրանց մա սին ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու
թյան պե տա կան հի գի ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կային տես չու թյան տա րած քային 
մար մին նե րին ան կա նոն են հա ղոր դում: Մի շարք հա մա կար գե րով տր վող խմե լու 
ջու րը չի վա րա կա զեր ծվում: Ջրի ո րա կի նկատ մամբ լա բո րա տոր ար տադ րա կան 
հս կո ղու թյան ցու ցա նիշ նե րի տե սակ նե րը և ծա վալ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում 
N2–III–Ա2–1 սա նի տա րա կան նոր մեր և կա նոն ներ պա հանջ նե րին3: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ջրային հա մա կար գե րի կա ռա վար ման կար ևո րա գույն 
հիմ նախն դի րը կապ ված է խմե լու ջրի ո րա կի բարձ րաց ման հետ, քա նի որ հան
րա պե տու թյան բնա կա վայ րե րի ո րոշ մա սում այն իր ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով 
դեռևս չի բա վա րա րում խմե լու ջրի ո րա կին ներ կա յաց վող ստանդարտ նե րի պա
հանջ նե րին: Բանն այն է, որ հետ ևո ղա կան աշ խա տանք չի տար վում խմե լու ջրի 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը նշ ված ստանդարտ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե

3 Մար կո սյան Ա. Խ., Մկր տու մյան Մ. Մ., Թոք մա ջյան Հ. Վ. Ջրային ռե սուրս նե րի և ջրային հա մա կար
գե րի կա ռա վա րու մը, Ե ՃՇՊՀ – Եր., Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե տա կան հա
մալ սա րան հրատ., 2011 թ., հա տոր II, 488 է ջ։
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լու, ջրային աղ բյուր նե րի սա նի տա րա կան նոր մե րի հետ ևո ղա կան պահ պան ման, 
ջուրն աղ տո տու մից պաշտ պա նե լու, ջրային ռե սուրս նե րի մո նի տո րին գի ան խա
փան ի րա կա նաց ման և այլ ո ւղ ղու թյամբ: Նշ ված սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րից բա
ցի, ներ կա յումս խմե լու ջրի ո րա կի վրա նկա տե լի ազ դե ցու թյուն է թող նում խմե լու 
ջրի մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի դեռևս մի զգա լի մա սի ոչ 
բար վոք տեխ նի կա կան վի ճակն ու բարձր ֆի զի կա կան մաշ վա ծու թյու նը: Խմե լու 
ջրի ո րա կի վրա ոչ պա կաս ազ դե ցու թյուն է թող նում նաև ո րա կի բարձ րաց ման 
տն տե սա կան խթան ման հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը: Նշ ված խն դիրն էլ ա վե
լի է կար ևոր վում կենտ րո նաց ված կար գով ջրա մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն
նե րից չօգտ վող հա մայնք նե րում: Այդ ա ռու մով ան հրա ժեշտ է դրանց բա ցառ ման 
և վե րաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րով ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ և 
գոր ծո ղու թյուն ներ:

Prioritized Measures on ensuring the security of water supply  
and wastewater sectors

The provision of reliable, safe and regular services of the systems is one of the most 
important issues of water supply and wastewater sectors. The mentioned is getting more 
important in the context of National Security, as the sectors of water supply and waste
water are the most significant fields in the economy and the appropriate organizations 
functioning in these fields have vital role in the development procedure of the economy.

In the context of studying the issues of National Security, the issues of safety for water 
economy have their special place. From this point of view, the reliable and sustainable 
provision of available drinking water due the defined norms of safety and the required 
volumes of irrigation water, as well as ensuring of uninterrupted wastewater to the popu
lation of the Republic of Armenia considers as the prioritized issues for country’s vital 
secure and National Security Strategy. 

The presented articles study the issues for ensuring the security of water supply and 
wastewater sectors and give the prioritized measures for their solutions.
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Կենտ րո նաց ված կար գով ջրա մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն նե
րից չօգտ վող հա մայնք նե րի ջրա մա տա կա րար ման խն դիր նե րը

Գա յա նե Մա դա թյան 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  

պե տա կան հա մալ սա րա նի աս պի րանտ,  
«Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸ ՀԲ ծրագ րի ֆի նան սիստ

Ջ րային տն տե սու թյան ո լորտն իր բնույ թով տն տե սու թյան ա մե նա խո ցե լի ո լորտ
նե րից է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մայնք նե րի 50 %–ից ա վե լին, հատ կա
պես գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում, ան հա սա նե լի են ա պա հով ջրի աղ բյուր նե րը և 
կո յու ղու հա մա կար գե րը։ Գյու ղե րի տնային տն տե սու թյուն նե րի գրե թե 75 %–ը չու
նեն կենտ րո նաց ված ջրա մա տա կա րա րում և ջրա հե ռա ցում։ Շուրջ 560 գյու ղա կան 
հա մայնք ներ ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
մաս նա գի տաց ված ըն կե րու թյուն նե րի կող մից չեն սպա սարկ վում և գտն վում են 
ա ռա վել վատ թար վի ճա կում։ Այդ հա մայնք նե րում վեր ջին 30 տա րի նե րի ըն թաց
քում կա պի տալ ներդ րում ներ հիմ նա կա նում չեն կա տար վել, ո րի հետ ևան քով ջրա
մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման են թա կա ռուց վածք նե րի տեխ նի կա կան վի ճա կը 
գնա հատ վում է ան բա վա րար։ Ֆի նան սա կան պա շար նե րի, պա հանջ վող տեխ նի կա
կան մի ջոց նե րի և պահ պան ման բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով ջրա մա տա կա րար
ման հա մա կար գե րը ծայ րա հեղ վի ճա կում են կամ ան գամ գո յու թյուն չու նեն: Ո րոշ 
գյու ղե րում ջու րը վերց վում է ը նդ հա նուր ծո րակ նե րից կամ մա տա կա րար վում է 
3–4 օ րը մեկ ան գամ: Ա վե լին՝ այս գյու ղե րից շա տե րում ջու րը մա տա կա րար վում է 
ա ռանց ախ տա հան ման: Այս հա մայնք նե րի մի այն 5 %–ն է մի ա ցած կո յու ղաջ րե րի 
հե ռաց ման կենտ րո նաց ված հա մա կար գե րին: Մյուս խն դիրն այն է, որ ներ կա յումս 
խմե լու և ո ռոգ ման ջրե րի հա մա կար գերն ա ռանձ նաց ված չեն: 

2000–ի ց սկ սած` մի ջազ գային ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի օ ժան դա կու
թյան հիմ նա կան մի ջոց ներն ո ւղղ ված է ին ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման 
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից սպա սարկ վող հա մայնք նե րի զար գաց մա նը: Տար բեր 
պատ ճառ նե րով վե րոն շյալ 560 հա մայնք ներն այդ ծրագ րե րում ը նդ գրկ ված չեն 
ե ղել: Փաս տո րեն ան հա մա չա փու թյուն է ա ռա ջա ցել ջրա մա տա կա րար ման ըն
կե րու թյուն նե րի սպա սարկ ման տա րած քից ներս և դուրս գտն վող հա մայնք նե րի 
միջև: Նշ ված ի րա վի ճակն ա վե լի է վա տա նում, և խն դիրն ա վե լի հրա տապ է դառ
նում ժա մա նա կի ըն թաց քում և այն բա րե փո խում նե րին զու գըն թաց, ո րոնք ի րա
կա նաց վում են ջրային ըն կե րու թյուն նե րի կող մից սպա սարկ վող հա մայնք նե րում1: 

Ուս տի, ան հրա ժեշտ է լու ծել ոչ մի այն ջրա մա տա կա րար ման խն դիր նե րը, այլ 
նաև հա մա կար գե րի կա ռա վար ման խն դիր նե րը։ Այդ ա ռու մով ան հրա ժեշտ է ու
սում նա սի րել և բա ցա հայ տել նշ ված հա մայնք նե րում առ կա ջրա մա տա կա րար ման 
հիմ նախն դիր նե րը և ներ կա յաց նել դրանց լուծ մանն ո ւղղ ված հա մա պա տաս խան 
տն տե սա կան, տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան, բնա պահ պա նա կան և ինստիտուցի
ո նալ լու ծում ներ։ Ա ռա ջարկ վող լու ծում նե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն տար բեր տա

1 Հա յաս տան. Նո թեր ջրա մա տա կա րար ման ո լոր տի մա սին, Հա մաշ խար հային բան կի կա յուն զար
գաց ման վար չու թյուն, Եվ րո պայի և Կենտ րո նա կան Ա սի այի տա րա ծաշր ջան, մայիս, 2011, 147 էջ:
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րա ծաշր ջան նե րում գտն վող շուրջ 560 հա մայնք նե րի (գյու ղեր, փոքր հա մայնք ներ 
և այլն) ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի բա րե լավ մանն 
ո ւղղ ված մի աս նա կան հայե ցա կար գային դրույթ նե րի մշակ մա նը։ Պետք է ու շադ
րու թյուն դարձ նել նաև տեխ նի կա կան, սո ցի ա լա կան, ինստիտուցի ո նալ և տն տե
սա կան դրույթ նե րին, ի նչ պես նաև ի րա վա կան հար ցադ րում նե րին և հե տա գա 
ներդ րու մային ծրագ րե րում կի րառ վե լիք մո տե ցում նե րին։ 

Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը մի աց ված չեն կենտ րո նաց ված կամ տե ղային ջրա
մա տա կա րար ման հա մա կար գե րին։ Նման գյու ղա կան հա մայնք նե րի մի զգա լի 
մասն ա պա հով ված չէ նույ նիսկ ջրա մա տա կա րար ման նվա զա գույն աս տի ճա նով, 
ի սկ կե սից ա վե լին գտն վում են ջրա մա տա կա րար ըն կե րու թյուն նե րի սպա սարկ
ման տա րածք նե րից դուրս։ Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար ման և 
ջրա հե ռաց ման հետ կապ ված կար գա վոր ման դաշ տը մինչև վերջ հս տա կեց ված չէ, 
ի սկ զար գաց ման հե ռան կար նե րը պար զո րոշ սահ ման ված չեն։ Ար դյուն քում, փաս
տո րեն, բա ցա կա յում է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար ման և ջրա
հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա վի ճա կային ամ բող ջա կան պատ կե րը, ո րի հե
տևան քով ստեղծ վում է այն պի սի ի րա վի ճակ, ե րբ ներդ րու մային նոր ծրագ րե րը 
նա խա պատ րաս տե լիս դր վում են ա ռան ձին բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գե րի հե տա գա զար գաց ման խն դիր ներ (ը նդ հուպ մինչև շուր ջօ րյա ջրա
մա տա կա րա րում), այն դեպ քում, ե րբ այլ բնա կա վայ րե րում ջրա մա տա կա րա րումն 
ի րա կա նաց վում է 3–4 օ րը մեկ ան գամ, կամ նույ նիսկ խմե լու ջու րը բե րո վի է։ 

Վե րը նշ ված հա մայնք նե րի վե րա բե րյալ ան հա պաղ կար գա վո րում պա հան
ջող հար ցե րից է ի րա վա կան դաշ տի ու սում նա սի րու թյու նը և ան հրա ժեշտ փո
փո խու թյուն նե րի ա ռա ջար կու թյու նը, ո րոն ցով կար տա ցոլ վի ջրա մա տա կա րար
ման և ջրա հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա կան պա հանջ նե րի հս տա կե ցու մը և 
դրանց ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը։ Դա վե րա բե րում է նաև ՀՀ կա ռա վա րու
թյան, տե ղա կան մար մին նե րի և այլ շա հա ռու նե րի մաս նակ ցու թյան մե խա նիզմ
նե րի մշակ մա նը, սա կագ նային քա ղա քա կա նու թյան և սուբ սի դա վոր ման մո տե
ցում նե րի զար գաց մանն ու հս տա կեց մա նը և այլն։ Հե տա գա յում կպա հանջ վի նաև 
ինստիտուցի ո նալ մո տե ցում նե րի հս տա կե ցու մը` նե րա ռյալ հա մա պա տաս խան 
կա ռույց նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը, ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաս տու մը, 
տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյու նը և այլն։ Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է քն նար կել և 
ու սում նա սի րել առ կա ջրա մա տա կա րար ման ըն կե րու թյուն նե րին մի աց ման հնա
րա վո րու թյու նը, ի նչ պես նաև կա ռա վար ման այլ մո տե ցում ներ, մաս նա վո րա պես` 
հա մայնք նե րի ու ժե րով կա ռա վա րում, ա ռան ձին ջրա մա տա կա րար կազ մա կեր
պու թյան ստեղ ծում, ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րու թյուն նե րի մոդելով կա ռա վար
ման մե խա նիզ մի ներդ րում։

Տ վյալ պա րա գա յում ո լոր տի զար գաց ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում ան դրա դառ նալ նաև գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
խմե լու ջրա մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն նե րի խնդ րին։ Այն պետք է ձևա կերպ
վի հս տակ ա ռա ջադ րանք նե րի և գոր ծու նե ու թյուն նե րի տես քով, ո րոնք ո ւղղ ված են 
խմե լու ջրա մա տա կա րար ման «ն վա զա գույն պա հանջ նե րի», ի նչ պես նաև ը նդ հա
նուր գյու ղա կան ջրային հա մա կար գի զար գաց ման ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հա
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տուկ մե խա նիզմ նե րի ա պա հով մա նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նման ա ռա ջադ րանք նե րի 
և ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րի ձևա կերպ ման մո տե ցու մը բա վա կա նին բարդ է, 
քա նի որ այն պետք է պա տաս խան տա նաև այն հար ցին, թե ա րդյոք պե տու թյան 
կող մից պետք է սահ ման վի խմե լու ջրա մա տա կա րար ման այդ պի սի «ն վա զա գույն 
շեմ», ո րը պետք է ա պա հով վի բո լոր բնա կա վայ րե րում և այդ «ն վա զա գույն շե մի» 
ա պա հո վու մից հե տո մի այն հար ցադ րում ներ կա տար վեն ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գի հե տա գա զար գաց ման ա ռու մով, թե՞ ո չ։ Եվ ե թե այդ պի սի «ն վա զա
գույն մա կար դակ ներ» պետք է սահ ման վեն, ա պա ի նչ պե՞ս են դրանք ո րոշ վե լու և 
ո ՞րն է հա մա պա տաս խան «ն վա զա գույն մա կար դա կը»։

Վե րը նշ ված հա մայնք նե րում առ կա հիմ նա կան խն դիր ներն ե ն՝

1. Գնա հա տել և ա ռա ջար կել մեկ ան ձին ան հրա ժեշտ ջրի օ րա կան նվա զա
գույն քա նա կու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով ջրի նկատ մամբ մարդ կային օր գա նիզ մի 
ֆի զի ո լո գի ա կան և այլ կեն սա կան (սնն դի պատ րաստ ման, լո գանք ըն դու նե լու, 
հա գուստ լվա նա լու և այլն) նվա զա գույն պա հանջ նե րը։ Օ րի նակ՝ ը ստ Հա մաշ
խար հային բան կի գնա հա տում նե րի՝ նվա զա գույն ջրա մա տա կա րա րու մը մեկ ան
ձի հա մար պետք է կազ մի օ րա կան ոչ պա կաս 20  լիտր։ Բնա կա նա բար այս պի սի 
գնա հա տում նե րը չպետք է կի րառ վեն յու րա քան չյուր պա րա գա յում կամ տա րա
ծաշր ջա նում։ Տե ղա կան «ն վա զա գույն աս տի ճան նե րը» պետք է ո րոշ վեն` հաշ վի 
առ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Այդ պի
սի աս տի ճան նե րը պետք է հե տա գա յում հա մախմբ վեն պե տա կան քա ղա քա կա
նու թյան փաս տաթղ թե րում, պար տա վո րե լով հա մա պա տաս խան մար մին նե րին 
մա տա կա րա րել քա ղա քա ցի նե րին ջրի այդ քա նա կու թյու նը, ան կախ բնա կու
թյան վայ րից, ջրա մա տա կա րար ման են թա կա ռույ ցի առ կա յու թյու նից կամ ան գամ 
դրանց վճա րու նա կու թյու նից:

2. Գնա հա տել և ա ռա ջար կել ջրա մա տա կա րար ման օ րա կան նվա զա գույն 
տևո ղու թյու նը և հա ճա խա կա նու թյու նը։ Ի նչ պես վեր ևում նշ վել է, ներ կա յումս քիչ 
չեն գյու ղա կան հա մայնք նե րը, ո րոնց ջրա մա տա կա րար ման մի ջին օ րա կան տևո
ղու թյու նը կազ մում է 0,5–1,5 ժամ (օ րի նակ` Այ գա վան, Ոս կե տափ, Լու սա ռատ հա
մայնք նե րը) կամ էլ խմե լու ջուր են ստա նում 3–4 օ րը մեկ ան գամ հա ճա խա կա նու
թյամբ (Կոշ, Նոր–Ե դե սի ա, Շա մի րամ, Դպրեվանք, Պար տի զակ և այլն)։ Ա վե լին՝ 
դեռևս առ կա են բնա կա վայ րեր, որ տեղ խմե լու ջու րը բե րո վի է։ Այս ցու ցա նի շը 
դժվար կլի նի ո րո շել, քա նի որ հա մա պա տաս խան են թա կա ռույ ցի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում դժ վար է խո սել ջրա մա տա կա րար ման տևո ղու թյան մա սին։ Այդ նպա տա
կով ո րո շու մը պետք է բաց մնա և, հա վա նա բար ձևա վոր վի ա վե լի շուտ «ջ րաղ
բյու րի մատ չե լի ու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը մեկ մար դու հա մար», քան ջրա մա
տա կա րար ման տևո ղու թյան ձևով։ Այդ ցու ցա նիշ նե րը, ո րո շու մից և հաս տա տու մից 
հե տո, այ նո ւա մե նայ նիվ պետք է նե րառ վեն պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ և 
օգ տա գործ վեն որ պես ջրա մա տա կա րար ման բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի մո
նի տո րին գի չա փա նիշ։ Պատ կե րը ո րո շա կի չէ հատ կա պես 565 գյու ղա կան բնա կա
վայ րե րում, ո րոնք չեն սպա սարկ վում ջրա մա տա կա րար ըն կե րու թյուն նե րի կող մից։ 

3. Ա պա հո վել ջրա մա տա կա րար ման աղ բյու րի հա սա նե լի ու թյու նը։ Այս գոր
ծու նե ու թյու նը ձևա վոր վում է այն փաս տի հի ման վրա, որ ներ կա յումս բազ մա
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թիվ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի բնա կիչ ներ չու նեն ջրա մա տա կա րար ման ծա
ռա յու թյու նից ան հա տա կան կար գով օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն (ծո րակ ներ) և 
ստիպ ված են լի նում խմե լու ջրից օ գտ վե լու հա մար հաղ թա հա րել ո րո շա կի տա
րա ծու թյուն ներ։ Այս ա ռա ջադ րան քը ա վե լի շատ կվե րա բեր վի այն ա ռա վե լա գույն 
տա րա ծու թյան հս տա կեց մա նը, ո րը թույլ կտա խմե լու նվա զա գույն ջրա քա նա կը 
հա սա նե լի դարձ նել գյու ղա կան հա մայնք նե րի յու րա քան չյուր սպա ռո ղին։ Հա
մա ձայն Հա մաշ խար հային բան կի գնա հա տում նե րի` այդ տա րա ծու թյու նը պետք 
է կազ մի ա ռա վե լա գույ նը մեկ կի լո մետր, ի սկ ՀՀ ներ կա յումս գոր ծո ղու թյան մեջ 
գտն վող ՇՆևԿ 02.04.02–84–թ–ի 8–րդ գլ խի 20–րդ կե տին հա մա ձայն` այն կազ մում 
է ոչ ա վել 100մ շա ռավ ղով2։ Այս պա րա գա յում չպետք է բա ցա ռել հան րա պե տու
թյու նում ա ռա վել օպտիմալ այլ մե ծու թյան սահ ման ման և կի րառ ման հնա րա վո
րու թյու նը։ 

4. Ա պա հո վել խմե լու ջրի ո րա կը։ Գո յու թյուն ու նեն մի շարք գյու ղա կան բնա
կա վայ րեր, որ տեղ ջու րը չի քլո րաց վում և չի մաքր վում որ ևէ այլ կերպ։ Հարկ 
է նաև հա մադ րել հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ստանդարտ նե րը մի ջազ
գային ստանդարտ նե րի հետ, նկա տի ու նե նա լով, որ նախ կի նում հաս տատ ված 
ստանդարտ նե րը հա ճախ ա վե լի բարձր պա հանջ ներ են դնում խմե լու ջրի ո րա կի 
նկատ մամբ, քան մի ջազ գային ստանդարտ նե րը։ 

5. Գնա հա տել նվա զա գույն ջրա մա տա կա րար ման ա պա հով ման հա մար ան
հրա ժեշտ տեխ նի կա կան հնա րա վո    րու թյուն նե րը։ Այս ա ռա ջադ րան քի ի րա կա
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է` 
 • ո րո շել ջրա մա տա կա րար ման նվա զա գույն չա փա քա նա կը ա պա հո վե լու հա

մար ան հա պաղ ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը (լի նի դա 
ջրային են թա կա ռույց, ջրա տար, խոր քային հոր և այլն), 

 • ո րո շել կար ճա ժամ կետ–միջ նա ժամ կետ պլա նը` կա յուն տեխ նի կա կան հա մա
կար գի զար գաց ման հա մար, ո րն ու նակ կլի նի ա պա հո վել նվա զա գույն ջրա մա
տա կա րար ման ծա վալ նե րը և հնա րա վոր ջրի պա հան ջար կի ա ճող ծա վալ նե րը։
6. Գնա հա տել «ն վա զա գույն ջրա մա տա կա րար ման» գա ղա փա րի ռազ մա վա

րա կան նշա նա կու թյու նը, որ պես զի այն կի րա ռել` 
ա) սահ մա նա մերձ և բարձր լեռ նային տա րածք նե րում գտն վող գյու ղա կան հա

մայնք նե րի հա մար,
բ) բնա կա վայ րե րում ոչ ցան կա լի հե տա գա միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի կան

խար գել ման նպա տա կով։ Այդ միգ րա ցի ան այն տեղ տե ղի է ու նե նում նաև նվա
զա գույն ջրա մա տա կա րար ման հետ կապ ված խն դիր նե րի չլուծ ման պատ ճա ռով։ 
Նվա զա գույն ջրա մա տա կա րար ման բնա կա վայ րե րի գծով նվա զա գույն ջրա մա տա
կա րար ման ռե ժի մը սահ մա նե լիս ան հրա ժեշտ է գնա հա տել և հա մադ րել տար բեր 
բնա կա վայ րե րի ներ կա յումս գոր ծող ջրա մա տա կա  րար ման ռե ժի մային տար բե րու
թյուն նե րը։ Մի ա ժա մա նակ հի շյալ խն դի րը քն նար կե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
սո ցի ալ–տն տե սա կան ո լոր տի զար գաց ման հե ռան կար նե րը, ի նչ պես նաև ար տադ
րա կան և սո ցի ա լա կան այլ են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րը։

2 Ոռոգ ման, ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ոլորտ նե րում բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծող իրա վա կան ակ տե րի ժո ղո վա ծու, Երև ան, 2005, 244 էջ:
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7. Գնա հա տել գյու ղա կան հա մայնք նե րին նվա զա գույն ջրա մա տա կա րար
մամբ ա պա հով ման տն տե սա կան նպա տա կա հար մա րու թյու նը։ Այդ ա ռու մով 
պետք է ու սում նա սիր վի այ լընտ րան քային մե թոդ նե րի ծախ սե րի և ար դյունք նե րի 
տն տե սա կան վեր լու ծու թյու նը, որ պես զի ար դյուն քում ա պա հով վեն միև նույն նվա
զա գույն ջրա մա տա կա րար ման մա կար դակ նե րը։ Նույն պես պետք է քն նարկ վի 
ը ստ նվա զա գույ նի ջրա մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյան սա կագ նի տար բե րակ ման 
նպա տա կա հար մա րու թյու նը, հաշ վի առ նե լով նաև, որ ան կախ վճա րու նա կու թյու
նից, բնա կի չը պետք է խմե լու նվա զա գույն քա նա կի ջուր ստա նա։ Պե տու թյան կող
մից սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րի հս տա կե ցու մը նույն պես պետք է 
նե րառ վի որ պես վեր լու ծու թյան մի մաս։

8. Հս տա կեց նել ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյու նը։ Այն կնե րա ռի`
 • ներդ րու մային ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը և ծա վալ նե րը` ը ստ տի պի, տա րա

ծաշր ջա նի և բնա կա վայ րի,
 • պե տու թյան և տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 

մար մին նե րի, ջրային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, մաս նա վոր հատ վա ծի և այլ նի 
ներդ րում նե րի կա տար ման դե րա կա տա րու թյու նը, յու րա քան չյու րի մաս նակ ցու
թյան ձևե րը և չա փը, ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րը։ Հարկ է նշել, որ հան
րա պե տու թյու նում ո լոր տին ա ռնչ վող ծրագ րե րը ներ կա յումս ի րա կա նաց վում են 
մի ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի վար կային և դրա մաշ նոր հային, 
ի նչ պես նաև հան րա պե տա կան և տե ղա կան բյու ջե տային մի ջոց նե րի շրջա նակ
նե րում։ Մաս նա վոր հատ վա ծի մաս նակ ցու թյու նը շատ սահ մա նա փակ է ։
Վե րո հի շյալ խն դիր նե րի ու սում նա սիր ման ար դյուն քում ան հրա ժեշ տու թյուն 

կա ռա ջա նա ի րա կա նաց նել հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը`
 • մ շա կել ա ռա ջար կու թյուն ներ ի րա վա կան դաշ տում փո փո խու թյուն ներ կա տա

րե լու հա մար, 
 • մ շա կել ա ռա ջար կու թյուն ներ ինստիտուցի ո նալ փո փո խու թյուն նե րի վե րա 

բերյալ, նկա տի ու նե նա լով, որ ոչ բո լոր գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում են առ
կա ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման կա ռույց ներ։ Բա ցի դրա նից, մշա կել 
հզո րու թյուն նե րի զար գաց ման ա ռա ջար կու թյուն ներ,

 • մ շա կել ա ռա ջար կու թյուն ներ ֆի նան սա վոր ման հնա րա վոր աղ բյուր նե րի վե
րա բե րյալ։
Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված նե րը՝ ան հրա ժեշտ է.
1. Ու սում նա սի րել և հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել 

ի րա վա կան դաշ տի կա տա րե լա գործ ման ո ւղ ղու թյամբ, մաս նա վո րա պես. 
ա) նույ նա տիպ հա մայնք նե րում հա մա կար գե րի կար գա վոր ման ի րա վա կան 

դաշ տի հա մա հունչ լի նե լը,
բ) սա կա գի նը ըն դու նող մարմ նի սահ մա նում, նրա լի ա զո րու թյուն նե րի և սա

կագ նի ըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի կար գա վո րում,
գ) ջրային հա մա կար գե րի օգ տա գործ ման թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ հար ցադ

րում նե րի կար գա վո րում,
դ) ջրա մա տա կա րար ման գրա ֆիկ նե րի նա խա տե սում, նվա զա գույն ջրա մա տա

կա րար ման մա կար դա կի կար գա վո րում, ջրա մա տա կա րար ման ըն կե րու թյան և 
բա ժա նոր դի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ստանդարտ պայ մա նագ րի 
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նա խա տե սում, ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի 
վե րա բե րյալ այլ պա հանջ նե րի սահ մա նում:

2. Գնա հա տել հա մայնք նե րի կող մից ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը` նե րա ռյալ խմե լու ջրի 
ո րա կի ստանդարտ նե րին հա մա պա տաս խա նե լի ու թյու նը.

3. Ու սում նա սի րել առ կա ջրա մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման փոքր հա մա
կար գե րը.

4. Վեր լու ծել հա մայնք նե րում հա մա կար գե րը շա հա գոր ծող մի ա վոր նե րը և 
ա ռա ջար կու թյուն ներ կա յաց նել ա ռա վել ար դյու նա վետ կա ռույց նե րի վե րա բե րյալ` 
դրանց նե րա ռու մը առ կա ջրա մա տա կա րար ման ըն կե րու թյան սպա սարկ ման տա
րածք, ան կախ ջրա մա տա կա րար ման ըն կե րու թյան կամ միջ հա մայն քային մի ա վո
րի ստեղ ծում և այլն.

5. Գնա հա տել առ կա շա հա գործ ման և պահ պան ման, ի նչ պես նաև ի նք նա վե
րահսկ ման և ար տա քին վե րահս կո ղու թյան կա ռույց նե րը և սար քա վո րում նե րը, 
սահ մա նել հե տա գա պա հանջ նե րը (օ րի նակ` ան ձնա կազ մի ո րա կա վո րում և զար
գա ցում).

6. Ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի վե րա կանգն ման, շա հա գործ ման և 
պահ պան ման հա մար վեր լու ծել և հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ
կա յաց նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից 
ա ջակ ցու թյան առ կա մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ.

7. Մշա կել ֆի նան սա կան ռազ մա վա րու թյուն` նե րա ռյալ ներ կա սա կագ նի ու սում նա
սի րում (ծախ սա ծած կում), բնակ չու թյան վճա րու նա կու թյան և ջրի հա սա նե լի ու թյան 
հետ կապ ված հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն սա կագ նի գնա հա տում։ Ի նք նա ծախ սա ծած
կող սա կագ նին ան ցնե լուց ա ռաջ սուբ սի դա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նաց ման 
վե րա բե րյալ ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ.

8. Ջրա մա տա կա րար ման և ո ռոգ ման մի աս նա կան հա մա կար գի դեպ քում վեր
ջին նե րիս վե րա բե րյալ ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան ու սում նա սի րու թյուն
ներ և դրանց վե րա բե րյալ տվյալ նե րի գրառ ման ու ա ռանձ նաց ման մա սով ներ կա
յաց նել ա ռա ջար կու թյուն ներ.

9. Ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել ներդ րում նե րի ան հրա ժեշ տու թյան չա
փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ։ Կա տա րել միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կան խա
տե սում ներ ջրա մա տա կա րար ման տևո ղու թյան, ջրա մա տա կա րար ման նվա զա
գույն մա կար դա կի, մեկ բա ժա նոր դի հա մար ա ռա վե լա գույն ներդ րում նե րի և այ լի 
վե րա բե րյալ։ Ջրի մի աց ման տար բե րակ նե րի ո ւղ ղու թյամբ կա տա րել մո տա վոր 
հս տա կե ցում. հան րային ծո րակ ներ, մինչև բա ժա նոր դի հո ղա տա րածք կամ տուն 
մի ա ցում և այլն. 

10. Ու սում նա սի րել ջրա հե ռաց ման և մաքր ման հա մա կար գե րի առ կա ի րա վի
ճա կը։ Կան խա տե սել ջրա հե ռաց ման և մաքր ման հա մա կար գե րի հե տա գա զար
գաց ման ո ւղ ղու թյու նը։ Ա ռա վել ար դյու նա վետ տեխ նո լո գի ա նե րի (լայ նա տա րած, 
արտադրողական (ին տեն սիվ) և այլն) կի րառ ման հնա րա վո րու թյան, կա ռա վար
ման մոդել նե րի (կենտ րո նաց ված, տե ղա կան և այլն) վե րա բե րյալ ներ կա յաց նել 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ.
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11. Բա ցա հայ տել հա մա կար գի կա րիք նե րը և գնա հա տել հա մա պա տաս խան 
ներդ րում նե րը կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ գործ ընթաց
ների պա րա գա յում։ Հնա րա վո րու թյան դեպ քում սահ մա նել ա ռաջ նա հեր թու թյուն
նե րը, հա մայնք նե րը խմ բա վո րել ը ստ ջրամ բար նե րի և/ կամ ա ռան ձին ի նք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի. 

12. Բա ցա հայ տել ՀՀ կա ռա վա րու թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի կող մից ներդ րու մային ծրագ րե րում մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
և աս տի ճա նը, կան խա տե սել հնա րա վոր տար բե րակ նե րը (բ նա կիչ նե րի ֆի նան սա
կան մաս նակ ցու թյուն և այլն). 

13. Ստեղ ծել հա մա պա տաս խան խն դիր նե րը կար գա վո րող և/ կամ հա մա կար
գող պե տա կան մար մին կամ ծրագ րի ի րա կա նաց ման գրա սե նյակ.

14. Ու սում նա սի րել և բա ցա հայ տել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րին տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան վե րա բե րյալ կա րիք նե րը և ներ կա յաց նել հա մա
պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են` ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաս
տում և զար գա ցում, հնա րա վո րու թյուն նե րի կա ռու ցում և այլն։ 

Մի ա ժա մա նակ նպա տա կա հար մար է քն նար կել նշ ված հա մայնք նե րի մա սով 
ա ռան ձին օ րեն քի ըն դու նու մը, ո րով կկա նո նա կարգ վեն և կհս տա կեց վեն ջրային 
հա մա կար գե րի կա ռա վար ման ձևի ը նտ րու թյան և հա մա կար գե րի փո խանց ման, 
ջրային հա մա կար գե րի գույ քագր ման և վե րագ նա հատ ման, դե բի տո րա կան և կրե
դի տո րա կան պար տա վո րու թյուն նե րի հս տա կեց ման և այլ գոր ծըն թաց նե րը։

Problems in the communities which are out of centralized water supply services. 

One of the most important issues in the communities which are out of centralized wa
ter supply services is to ensure the «minimum requirements» of drinking water supply as 
well as the overall implementation of the specific development mechanisms of rural water 
systems. 

One of the issues that requires an immediate resolution in the communities out of cen
tralized water supply services is the examination of legal framework and the proposal of 
necessary amendments, which will reflect the real needs of water supply and wastewater 
services clarifications and its implementation mechanisms. Further the clarification of 
the institutional approaches will be required, including the design and development of 
relevant structures, staff training, technical support, etc. It is necessary to discuss and ex
plore the possibility of connection to the existing water supply companies, as well as other 
management approaches, particularly for community management efforts, the creation of 
a separate water supply organization, investment of water management mechanism by the 
model of water supply companies. 

At the same time it is appropriate to discuss the adoption of a separate law concerning 
the mentioned communities, with the help of which the process of the choice of water 
system management and transmission systems as well as the inventory, revaluation and 
others will be regulated and clarified. 

In this article it is studied the most important problems of the communities out of cen
tralized water supply services and are given the ways of their prioritize solutions.
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Մի ջազ գային վար կային շու կային ա ռևտ րային բան կի 
 ին տեգր ման, նե րու ժի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը

Նա րի նե Դե մուր չյան 
Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի ա

Ցան կա ցած ա ռևտ րային բանկ, ո րը պլա նա վո րում է իր զար գա ցու մը մի ջազ
գային վար կային շու կային մաս նակ ցու թյան ճա նա պար հով կամ ար դեն ու նի նման 
մաս նակ ցու թյուն, պետք է հաշ վի առ նի նմա նա տիպ զար գաց ման իր նե րու ժը: Ներ
կա յաց նենք ա ռևտ րային բան կի մի ջազ գային վար կային շու կային ին տեգր ման նե
րու ժի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը (հե տա գա յում` նե րու ժի գնա հատ ման մե
թո դա բա նու թյուն): 

Հարկ է նշել, որ ո րոշ գիտ նա կան նե րի կող մից մի ջազ գային գոր ծու նե ու թյան 
գնա հատ ման ցու ցա նիշ նե րի ստեղծ ման և հաշ վարկ ման փոր ձեր ար դեն ար վել 
են1: Սա կայն այդ մե թոդ նե րը, մեր կար ծի քով, օ ժտ ված են է ա կան թե րու թյուն նե
րով, հաշ վի են առ նում գոր ծոն նե րի ոչ մեծ քա նա կու թյուն (որ պես կա նոն, սահ մա
նա փակ վում են մի այն դրա մա կան հոս քե րի մե ծու թյամբ) և վեր լու ծում են մի այն 
ձեռք բեր ված ար դյունք նե րը` ա ռանց գնա հա տե լու հե տա գա զար գա ցում նե րը, ին
չը ա ռևտ րային բան կե րի հա մար հա ճախ ու նե նում է շատ մեծ նշա նա կու թյուն: 

Նե րու ժի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ հա
ջոր դա կա նու թյամբ` 
1. Մո դե լում նե րառ վող ցու ցա նիշ նե րի հա վա քա ծո ւի սահ մա նու մը և խմ բա վո րու մը; 
2. Յու րա քան չյուր ցու ցա նի շի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի սահ մա նու մը;
3. Կազմ ված ը նդ հան րա կան ցու ցա նի շի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի սահ մա նու մը;
4. Ե լա կե տային ցու ցա նիշ նե րի հաշ վար կը, ա ռևտ րային բան կի ինտեգրացի ոն նե

րու ժի ը նդ հան րա կան ցու ցա նի շի դուրս բե րու մը.
5. Կա տար ված հաշ վարկ նե րի հի ման վրա վերջ նա կան եզ րակա ցու թյուն նե րի հան

գու մը:
Հարկ է նշել, որ բա ցի չոր րոր դից, բո լոր փու լե րի ի րա կա նա ցու մը են թադ րում է 

ա ռևտ րային բան կի բարձ րա գույն իշ խա նու թյան մաս նակ ցու թյու նը որ պես փոր ձա
գե տի: Ա ռա ջարկ վում է կազմ ված մե թո դա բա նու թյու նը ձևա կեր պել նոր մա տիվ ակ
տի տես քով: Այդ ակ տին հա մա պա տաս խան, պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րը 
պետք է ի րա կա նաց նեն ան հրա ժեշտ հաշ վարկ ներ (մե թո դա բա նու թյան 4–րդ փու լը): 

Առևտ րային բան կի ղե կա վա րու թյու նը, ո րը դեռ նոր է պլա նա վո րում դուրս գալ 
հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան շու կա, ա ռա ջարկ վող մե թո դա բա նու թյա նը հա
մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րի ար դյունք նե րով կա րող է հա մա լիր գնա հա տել 
նման գոր ծու նե ու թյան նպա տա կա հար մա րու թյու նը, ի նչ պես նաև բա ցա հայ տել իր 
գոր ծու նե ու թյան խո ցե լի տե ղե րը` դրանք հե տա գա յում վե րաց նե լու նպա տա կով: 
Մեր կար ծի քով, մշակ ված մե թո դա բա նու թյան կի րա ռու թյու նը նպա տա կա հար մար 
է նաև այն ա ռևտ րային բան կե րի հա մար, ո րոնք ար տա սահ մա նում ար դեն ու նեն 

1 “Интеграционный банковский коэффициент”, Петров А. В., Макроэкономические аспекты интеграции 
российских банков в мировую финансовую систему, Волгоград, 2003, с. 52.
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օ տա րերկ րյա մաս նա ճյու ղեր, ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ, դուստր բան կեր: Այդ դեպ
քում, ա ռա ջարկ վող մե թո դա բա նու թյու նը թույլ կտա բա ցա հայ տել ինտեգրացի ոն 
նե րու ժի ը նդ լայն ման թաքն ված պաշարները (ռե զերվ նե րը): Բնա կա նա բար, ը նդ
հան րա կան ցու ցա նի շի ար ժե քը ե րկ րորդ դեպ քում ա վե լի բարձր կլի նի, քան ա ռա
ջին դեպ քում: 

Այժմ բա ցա հայ տենք մե թո դա բա նու թյան է ու թյու նը փու լե րի ներ կա յաց ված հա
ջոր դա կա նու թյա նը հա մա պա տասխան: 

Ա ռա ջին փու լում ան հրա ժեշտ է ներ մու ծել ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք բնու թագ րում են 
ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րը: Այդ ցու ցա նիշ նե րի հա վա քա ծուն կա րող է տար
բեր վել` կախ ված որոշակի բան կից: Դրա հետ մեկ տեղ, մեր կար ծի քով, վեր լու
ծու թյու նը հեշ տաց նե լու նպա տա կով բո լոր ցու ցա նիշ նե րը նպա տա կա հար մար է 
տա րան ջա տել քա նա կա կա նի և ո րա կա կա նի, ի նչ պես նաև ներ քի նի և ար տա քի նի: 
Բա ցի այդ, տրա մա բա նա կան ե նք հա մա րում մեր աշ խա տու թյան շր ջա նակ նե րում 
մի ա վո րել մե թո դա բա նու թյան ա ռա ջին և ե րկ րորդ փու լե րը, այ սինքն՝ մի ան գա մից 
նկա րագ րել ցու ցա նիշ նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը (այդ չա փա նիշ նե րը կախ
ված են որոշակի ի րա վի ճա կից և կա րող են տար բեր վել ա ռա ջարկ ված նե րից): 
Փոր ձենք ներ կա յաց նել ցու ցա նիշ նե րի պայ մա նա կան, ը նդ հա նուր հա վա քա ծու: 
Նախ բա ցա հայ տենք ներ քին քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը: Դրանք են`

1. Երկր նե րի քա նա կը, որ տեղ բանկն ու նի մաս նակ ցու թյուն (ցան կա ցած ձևով): 
Այս ցու ցա նի շը դաս վում է ներ քին քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի շար քին: Այն ար
տա հայ տում է փաս տա ցի ար ժե քը ը նդ հան րա կան ցու ցա նի շի կազմ ման պա հին և 
թույլ է տա լիս գնա հա տել ար դեն ձեռք բեր ված ար դյունք նե րը: Ա մեն ե րկ րի հա մար 
հատ կաց վում է 1 մի ա վոր:

2. Մի ջազ գային ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից ստաց ված վար կե րի 
տե սա կա րար կշի ռը ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ ըն դա մե
նը պար տա վո րու թյուն նե րի մեջ: Ցու ցա նի շի բարձր ար ժե քը վկա յում է ինտեգրացի
ոն մեծ նե րու ժի մա սին և հա կա ռա կը: Յու րա քան չյուր 10 տո կո սի հա մար ցու ցա նի
շին հատ կաց վում է 1 մի ա վոր:

3. Մի ջազ գային մաս նա ճյու ղե րի և ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի, դուստր բան կե րի 
քա նա կը: Այս ցու ցա նի շը նա խոր դի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն է և թույլ 
է տա լիս գնա հա տել բան կի մի ջազ գային ակ տի վու թյան մա կար դա կը: Ա ռա ջարկ
վող մե թո դա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում յու րա քան չյուր մաս նա ճյու ղի հա մար 
հատ կաց վում է 1 մի ա վոր:

4. Օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նա բա ժի նը սե փա կան մի ջոց նե րում: Այս ցու ցա
նի շի դրա կան ար ժե քը, որ պես կա նոն, վկա յում է հայ րե նա կան ա ռևտ րային բան կի 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, այդ թվում մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց ման ո լոր տում ա ռա ջա տար ա րևմ տյան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու թյան 
մա սին: Այս դեպ քում կա րե լի է ա ռա ջար կել կի րա ռել գնա հատ ման հետ ևյալ չա
փա նի շը` կա նո նադ րա կան կա պի տա լի մաս նա բաժ նում ա մեն 10 տո կո սի հա մար 1 
մի ա վոր, ո րը պատ կա նում է ոչ ռեզիդենտ նե րին:

5.Դուստր բան կում ի րա կա նաց ված ներդ րում նե րի մաս նա բա ժի նը գլ խա մա
սային բան կի ակ տիվ նե րում: Որ քան մեծ է ստաց վում ցու ցա նի շի ար ժե քը, այն
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քան բանկն ա վե լի է հակ ված ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վաց մա նը: Սա 
հատ կա պես կար ևոր ցու ցա նիշ է, քա նի որ հենց ի րա կա նաց ված ներդ րում նե րի 
հաշ վին դուստր բան կը կամ մաս նա ճյու ղը կա րող է ը նդ լայ նել իր գոր ծու նե ու թյան 
սահ ման նե րը ար տա սահ մա նում: Մեր կող մից մշակ վել է ցու ցա նի շի հաշ վարկ
ման հետ ևյալ մե թո դա բա նու թյու նը` յու րա քան չյուր 0.1 տո կո սի հա մար ցու ցա նի շին 
հատ կաց նել մե կա կան մի ա վոր:

6. Կա պի տա լի հա մար ժե քու թյան նոր մա տի վը: Այս ցու ցա նի շի մի ջո ցով կա րե լի 
է ա նուղ ղա կի պատ կե րա ցում կազ մել ա ռևտ րային բան կի ֆի նան սա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րի մա սին: Ե թե նոր մա տի վը 10 տո կո սից պա կաս է, ա պա ցու ցա նի շին 
հատ կաց վում է 0 մի ա վոր, քա նի որ խախ տում է դր ված սահ մա նը 2: Կա րե լի է ա ռա
ջար կել մի ա վոր նե րի հետ ևյալ բաշ խու մը. 10–15 %–ի դեպ քում՝ 5 մի ա վոր, 15–20 %–ի 
դեպ քում՝ 4 մի ա վոր, 20–25 %–ի դեպ քում՝ 3 մի ա վոր, 25–30 %–ի դեպ քում՝ 1 մի ա վոր, 
քա նի որ նոր մա տի վի նշա նա կա լի գե րա զան ցու մը կծա ռայի բան կի ե կա մուտ նե րի 
փաս տա ցի սահ մա նա փակ մա նը: 

7. Սե փա կան մի ջոց նե րի մաս նա բա ժի նը ա ռևտ րային բան կի հաշ վեկշ ռի պա
սի վում: Այս ցու ցա նի շը հան դի սա նում է նախ կի նի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու
թյու նը և լրա ցու մը: Սա կայն, մեր կար ծի քով, այն հար կա վոր է գնա հա տել փոր ձա
գի տա կան մե թոդ նե րով: Ա մեն դեպ քում, գո յու թյուն ու նի այդ ցու ցա նի շի օպտիմալ 
գո տի` 10–25 %3: Այդ պատ ճա ռով կա րե լի է ա ռա ջար կել դրա գնա հատ ման չա փա
նիշ նե րի հետ ևյալ տար բե րա կը` 5 մի ա վոր 10–25 %–ի դեպ քում, այլ ար ժե քի դեպ
քում` 0 մի ա վոր:

8. Բան կի կա նո նադ րա կան կա պի տա լի մե ծու թյու նը: Այս ցու ցա նի շը նպա տա
կա հար մար է լրա ցու ցիչ գնա հա տել նա խորդ նե րի հետ մի ա սին, քա նի որ բան կե րի 
հա մար առ կա է կա պի տա լի մե ծու թյան հետ կապ ված մի ջազ գային ստանդարտ
նե րի սահ ման ման մի տում 4: Այս ցու ցա նի շը գնա հա տե լիս կա րե լի է օ գտ վել նոր 
գրանց ված բան կի կա նո նադ րա կան կա պի տա լի նվա զա գույն չա փի մե ծու թյու նից` 
50 մլն ՀՀ դրամ 5, այ սինքն՝ հատ կաց նել 10 մի ա վոր այդ չա փի և դրա նից բարձ րի 
դեպ քում, ի սկ դրա նից ցած րի դեպ քում` 0–9 մի ա վոր:

9. Մաս նա ճյու ղե րի և դուստր ըն կե րու թյուն նե րի քա նա կու թյու նը մեկ ար տա
սահ մա նյան ե րկ րի կտր ված քով: Տվյալ ցու ցա նի շը հաշ վարկ վում է որ պես մեկ 
ե րկ րում օ տա րերկ րյա կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րի մի ջին ար ժեք և 
բնու թագ րում է ա ռևտ րային բան կի ինտեգրացի ոն գոր ծու նե ու թյան հա ճա խա կա
նու թյու նը (հաշ վի առ նե լով բան կի մաս նա ճյու ղե րի և ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի 
տա րած քային տե ղա բաշխ վա ծու թյու նը): Ցու ցա նի շը կա րե լի է գնա հա տել հատ
կաց նե լով 1 մի ա վոր ա մեն մի ամ բողջ մի ա վո րի հա մար:

2 «Բան կե րի գոր ծու նե ու թյան կար գա վո րու մը, բան կային գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան տն տե սա կան 
նոր մա տիվ նե րը»/ Կա նո նա կարգ 2/http://www.cba.am/AM/laregulations/kan–2.pdf, էջ 4:
3  Котина О.В., Уроки банковской аналитики или “аналитика с нуля”. URL.:http://banker.ru/technology/
article/1373509 (дата обращения:01.05.2011).
4 Сухов М. И., Консолидация капиталов в банковском секторе//«Деньги и кредит», 2009, № 7, с. 28.
5 Կա նո նա կարգ 2/ Բան կե րի գոր ծու նե ու թյան կար գա վո րու մը, բան կային գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
տն տե սա կան նոր մա տիվ նե րը, էջ 4:
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10. Բո լոր օ տա րերկ րյա մաս նա ճյու ղե րի և ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի ե կա
մուտ նե րի տե սա կա րար կշի ռը բան կի ը նդ հա նուր ե կա մուտ նե րի նկատ մամբ: 
Տվյալ ցու ցա նի շը կա րե լի է գնա հա տել հետ ևյալ կերպ` ա մեն մի 3 % մաս նա
բաժ նի հա մար 1 մի ա վոր: Տվյալ ցու ցա նի շը գնա հա տե լու չա փա նիշ նե րը հան դի
սա նում են ինտեգրացի այի ը նտր ված ձևի հետ ևանք, ի նչ պես նաև ար տա ցո լում 
են ինտեգրացի այի փու լը, ո րում գտն վում է բան կը (որ քան բարձր փու լում ե նք 
գտնվում, այն քան բարձր են չա փա նիշ նե րը, ին տեգր ման ա վե լի կա պի տա լա տար 
ձևե րը պետք է ու նե նան ա վե լի բարձր չա փա նիշ ներ):

11. Բան կի օ տա րերկ րյա մաս նա ճյու ղի մի ջին ե կա մու տը, ո րը կազ մում է 
չբաշխ ված շա հույ թի ո րո շա կի տո կոս: Ա ռա ջարկ վում է ցու ցա նի շը գնա հա տել 
հետ ևյալ կերպ` 1 մի ա վոր 1 %–ի հա մար, 2 մի ա վոր 2 %–ի հա մար, 3 մի ա վոր` 3 
%–ի հա մար և այլն: 

12. Ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար ժեթղ թե րում ներդ րում նե
րի քա նա կը: Սա նույն պես բա վա կա նին կար ևոր ցու ցա նիշ նե րից է, քա նի որ դրա 
մեծ ար ժե քը վկա յում է այն մա սին, որ բանկն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ է 
գտնվում ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: Ներդ րում ներ կա րող 
են կա տար վել ի նչ պես բարձր վար կա նիշ ու նե ցող թո ղար կող նե րի, այն պես էլ ցածր 
վար կա նիշ ու նե ցող, կամ վար կա նիշ չու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար ժեթղ
թե րում: Վար կա նիշ չու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար ժե թղթե րում ներդ րում 
ու նե նա լու դեպ քում ցու ցա նի շին կա րե լի է հատ կաց նել 0–5 մի ա վոր, ցածր վար կա
նի շի դեպ քում` 5–10 մի ա վոր, ի սկ բարձր վար կա նի շի դեպ քում` 10–15 մի ա վոր: 

Այժմ սահ մա նենք ներ քին ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը: Դրանք են`
1. Բան կի կա պի տա լում պե տա կան մաս նակ ցու թյան մա կար դա կը: Որ պես կա

նոն, պե տա կան մաս նակ ցու թյու նը են թադ րում է այս կամ այն հար ցի լուծ ման հետ 
կապ ված օ ժան դա կու թյուն, այդ թվում նաև քա ղա քա կան մե թոդ նե րով, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով շատ հա ճախ նման բան կե րը մի ջազ գային աս պա րեզ են դուրս գա
լիս ա վե լի ա րագ, քան ամ բող ջու թյամբ մաս նա վոր ա ռևտ րային բան կե րը: Կա րե լի 
է ա ռա ջար կել նման ա ռա վե լու թյուն նե րը գնա հա տել` ա ռանձ նաց նե լով բան կե րի 
ե րեք խումբ. ա ռանց պե տա կան մաս նակ ցու թյան` 0 մի ա վոր, պե տու թյան մաս նակ
ցու թյու նը հս կիչ ծրա րից փոքր չա փով` 5 մի ա վոր, հս կիչ ծրա րը պե տու թյան ձեռ
քում գտն վե լու դեպ քում` 10 մի ա վոր: 

2. Բան կի շա հույ թի չա փը, ո րը մնում է բաշ խու մից հե տո: Այս ցու ցա նի շում դր ված 
է փաս տա ցի ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի գնա հա տա կա նը ա ռևտ րային 
բան կի զար գաց ման հա մար: Սա կայն, այդ մի ջոց նե րի մե ծու թյու նը և կի րառ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը դժ վար է գնա հա տել, այդ ի սկ պատ ճա ռով ա ռա ջար կում 
ե նք գնա հա տել այն փոր ձա գի տա կան մե թոդ նե րով 1–20 մի ա վո րի սահ ման նե րում: 
Այս ցու ցա նի շին այ լընտ րանք կա րող է հան դի սա նալ ակ տիվ նե րի ե կամ տա բե րու
թյան գոր ծա կի ցը կամ սե փա կան կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյան գոր ծա կի ցը, ին
չը թույլ կտա հա մե մա տել հա տույ ցը ը ստ տվյալ ցու ցա նիշ նե րի այլ բան կե րի հետ:

3. Տ վյալ բան կի տե ղը ե րկ րի բան կային հա մա կար գում` ել նե լով գոր ծու նե ու
թյան մասշ տաբ նե րից: Այս ցու ցա նի շը կապ ված է խո շոր բան կե րի ցան կի կազմ
ման հետ մի շարք հատ կա նիշ նե րից ել նե լով (սո վո րա բար կազմ վում է խո շոր վար
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կա նի շային գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից)` ակ տիվ նե րի մե ծու թյու նը, սե փա կան 
մի ջոց նե րի չա փը, մաս նա ճյու ղային ցան ցի առ կա յու թյու նը և այլն: Խոր հուրդ է 
տր վում ցու ցա նի շը գնա հա տել հետ ևյալ կերպ` բան կը այս կամ այն չա փա նի շով 
(լա վա գույն ցու ցա նիշ ներ) բան կային վար կա նի շի ա ռա ջին հա րյու րյա կի մեջ մտ նե
լու դեպ քում` 10 մի ա վոր, յու րա քան չյուր հա ջորդ հա րյու րյա կի դեպ քում նվա զեց նել 
1 մի ա վո րով (9 մի ա վոր 2–րդ հա րյու րյա կի հա մար, 8 մի ա վոր 3 հա րյու րյա կի հա
մար և այլն): 

4. Մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գային դրա մա կան փո խան ցում նե րին: Տն տես վար
ման ներ կա պայ ման նե րում ե րկր նե րի միջև տն տե սա կան կա պե րի զար գաց ման 
կար ևոր նա խա պայ մաննե րից է կա յուն դրա մա նա կան հոս քե րի ի րա կա նա ցու մը, 
ի նչն այ սօր ի կա տար է ած վում տար բեր մի ջազ գային վճա րային հա մա կար գե րի 
մի ջո ցով: Վեր ջա պես, դրա մա կան մի ջազ գային փո խան ցում նե րի մի ջո ցով է սերտ 
կա պեր հաս տատ վում տար բեր ե րկր նե րի բան կե րի միջև, ո ւս տի և այն հան դի սա
նում է ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րի կա յուն գրա վա կան: Ա ռա ջարկ վում է յու րա
քան չյուր մի ջազ գային դրա մա կան փո խանց ման հա մա կար գին մաս նակ ցու թյան 
դեպ քում հատ կաց նել 1 մի ա վոր:

5. Թո ղակ ցային և այլ հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը ըն դու նող ե րկ րի 
բան կե րի հետ: Ա մուր կա պե րով գոր ծըն կեր նե րի առ կա յու թյու նը կա րող է հեշ տաց
նել ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց նե րը: Բնա կա նա բար, ա վե լի օբյեկ տիվ գնա հա տա
կան կա րող է տալ հա մա պա տաս խան փոր ձա գե տը: Սա կայն կա րե լի է ա ռա ջար
կել հատ կաց նել 1 մի ա վոր ա մեն մի թղ թա կից բան կի հա մար:

6. Բան կի կա ռուց ված քում այն պի սի ստո րա բա ժան ման առ կա յու թյուն, ո րը պա
տաս խա նա տու է ինտեգրացի ոն մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Ոչ մեծ 
բան կե րում նման ստո րա բա ժան ման գոր ծա ռույթ նե րը կա րող է ի րա կա նաց նել մեկ 
մաս նա գե տը: Բնա կա նա բար, նման գոր ծա ռույթ նե րի ա ռանձ նա ցու մը կազ մա կեր
պա կան կա ռուց ված քում վկա յում է ինտեգրացի ոն մտադ րու թյուն նե րի լր ջու թյան 
մա սին և բարձ րաց նում է ա ռևտ րային բան կի ինտեգրացի ոն նե րու ժը: Ստո րա բա
ժան ման դեպ քում ցու ցա նի շին հատ կաց վում է 10 մի ա վոր, ի սկ ա ռան ձին մաս նա
գե տի դեպ քում` 5 մի ա վոր: 

7. Բա նկի զուտ ներդ րու մային դիր քը: Այս ցու ցա նի շը բնու թագ րում է ա ռևտ
րային բա նկի ար տա քին տն տե սա կան պա հանջ նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը, 
ո րոնց հա մար այն պա տաս խա նա տու է: Ակ տիվ նե րի և պա սիվ նե րի միջև տար բե
րու թյու նը ձևա վո րում է զուտ ներդ րու մային դիր քը: Կախ ված այն հան գա ման քից, 
թե զուտ ներդ րու մային դիր քը դրա կան է կամ բա ցա սա կան, կա րող ե նք եզ րա
կաց նել, ա րդյոք բան կը մի ջազ գային վար կային շու կա յում հան դի սա նում է զուտ 
վար կա ռու, թե զուտ վար կա տու: Ե թե զուտ ներդ րու մային դիր քը դրա կան է, ցու
ցա նի շին կա րե լի է հատ կաց նել 5 մի ա վոր, հա կա ռակ դեպ քում` 0: 

Այժմ ան դրա դառ նանք ար տա քին քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րին: Դրանք են`
1. Ըն դու նող ե րկ րի շու կայի մաս նա բա ժի նը, ո րը զբա ղեց ված է հայ րե նա կան 

բան կե րի կող մից: Ըն դու նող ե րկ րում հայ րե նա կան բան կե րի առ կա յու թյու նը, մի 
կող մից՝ հան դի սա նում է դրա կան ազ դան շան, ո րը վկա յում է բա րեն պաստ տն տե
սա կան և քա ղա քա կա ն ի րա վի ճա կի մա սին: Սա կայն, մյուս կող մից՝ այդ բան կե րը 
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կհան դի սա նան մր ցա կից ներ «մեր» բան կի հա մար, ին չի հետ կապ ված ցու ցա նի շը 
կա րե լի է գնա հա տել հետ ևյալ կերպ` առավելագույն ար ժե քը 10 մի ա վորն է, ո րը 
կա րե լի է հատ կաց նել նպա տա կային շու կա յում հայ րե նա կան այլ բան կե րի բա ցա
կա յության դեպ քում, ի սկ հայ րե նա կան այլ բան կե րի կող մից զբա ղեց րած ա մեն մի 
10 տո կո սի հա մար ցու ցա նի շը նվա զեց վում է 1 մի ա վո րով: 

2. Հայ րե նա կան բան կե րի մաս նա բա ժի նը, ո րոնք ար տա սահ մա նում ու նեն 
ներդ րում ներ: Այս ցու ցա նի շը ար տա ցո լում է բան կային հա մա կար գի օ տա րերկ րյա 
ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման ազ գային մի տում նե րը: Ա ռա ջարկ վում է այդ ցու ցա
նի շը գնա հա տել հետ ևյալ կերպ` ա մեն մի 5 % մաս նա բաժ նի հա մար հատ կաց նել 
1–ա կան մի ա վոր:

3. Գոր ծող հայ րե նա կան բան կե րի մաս նա բա ժի նը ոչ ռեզիդենտ նե րի մաս նակ
ցու թյամբ: Այս ցու ցա նի շը կապ ված է «բան կի սե փա կան մի ջոց նե րում օ տա րերկ րյա 
կա պի տա լի մաս նա բա ժի նը» ցու ցա նի շի հետ, սա կայն ար տա հայ տում է բան կային 
հա մա կար գի ը նդ հա նուր ցու ցա նիշ: Կա րե լի է ա ռա ջար կել ցու ցա նի շը հաշ վար կել 
հետ ևյալ կերպ` ա մեն մի 2 % մաս նա բաժ նի հա մար հատ կաց նել 1 մի ա վոր: Ա վե լի 
օբյեկ տիվ գնա հա տա կան կա րե լի է տալ` կի րա ռե լով եր կու լրա ցու ցիչ ցու ցա նիշ
ներ` 100 տո կոս օ տա րերկ րյա կա պի տա լով բան կե րի քա նա կը և բան կային հա մա
կար գի կա պի տա լում օ տա րերկ րյա մաս նակ ցու թյան բա ժի նը6: 

Վեր ջա պես, սահ մա նենք ար տա քին ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը: Դրանք են`
1. Հա մաշ խար հային և ազ գային տն տե սա կան պարբերաշրջանի (ցիկլի) փու լը: 

Այս ցու ցա նի շը հաշ վար կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վոր վում է տն տե սա կան 
պարբերաշրջանների փու լե րում և մասշ տաբ նե րում առ կա տար բե րու թյուն նե րով, 
ո րոնք գոր ծում են տար բեր երկրնե րում: Այս ցու ցա նի շի բա րեն պաս տու թյու նը, մեր 
կար ծի քով, լավ է գնա հա տել փոր ձա գի տա կան մե թոդ նե րով 1–20 մի ա վո րի սահ
մա նա չա փով:

2. Ըն դու նող ե րկ րի ղե կա վա րու թյան լո յա լու թյու նը: Տվյալ ցու ցա նի շը փաս տո
րեն ար տա հայ տում է հնա րա վոր քա ղա քա կան մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն նե րը: 
Այն նույն պես ան հրա ժեշտ է գնա հա տել փոր ձա գի տա կան մե թոդ նե րով 1–20 մի ա
վո րի սանդ ղա կով: 

3. Հայ րե նա կան բան կե րի ար տա սահ մա նյան ներդ րում նե րի նկատ մամբ ազ
գային սահ մա նա փա կում նե րը: Ա նհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից ար տա սահ մա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը ը նդ լայ նե լու թույլտ վու
թյան: Այդ սահ մա նա փա կում նե րի խս տու թյու նը կա րե լի է գնա հա տել մի այն փոր
ձա գի տա կան մե թոդ նե րով` 1–20 մի ա վո րի սանդ ղա կով:

Տե սա նե լի լի նե լու հա մար ներ կա յաց նենք ա ռա ջարկ վող ցու ցա նիշ նե րի խմ բա
վո րու մը թիվ 1 ա ղյու սա կում.

6  Смовженко Т. С., Другов А. А., К вопросу о регулировании уровня иностранного капитала в банковской 
системе/на примере Украины//«Деньги и кредит», 2008, № 4, с. 49–50.
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Ա ղյու սակ 1 
Առևտ րային բան կի` մի ջազ գային վար կային շու կային ին տեգր ման  

նե րու ժի գնա հատ ման ստանդարտ

Ցու
ցա
նիշ
ներ

Ներ քին Ար տա քին

Ք
ա

 նա
 կա

 կա
ն

1.1. Երկր նե րի քա նա կը, որ տեղ բան կը ու նի մաս նակ
ցու թյուն

1.2. Մի ջազ գային ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րից ստաց ված վար կե րի տե սա կա րար կշի ռը ֆի նան
սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ ըն դա մե
նը պար տա վո րու թյուն նե րի մեջ

1.3. Մի ջազ գային մաս նա ճյու ղե րի և ներ կա յա ցուց չու
թյուն նե րի, դուստր բան կե րի քա նա կը

1.4. Բան կի սե փա կան մի ջոց նե րում օ տա րերկ րյա կա
պի տա լի մաս նա բա ժի նը

1.5. Կա պի տա լի հա մար ժե քու թյան նոր մա տի վը
1.6. Դուստր բան կում ի րա կա նաց ված ներդ րում նե րի 

մաս նա բա ժի նը գլ խա մա սային բան կի ակ տիվ նե րում
1.7. Հաշ վեկշ ռի պա սի վում սե փա կան մի ջոց նե րի 

մաս նա բա ժի նը
1.8. Կա նո նադ րա կան կա պի տա լի մե ծու թյու նը
1.9. Մեկ ար տա սահ մա նյան ե րկ րում մաս նա ճյու ղե րի 

և դուստր ըն կե րու թյուն նե րի քա նա կը
1.10. Բո լոր օ տա րերկ րյա մաս նա ճյու ղե րի և ներ կա

յա ցուց չու թյուն նե րի ե կա մուտ նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
բան կի ը նդ հա նուր ե կա մուտ նե րի նկատ մամբ

1.11. Բան կի օ տա րերկ րյա մաս նա ճյու ղի մի ջին ե կա
մու տը

1.12. Ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար
ժեթղ թե րում ներդ րում նե րի քա նա կը

3.1. Ըն դու նող ե րկ րի շու կայի 
մաս նա բա ժի նը, ո րը զբա ղեց
ված է հայ րե նա կան բան կե րի 
կող մից

3.2. Հայ րե նա կան բան կե րի 
մաս նա բա ժի նը, ո րոնք ար տա
սահ մա նում ու նեն ներդ րում ներ

3.3. Գոր ծող հայ րե նա կան 
բան կե րի մաս նա բա ժի նը ոչ 
ռեզիդենտ նե րի մաս նակ ցու
թյամբ

Ո
 րա

 կա
 կա

ն

2.1. Բան կի կա ռուց ված քում այն պի սի ստո րա բա
ժան ման առ կա յու թյուն, ո րը պա տաս խա նա տու է 
ինտեգրացի ոն մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա
մար

2.2. Տվյալ բան կի տե ղը բան կային հա մա կար գում
2.3. Բան կի կա պի տա լում պե տա կան մաս նակ ցու

թյան չա փը
2.4. Բան կի շա հույ թի չա փը, ո րը մնում է բաշ խու մից 

հե տո
2.5. Մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գային դրա մա կան փո

խան ցում նե րին
2.6. Ըն դու նող ե րկ րի բան կե րի հետ թղ թակ ցային և 

այլ հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը
2.7. Բան կի զուտ ներդ րու մային դիր քը

4.1. Հա մաշ խար հային և ազ
գային տն տե սա կան պար բե րա
շրջանի փու լը

4.2. Ըն դու նող ե րկ րի ղե կա
վա րու թյան լո յա լու թյու նը

4.3. Հայ րե նա կան բան կե րի 
ար տա սահ մա նյան ներդ րում
նե րի վրա ազ գային սահ մա նա
փա կում նե րը
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Ընդ հան րա կան ցու ցա նի շի ար ժե քը կա րե լի է գնա հա տել հետ ևյալ կերպ`

 • մինչև 25 մի ա վոր–ցածր նե րուժ, ան հրա ժեշտ է վե րաց նել ո րո շա կի թե րու թյուն
ներ մի ջազ գային ինտեգրացի ոն գոր ծըն թաց ներ սկ սե լուց ա ռաջ,

 • 25–50 մի ա վոր–մի ջին նե րուժ, բան կը կա րող է դուրս գալ մի ջազ գային շու կա, 
սա կայն չի կա րող ու նե նալ ի նչ–որ է ա կան ա ռա վե լու թյուն ներ, կպա հանջ վեն 
լրա ցու ցիչ ներդ րում ներ,

 • 50–75 մի ա վոր–մեծ նե րուժ, բանկն ու նի բա վա կա նին լավ դիր քեր,
 • 75–100 մի ա վոր–հ զոր նե րուժ, բան կին ան հրա ժեշտ է զար գաց նել ինտեգրացի

ոն գոր ծու նե ու թյու նը` օ գտ վե լով իր շա հա վետ դիր քից: 
Ա ռա ջարկ վող մե թո դա բա նու թյան նպա տակն է բան կի հնա րա վո րու թյուն նե

րի վեր լու ծու թյու նը օ տա րերկ րյա շու կա նե րում իր ներ կա յու թյան հետ կապ ված և 
հանձ նա րա րա կան նե րի մշա կու մը այդ գոր ծըն թա ցի հեշ տաց ման հա մար: Նշ ված 
մե թո դա բա նու թյու նից կա րող են օ գտ վել ի նչ պես բան կի բարձ րաս տի ճան ղե կա
վար նե րը որ պես ներ քին օ գտ վող ներ (ի րենց դիր քե րը վեր լու ծե լիս), այն պես էլ ար
տա քին օ գտ վող նե րը (օ րի նակ` պո տեն ցի ալ ներդ րող նե րը): Հարկ է նաև նշել, որ 
ա ռա ջարկ վող մե թո դա բա նու թյու նը կա րող է կի րառ վել նաև վար կային կազ մա
կեր պու թյուն նե րի կող մից: 

Ա ռա ջարկ վող մե թո դա բա նու թյու նը մի կող մից՝ պետք է հաշ վի առ նի, մյուս կող
մից՝ սահ մա նի ին տեգր ման հա մա պա տաս խան տե սակն ու ձևը, ինտեգրացի ոն 
գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նաց ման փու լերն ու ո ւղ ղու թյուն նե րը: Բա ցի դա, պետք է 
նշել, որ ցու ցա նիշ նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի փո փո խու թյու նը թույլ է տա
լիս հաշ վի առ նել մի ջազ գային ին տեգր ման տե սա կի, ձևի և փու լի ա ռանձ նա հատ
կու թյու նը:

Methodology of estimation of integration potential of commercial  
ank into the international credit market

This article discusses methodology of estimation of integration potential of commercial 
bank into the international credit market at current economic terms, which is based on 
the calculation of numerous internal and external, quantitative and high–quality indices 
and allows to estimate integration processes in dynamics.

Each commercial bank that plans the development through participating in the in
ternational credit market or already has such participation, must take into account the 
potential of analogical development. 
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Փոքր բիզնեսի վար կա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ–ո ւմ 

Սու րեն Պո ղո սյան 
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ

սա րա նի բան կային և ա պա հո վագ րա կան գործի ամ բի
ո նի դո ցենտ, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու 

Ա րամ Մխի թա րյան 
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ
սա րա նի բան կային և ա պա հո վագ րա կան գոր ծի ամ

բի ո նի ա սիս տենտ, «Ագ րո լիզինգ ԼՎԿ» ՍՊԸ տնօ րեն, 
տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Ժա մա նա կա կից տն տե սու թյու նում փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րը սո ցի ալ–տնտե
սա կան կա յու նու թյան և զար գաց ման սուբյեկտ ներ ե ն։ ՓՄՁ–ն նշա նա կա լի մաս
նակ ցու թյուն ու նի հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի (Հ ՆԱ) ձևա վոր մա նը։ Եվ րո միա
թյան ե րկր նե րում ՀՆԱ–ի 50–70 %–ը բա ժին է ը նկ նում փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րին՝ 
այդ ե րկր նե րում ա պա հո վե լով աշ խա տա տե ղե րի 2/3–ը։ Փոքր բիզնեսը ի րա կա
նաց նում է նաև մր ցակ ցու թյան պահ պա նու թյան և վե րար տադ րու թյան գոր ծա
ռույթ՝ նպաս տե լով և՛ տն տե սու թյան զար գաց մա նը, և՛ սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ
պա նու թյա նը։ Ոչ մեծ ձեռ նար կու թյուն նե րի նո րա մու ծա կան նե րու ժի մա սին է 
վկա յում այն փաս տը, որ զար գա ցած շու կա նե րում նո րա րա րու թյուն նե րի ներ մուծ
մամբ այն շուրջ 17 ան գամ գե րա զան ցում է խո շոր ըն կե րու թյուն նե րին։

Փոքր բիզնեսի սո ցի ալ–տն տե սա կան ա ռա քե լու թյան լուրջ փոր ձու թյուն էր 
2007–2009 թթ. հա մաշ խար հային ճգ նա ժա մը։ Ճգ նա ժա մի տի րույ թում հայտն ված 
ե րկր նե րի մեծ բիզնեսի ո լոր տում աշ խա տա տե ղե րի կո րուս տը, զգա լի չա փով 
փոխ հա տուց վեց փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րում նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մամբ։ 
Ճգ նա ժա մը նաև հաս տա տեց, որ փոքր բիզնեսը իր ան կա յու նու թյամբ հա սա րա
կու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան կա յու նու թյան կար ևոր գոր ծոն է ։

2010 թվա կա նին ՓՁ–ի տե սա կա րար կշի ռը Հա յաս տա նի ՀՆԱ–ո ւմ կազ մել է 
43 %։ 2007 թվա կա նին այդ ցու ցա նի շը 40.7 %, ի սկ 2009 թ.` 42.5 %1 է ր։ Տն տե սու
թյան ա վե լի, քան 14 տո կոս ան կման տի րույ թում նման դրա կան դի նա մի կան, 
ան կաս կած ՀՀ–ո ւմ փոքր բիզնեսի կեն սու նա կու թյան լուրջ վկա յու թյուն է։ Փոքր 
բիզնեսի սուբյեկտ ներն ա ռա վել մեծ զբաղ վա ծու թյուն ա պա հո վում են ա ռևտ րի 
ո լոր տում (68.8 %), n րին հա ջոր դում են շի նա րա րու թյու նը (37.2 %) և ծա ռա յու թյուն
նե րի ո լոր տը (45 %)։ 

Զար գա ցած ե րկր նե րում բա ցի պե տու թյու նից փոքր բիզնեսի զար գաց մա նը 
զգա լի ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րում մեծ բիզնեսը` պատ վեր նե րի, կա պա լային և 
այլ հի մունք նե րով նրան փո խան ցե լով փոքր խմ բա քա նա կով ապ րանք նե րի և ծա
ռա յու թյուն նե րի ար տադ րու թյու նը։ Հա յաս տա նում մեծ բիզնեսը ոչ մի այն չի ա ջակ
ցում, այլև հա ճախ չի խոր շում փոքր բիզնեսին բնո րոշ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու
թյուն նե րի ար տադ րու թյու նից՝ ի րա կա նաց նե լով փոքր բիզնեսի «ար տամղ ման» և 
մր ցակ ցու թյան սահ մա նա փակ ման քա ղա քա կա նու թյուն։ 

1 Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյեկտ նե րին ա ջակ ցու թյան 2012 թվա կա նի ծրա գիր, էջ 2:
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ՀՀ–ո ւմ բա ցի տն տե սու թյան ա պա մե նաշ նոր հա ցու մից, փոքր ձեռ նար կա տի
րութ յան զար գաց ման գե րա կա հիմ նախն դիր է ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րի առ
կա յու թյու նը և դրանց հա սա նե լի ու թյու նը։ Ձեռ նար կու թյուն նե րի ներդ րու մային 
գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա վո րու մը ոչ միշտ է հնա րա վոր ի րա կա նաց նել ներ քին 
աղ բյուր նե րի հաշ վին։ Նման դեպ քե րում ձեռ նար կու թյուն նե րը փոր ձում են օ գտ
վել ար տա քին ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից։ Սա կայն Հա յաս տա նում փոքր 
բիզնեսի բարձր ռիս կե րի, ֆի նան սա կան շու կա նե րի և ֆի նան սա վոր ման այ լընտ
րան քային մե խա նիզմ նե րի թեր զար գաց վա ծու թյան պատ ճա ռով փոքր բիզնեսի 
ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը բա վա կան սահ մա նա փակ ե ն։ Այս պես, ար ժեթղ
թե րի թո ղար կու մը կա րող է ար դա րաց ված լի նել մի այն թո ղարկ ման է ա կան ծա
վալ նե րի դեպ քում, ո րը փոքր շու կա ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րի դեպ քում ան
նպա տա կա հար մար է՝ չխո սե լով ար դեն վար կա նիշ նե րի և նման սուբյեկտ նե րում 
ներդ րում ներ կա տա րե լու ներդ րող նե րի պատ րաս տա կա մու թյան մա սին։ Հա
յաս տա նում դեռևս չի գոր ծում խնայո ղու թյուն նե րը բաժ նե տի րա կան կա պի տա լի 
վե րա ծե լու ար դյու նա վետ ու ղին, ո րի խո չըն դոտ նե րից են կոր պո րա տիվ կա ռա
վար ման ցածր մա կար դա կը, ար ժեթղ թե րի շու կայի թեր զար գաց վա ծու թյու նը, ստ
վե րային գոր ծու նե ու թյան գե րա կա յու թյու նը և այլն։

Փոքր, հատ կա պես նոր և բարձր տեխ նո լո գի ա տար բիզնեսի ֆի նան սա վոր ման 
կար ևոր աղ բյուր է վեն չու րային կա պի տա լը։ Ա ՄՆ–ի վեն չու րային կա պի տա լի ազ
գային ա սո ցի ա ցի այի կան խա տե սում նե րով՝ վեն չու րային ներդ րում նե րի նկատ
մամբ պա հան ջար կը և՛ Ա ՄՆ–ո ւմ, և՛ ամ բողջ աշ խար հում ա ճե լու է։ Եվ րո պա կան 
և ա սի ա կան ե րկր նե րում կան խա տես վում են վեն չու րային ներդ րում նե րի տա
րե կան ա ռն վազն 10 % ա ճ։ Հա յաս տա նում վեն չու րային ներդ րում նե րի զար գաց
ման հիմ նա կան խո չըն դո տը բարձր ե կամ տա բեր նա խագ ծե րի սա կա վու թյունն է և 
ար ժեթղ թե րի շու կայի թեր զար գաց վա ծու թյու նը, ո րը սահ մա նա փա կում է վեն չու
րային ներդ րում նե րի ար ժեթղ թա վոր ման հնա րա վո րու թյու նը։ 

Զար գա ցած ե րկր նե րում փոքր բիզնեսի ֆի նան սա վոր ման լայն տա րա ծում 
ստա ցած ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րից են օ վերդ րաֆ տը, ֆակ տո րին գը, լիզինգը, 
ե րաշ խիք նե րը։ Սա կայն ՀՀ ֆի նան սա բան կային ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա յում այդ 
գոր ծիք նե րի լայն կի րառումը հնա րա վոր է մի այն մի ջազ գային ֆի նան  սա կան ի նս
տի տուտ նե րի, լիզինգային ըն կե րու թյուն նե րի, հիմ նադ րամ նե րի օ ժան դա կու թյամբ։ 

ՀՀ ոչ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կրե դի տո րա կան պարտ քե րը 2012 
թվա կա նի հու նի սի վեր ջի դրու թյամբ կազ մել են 1 967 289.3 մլն դրամ, ի սկ դե բի տո
րա կան պարտ քե րը` 566 879.3 մլն դրամ2։ Հա յաս տա նում գրե թե բո լոր գոր ծա րար 
ծրագ րե րն ի րա կա նաց վում են փո խատ վա կան կա պի տա լի, նախ և ա ռաջ, բան
կային վար կի օ ժան դա կու թյամբ։ 

ՀՀ բան կային հա մա կար գը հա սել է զար գաց ման ո րո շա կի մա կար դա կի, ներդր
վել է հա ճա խորդ նե րի վար կու նա կու թյան գնա հատ ման սքո րին գային հա մա կար
գեր, ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մա կար գեր, ա վե լա նում են մա տուց վող ծա ռա յու
թյուն նե րի ցան կը, սա կայն ՓՁ վար կա վո րու մը շա րու նա կում է մնալ քիչ զար գա ցած 

2  ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն «ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կը 2012 թ. հուն վար–
օ գոս տո սին», էջ 33:
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և դժ վար հա սա նե լի։ ՀՀ փոքր բիզնեսի վար կա վոր ման ծա վալ նե րը կազ մում են 
շուրջ 200 մլն Ա ՄՆ դո լար, սա կայն վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ շու կայի 
մաս նա կից նե րի պա հան ջար կը գնա հատ վում է հինգ ան գամ ա վելի։ 

Բան կային վարկ ստա ցու մը ա ռա վել խնդ րա հա րույց է մեկ տա րուց քիչ պատ
մու թյուն ու նե ցող և գրավ չու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար։ Չնա յած ո րոշ 
բան կեր տրա մադ րում են ա ռանց գրա վի բիզնես վար կեր` հիմ նա կա նում միկ րո
վար կեր, դրանց պայ ման նե րը դժ վար է ան վա նել շա հա վետ։ Ներ կա յումս միկ րո
վար կա վո րում ի րա կա նաց նում են 11 ա ռևտ րային բանկ և 17 վար կային կազ մա կեր
պու թյուն` 35.000 Ա ՄՆ դո լար կամ հա մար ժեք ՀՀ դրամ ա ռա վե լա գույն գու մա րով, 
20–24 % տա րե կան տո կո սադ րույ քով, մինչև 3 տա րի մար ման ժամ կե տով։ Վար
կի ստաց ման և սպա սարկ ման վճար նե րի հաշ վա ռու մով վար կի ի րա կան ար ժե քը 
թան կաց նում է ևս մի քա նի տո կո սով։ Միկ րո վար կե րի մի ջո ցով կա րե լի է լու ծել 
դրա մա կան մի ջոց նե րի կար ճա ժամ կետ պա հան ջար կի, շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի 
ժա մա նա կա վոր պա կա սուր դի խն դի րը, սա կայն այդ վար կե րը բա վա րար չեն զար
գաց ման հա մար։ 

ՀՀ ա ռևտ րային բան կե րը նա խընտ րում են վար կա վո րել ներ քին չա փա նիշ նե
րին բա վա րա րող ա ռաջ նային ա պա հով վա ծու թյուն ու նե ցող հա ճա խորդ նե րին, 
ը նդ ո րում գրավ/ վարկ ա պա հով վա ծու թյու նը շատ դեպ քե րում գե րա զան ցում է 
50 %–ը։ Ձեռ նե րեց նե րը պն դում են, որ հա սա նե լի ու թյան և ժա մա նա կա տա րու թյան 
ա ռու մով ա վե լի հեշտ է վարկ վերց նել «սև» շու կա յում, որ տեղ վար կի ար ժե քը 
կրկնա կի թանկ է ։

Տն տե սու թյու նում բան կե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը գնա հա տե լու կար ևոր ցու
ցա նիշ նե րից է բան կե րի կող մից տրա մադր ված վար կե րի և ե րկ րի տվյալ տար վա 
հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի` վար կեր/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյու նը։ Որ քան մեծ 
է այդ հա րա բե րակ ցու թյու նը, այն քան մեծ է ե րկ րի հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի 
ձևա վոր մա նը բան կային վար կի և բան կե րի մաս նակ ցու թյու նը։

ՀՀ տն տե սու թյան հա մար նշ ված հա րա բե րակ ցու թյու նը ցույց տանք հետ ևյալ 
ա ղյու սա կի մի ջո ցով.

Ա ղյու սակ 1
Վար կեր/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՀ–ո ւմ 2007–2011 թթ.

Ցու ցա նիշ 2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 2011 թ.

Ըն դա մե նը վար կեր  
(մլն ՀՀ դրամ) 412163 617833 698920 885894 1273676

Հ ՆԱ (մլն ՀՀ դրամ) 3149300 3568200 3141700 3501600 3817000

Վար կեր/Հ ՆԱ 13 % 17 % 22 % 25 % 33 %

Ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րից եր ևում է, որ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում է ա կա
նո րեն մե ծա ցել է բան կային վար կի դե րը ե րկ րի հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի 
ձևա վոր մա նը։ 2011 թվա կա նի վեր ջի դրու թյամբ ՀՀ բան կե րի կող մից տրա մա
դրված վար կե րի ծա վալ ներն ար դեն ի սկ հա տել են 1 տրի լի ոն դրա մի շե մը, ի սկ 
31.03.2012 թ. դրու թյամբ կազ մել 1 տրլն 302 մլրդ դրամ3։

3  Հա մա ձայն ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի:
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2009 թվա կա նին տն տե սու թյան ի րա կան հատ ված ո ւղղ ված վար կե րը կազ
մել են վար կա վոր ման ամ բողջ ծա վա լի մոտ 62,3 տո կո սը, այ սինքն՝ 2009 թվա
կա նից սկ սած, բան կե րի կող մից ի րա կա նաց ված վար կա վո րու մը սկ սել է նպաս
տել տնտե սու թյան ակ տի վաց մա նը։ 2010 թվա կա նի տվյալ նե րով՝ սպա ռո ղա կան 
և հիպոթեկային վար կե րին բա ժին է ըն կել բան կային հա մա կար գի վար կային 
ներդ րում նե րի մի այն 28,4 տո կո սը, մինչ դեռ տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծին 
կա տար ված վար կային ներդ րում նե րը կազ մել են բան կե րի ը նդ հա նուր վար կային 
պորտֆելի մոտ 66 տո կո սը։ 

Վար կա վոր ման շու կայի ար դի վի ճա կը է ա պես տար բեր վում է 8–10 տա րի ա ռաջ 
ե ղած շու կայից, ե րբ փո խա ռու թյուն նե րի ար ժե քը հաս նում էր մինչև 80 %։ Ներ
կա յումս խո շոր բիզնեսը Հա յաս տա նում կա րող է բիզնես վարկ ստա նալ սկ սած 
10 %–ից, ի սկ ՓՄՁ վար կա վո րու մը սկս վում է 14 % տո կո սադ րույ քից։ Որ պես օ րենք, 
փոքր ձեռ նար կո ւթյուն նե րը վար կա վոր վում են հիմ նա կա նում 16–20 % տո կո սադ
րույ քի մի ջա կայ քում, այն էլ ի րաց վե լի գրավ ու նե նա լու պա րա գա յում4։ Հա մա ձայն 
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի վեր լու ծա կան նյու թե րի՝ 2012 թվա կա նի ա ռա ջին ե ռամ
սյա կի տվյալ նե րով, ա ռա վել ակ տիվ վար կա վոր վել են ա ռևտ րի ո լոր տում գոր ծող 
տն տես վա րող սուբյեկտ նե րը։ Ե րկ րորդ ա մե նաակ տիվ վար կա վոր վող ճյու ղը մշա
կող ար դյու նա բե րու թյունն է (ա ռևտ րի ո լոր տի հետ մի ա սին կազ մում է ը նդ հա նուր 
վար կե րի 33.1 %)։

Գ ծա պատ կեր 1. Ա ռևտ րային բան կե րի կող մից ռեզիդենտ նե րին տրա մադր ված վար կային  
ներդ րում նե րի կա ռուց ված քը` ը ստ տն տե սու թյան ճյու ղե րի5

Ինչ վե րա բե րում է վար կային ներդ րում նե րի ժամ կե տային կա ռուց ված քին, 
ա պա այն կա րե լի է ան բա րեն պաստ հա մա րել, ե թե վար կե րը դի տար կենք, որ
պես տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծում եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի ֆի նան սա
վոր ման գոր ծիք։ Չնա յած դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում վար կային ներդ
րում նե րի կա ռուց ված քում կար ճա ժամ կետ (մինչև 360 օր) վար կե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ո րո շա կի ո րեն նվա զել է, այ նու հան դերձ, այն դեռևս բարձր է։ ՀՀ փո խատ

4 Հե ղի նա կի կող մից կա տար ված 15 ա ռևտ րային բան կե րի և 12 վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
տվյալ նե րի ամ փոփ ման հի ման վրա, հու լիս, 2012 թ.:
5 ՀՀ կենտրոնական բանկի բանբեր, 1–ին եռամսյակ, 2012 թ., էջ 8:
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վա կան կա պի տա լի շու կա յում գե րիշ խող է կար ճա ժամ կետ վար կա վո րու մը, ին
չը սահ մա նա փա կում է ձեռ նար կու թյուն նե րի ներդ րու մային հնա րա վո րութ յուն նե
րը և այդ պայ ման նե րում վար կային ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյու նը դառ նում է 
ա ռաջ նային խն դիր։ Տար բեր գնա հա տա կան նե րով Հա յաս տա նում ձեռ նար կա տե
րե րի մինչև 70 %–ը դի մում են, այս պես կոչ ված, ոչ պաշ տո նա կան վար կա վոր ման։ 
Հա յաս տա նում ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի վար կա վոր ման հիմ նա կան խո չըն դոտ ներն են` 

Ա ղյու սակ 2.
ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի վար կա վոր ման խո չըն դոտ նե րը ՀՀ–ո ւմ

Բան կե րի տե սան կյու նից` ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի տե սան կյու նից`

փոքր բիզնեսի ոչ թա փան ցիկ լի նե լը, վար կե րի բարձր տո կո սադ րույք նե րը,

 ի րա վա կան և տն տե սա կան ոչ բա վա րար 
գրա գի տու թյու նը,

վար կե րի ստաց ման չա փա զանց խիստ պայ
ման նե րը,

ի րաց վե լի գրա վի բա ցա կա յու թյու նը, հայ տե րի ու սում նա սի րու թյան չա փա զանց 
եր կար ժամ կետ նե րը,

ոչ բա վա րար պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը, ՓՄՁ զար գաց ման ոչ բա վա րար պե տա կան 
ա ջակ ցու թյու նը,

վար կի վե րա դար ձե լի ու թյան բարձր ռիս կը։ սկս նակ բիզնեսին չվար կա վո րե լը։

Վեր ջին 3–4 տա րի նե րի ըն թաց քում փոքր ձեռ նե րե ցու թյան վար կա վոր ման ծա
վալ նե րը կրկ նա կի ա ճել են, սա կայն տվյալ ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման կա րի քը 
ա ռևտ րային բան կե րի կող մից բա վա րար վում է 25–30 %–ի սահ ման նե րում։ ՓՁ վար
կա վոր ման հիմ նա կան խն դի րը, ը ստ բան կիր նե րի հայ րե նա կան փոքր բիզնեսի ոչ 
թա փան ցիկ լի նելն է։ Ե րկ րորդ խն դի րը գրա վի բա ցա կա յու թյունն է, քա նի որ փոքր 
բիզնեսի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի զգա լի մա սը չու նի ի րաց վե լի գույք։ Եր րորդ ոչ պա
կաս կար ևոր գոր ծո նը` փոքր բիզնեսի նկատ մամբ բան կե րի ան վս տա հու թյունն է, 
ան նշան վար կային պատ մու թյու նը կամ դրա բա ցա կա յու թյու նը։ 

Հա յաս տա նում, չնա յած փոքր բիզնեսի վար կա վոր ման խո չըն դոտ նե րի և բար
դույթ նե րի, բան կե րը շա հագրգռ ված են փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րի վար կա վոր
ման հար ցում, քա նի որ բարձր վս տա հե լի վար կա ռու նե րի թի վը սահ մա նա փակ է ։

ՓՁ վար կա վոր ման ա ռա վել մատ չե լի պայ ման ներ ա ռա ջար կե լու հա մար բան կե
րը պետք է սահ մա նեն ճկուն սքո րին գային հա մա կար գեր։ Ա ռա վել մաս նա գի տաց
ված սքո րինգ են ի րա կա նաց նում վար կային բյու րո նե րը։ Ա մե րի կյան ա ռա ջա տար 
վար կային բյու րո նե րը, ի նչ պի սիք են Experian, Trans Union և Equifax, վար կային 
վար կա նի շի սահ ման ման հա մար օգ տա գոր ծում են Fair Isaak & Co. (FICO) ըն կե րու
թյան կող մից մշակ ված սքո րին գային մոդելը։ Եվ րո պա կան վար կա տու ըն կե րու
թյուն նե րն օգ տա գոր ծում են հա մա պա տաս խան ծրագ րեր՝ հաշ վի առ նե լով ի րենց 
ե րկր նե րի պրակ տի կան և Եվ րո բան կի դի րեկ տիվ նե րը։ Հայ կա կան բան կե րն օգ
տա գոր ծում են ի նչ պես սե փա կան ծրագ րե րը, այն պես էլ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 
վարկանշ ման փոր ձը։ Ներ կա յումս ոչ բո լոր վար կա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մոտ է առ կա փոքր բիզնեսի հետ աշ խա տե լու հղկ ված մե թո դա կան ըն թա ցա կար
գեր։ Հիմ նա կան խն դիր նե րը բան կային տեխ նո լո գի ա նե րի ցածր զար գաց վա ծու
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թյունն է, ին չը թույլ չի տա լիս նվա զեց նել հա ճա խոր դի ու սում նա սի րու թյան ժա
մա նա կա հատ վա ծը և ար ժե քը, դժ վա րաց նում է ռիս կե րի ճշգ րիտ գնա հատ ման 
սքո րին գային հա մա կար գի ներդ րու մը։ Որ պես կա նոն, ՀՀ ա ռևտ րային բան կի ՓՁ 
վար կա վոր ման ծրա գի րը, ե թե այն մի ջազ գային ծրագ րի ի րա կա նա ցում չէ, չա փա
զանց թանկ է հա ճա խոր դի հա մար։

Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նեն ՓՄՁ զար գաց մանն ա ջակ ցող մի շարք պե տա
կան և ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կա ռույց
ներ։ Բեր ված ա ղյու սա կից եր ևում է, որ 1) դրանք գե րա զան ցա պես տրա մադ րում 
են տեխ նի կա կան և խորհր դատ վա կան ա ջակ ցու թյուն, 2) խիստ հրա տապ է դրանց 
աշ խա տանք նե րի կոոր դի նա ցու մը և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը։ 

Ա ղյու սակ 3. 
ՓՄՁ զար գաց մանն ա ջակ ցող կազ մա կեր պու թյուն ներ

Տե ղա կան կա ռույց ներ

« Հայ կա կան գոր ծա րա րու թյուն. փոքր 
և մի ջին գոր ծա րա րու թյան մի ու թյուն» տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րին

Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րող նե րի և 
գոր ծա րար նե րի մի ու թյուն տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րին 

Գոր ծա րա րու թյանն ա ջա կից կազ մա
կեր պու թյուն նե րի մի ու թյուն տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րին

ՀՀ ձեռ նար կա տե րե րի մի ու թյուն տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րին

ՓՄՁ ԶԱԿ հիմ նադ րամ ֆի նան սա կան, տեխ նի կա կան և խորհր դատ վա կան օ ժան
դա կու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րին

Հա յաս տա նում գյու ղա կան տա րածք
նե րի տն տե սա կան զար գաց ման հիմ
նադ րամ (FREDA)

ֆի նան սա կան, տեխ նի կա կան և խորհր դատ վա կան օ ժան
դա կու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րին

Զար գաց ման հայ կա կան գոր ծա կա
լու թյուն

սկս նակ բիզնեսին խորհր դատ վու թյուն և տեխ նի կա կան 
օ ժան դա կու թյուն

Մի ջազ գային կա ռույց ներ

ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա կան ո լոր տի զար
գաց ման ծրա գիր (USAID FSDP)

ծ րագ րի շր ջա նակ նե րում ստեղծ վել է ՓՄՁ ու ղե ցույց նա
խա տես ված վար կա ռու նե րի հա մար, ո րն իր մեջ պա րու
նա կում է խոր հուրդ ներ նրանց, ով քեր վար կե րի կա րիք 
ու նեն։ Կազ մա կերպ վել են նաև ու սում նա կան ծրագ րեր 
վար կային մաս նա գետ նե րի հա մար

Գեր մա նա հայ կա կան հիմ նադ րամ 
(GaF)

ֆի նան սա կան և խորհր դատ վա կան օ ժան դա կու թյուն ՓՄՁ 
սուբյեկտ նե րին

Հա մաշ խա րհային բանկ (World bank) ֆի նան սա կան և խորհր դատ վա կան օ ժան դա կու թյուն ՓՄՁ 
սուբյեկտ նե րին

Սև ծո վյան տն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյուն (ՍԾՏՀ – BSEC6)

կոչ ված է տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո
ցով ամ րապն դե լու կա յու նու թյու նը Սև ծո վյան տա րա
ծաշր ջա նում և այն վե րա ծե լու բար գա վաճ ման գո տու։ 
ՍԾՏՀ ա ռաջ նայ նու թյուն նե րում նա խանշ ված է նաև ՓՄՁ 
սուբյեկտ նե րի ինստիտուցի ո նալ վե րա զին ման և կա ռա
վար ման մա սին

Հա յաս տա նում ՓՄՁ զար գաց մանն ո ւղղ ված ի րա վա կան6 և օ րենսդ րա կան նա
խա ձեռ նու թյուն նե րից հիմ նա կա նը « փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան պե տա
կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րենքն է։ Օ րեն քի նպա տակն է սահ մա նել փոքր 

6 http://www.mfa.am/hy/international–organisations/BSEC/
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և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյեկտ նե րի չա փո րո շիչ նե րը, պե տա կան ա ջակ
ցու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը և այդ ո լոր տում պե տա կան քա ղա քա կա նու
թյան ի րա կա նաց ման սկզ բունք նե րը։ Օ րեն քում տր ված է ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի դա
սա կար գում, պե տա կան ա ջակ ցու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, և պե տա կան 
ծրագ րի բնու թա գի րը։ Ի տար բե րու թյուն « Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան պե
տա կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ՓՄՁ պե տա կան ա ջակ ցու թյան մա սին 
ՌԴ օ րեն քում ՓՄՁ սուբյեկտ ներ են նաև ֆի զի կա կան ան ձինք, ո րոնք զբաղ վում են 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ7։ Շատ ե րկր նե րում պե տա կան ա ջակ ցու
թյու նը նաև ան մի ջա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն է փոքր բիզնեսին։ Ու սում
նա սի րե լով մի ջազ գային փոր ձը՝ օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սանկտ Պե
տեր բուրգ քա ղա քի « Փոքր բիզնեսի վար կա վոր ման ա ջակ ցու թյան հիմ նադ րամ» 
ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան, ո րն ի րա կա նաց նում է փոքր բիզնեսի պե տա
կան ա ջակ ցու թյուն և հա տուկ ծրագ րեր։ Հիմ նադ րա մը հա վա քագ րում է մի ջոց ներ 
պե տա կան ե րաշ խիք նե րով և տրա մադ րում ա ռևտ րային բան կե րին մր ցույթ նե րի 
մի ջո ցով8։ ՌԴ–ո ւմ այդ պի սի հիմ նադ րամ ներ գո յու թյուն ու նեն նաև այլ քա ղաք
նե րում(« Մոսկ վայի փոքր բիզնեսի սուբյեկտ նե րի վար կա վոր ման ա ջակ ցու թյան 
ֆոնդ»), ո րոնց աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձր է աշ խա տան քի ո րա կի 
վե րահս կո ղու թյան, խն դիր նե րի ա րագ լուծ ման և ա մե նա կար ևո րը է ժան և եր կար 
փո ղե րի ներգ րավ ման մե խա նիզմ նե րի շնոր հիվ։ Որ պես մի ջազ գային հա ջող ված 
փորձ կա րե լի է ըն դու նել ֆրան սի ա կան Օ–ԷՍ–Ի–Օ (OSEO) հան րային հի մունք նե
րով աշ խա տող ար դյու նա բե րա կան և ա ռևտ րային հաս տա տու թյան փոր ձը, ո րը 
գոր ծում է էկո նո մի կայի, ար դյու նա բե րու թյան և զբաղ վա ծու թյան նա խա րա րու
թյուն նե րի ներ քո։ Վեր ջի նիս ա ռա քե լու թյունն է`
 • ֆի նան սա վո րել ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի նո րա րա րա կան նա խագ ծե րը ու ար տա հա

նու մը, ո րոնք հա մար վում են տն տե սու թյան զար գաց ման կար ևո րա գույն հե նա
սյունե րը, 

 • ե րաշ խա վո րել բիզնեսը` բան կային վար կե րից օ գտ վե լու հա մար, դրա նով ի սկ հեշ
տաց նել փոքր բիզնեսի ա ճի հա մար ան հրա ժեշտ բան կային վար կե րի ստա ցու մը9։ 
Ըն կե րու թյու նն ա ջակ ցում է փոքր և մի ջին ձեռ նե րեց նե րին ի րենց բիզնեսի բո

լոր փու լե րում և խորհր դատ վա կան և ֆի նան սա կան ա ռում նե րով՝ հան դի սա նա լով 
նմա նա տիպ ե զա կի կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը Եվ րո պա յում։

Ֆրան սի ա կան մեկ այլ` «Յու բիֆ րանս» (UBIFRANCE) գոր ծա կա լու թյան նպա տա
կը ոչ թե ՓՄՁ ֆի նան սա վո րելն է, այլ դրանց մի ջազ գային զար գաց ման ա պա հո
վու մը։ Գոր ծա կա լու թյան կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն ներն են` օ տա րերկ րյա 
շու կա նե րի, կա նո նա կար գե րի, ծրագ րե րի և մր ցույթ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ
վու թյան տրա մադ րու մը, գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի կն քու մը, մա մու լի հետ կա
պե րի և ա ռևտ րային գո վազդ ման մի ջո ցով ա ռա ջըն թա ցին նպաս տու մը։

Հա յաս տա նում վե րոն շյալ կա ռույց նե րին մոտ է իր ա ռա քե լու թյամբ ՓՄՁ ԶԱԿ 
հիմ նադ րա մը։ ՓՄՁ պե տա կան ա ջակ ցու թյան 2002 թվա կա նի ծրագ րի շր ջա նակ

7  Менеджмент малого бизнеса: Учебник / Под ред. проф. М.М. Максимцова и проф. В.Я. Герфинкеля. – М.: 
Вузовский учебник, 2004, с. 67.
8 http://credit–fond.ru/o_fonde
9 http://www.oseo.fr
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նե րում, որ պես ծրագ րային մի ջո ցա ռում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 19.03.2002 թ. 282 
ո րոշ մամբ հիմ նադր վեց « Հա յաս տա նի փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար
գաց ման ազ գային կենտ րոն» հիմ նադ րա մը, ո րը հան դի սա նում է Հա յաս տա նում 
ՓՄՁ ո լոր տի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն և ո լոր տի զար գաց մանն ո ւղղ ված 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող հիմ նա կան կա ռույց։ Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման ազ
գային կենտ րո նի կա ռա վար ման գլ խա վոր մար մի նը ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա
րի գլ խա վո րած հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդն է։ Ըն կե րու թյու նն ի րա կա նաց նում է 
ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր։

Պար տա դիր չի, որ պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը լի նի մի այն ֆի նան սա կան հիմ
քե րի վրա։ ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի աշ խա տան քի ո րա կը բարձ րաց նե լու հա մար կա
րե լի է ա ռա ջար կել ստեղ ծել տա րա ծաշր ջա նային կենտ րոն ներ, ո րոնք կզ բաղ վեն 
հիմ նա կա նում մար քե թին գային օ ժան դա կու թյամբ, կգտ նեն ՓՄՁ սուբյեկտ նե րի 
ար տադ րու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար մի ջազ գային հա ճա խորդ ներ։ Տվյալ 
ծա ռա յու թյու նը կա րող է չսահ մա նա փակ վել մի այն ար տադ րու թյան ի րաց ման 
խնդ րով, այլ նաև մատ չե լի գնե րով ձեռք բե րել և լիզինգով ա ռա ջար կել ան հրա
ժեշտ տեխ նի կա ՓՄՁ ո լոր տի հա մար։ 

Պե տա կան ֆի նան սա կան ու ոչ ֆի նան սա կան ակ տիվ ա ջակ ցու թյան և բան
կային հա սա նե լի վար կա վոր ման հա մադ րու թյամբ է մի այն հնա րա վոր խթա նել 
ՀՀ–ո ւմ փոքր և մի ջին բիզնեսի զար գա ցու մը, ո րը կար ևոր նա խա պայ ման է ամ
բողջ տն տե սու թյան զար գաց ման հա մար։ 

Փոքր բիզնեսի խրա խուս մանն ու զար գաց մանն ո ւղղ ված նպա տա կային ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում տե ղի կու նե նա ա ռևտ րի ո լոր տից ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րի մի մա սի հոսք ար տադ րու թյան ո լորտ։ Հա յաս տա նում փոքր և 
մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի առ
կա յու թյան դեպ քում կն վա զի բնակ չու թյան ար տա հոս քը, ի նչ պես նաև կխ թան վի 
ներ հոս քը, կբա րե լավ վի ե րկ րի ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կը։ ՓՄՁ զար գա ցու
մը, զգա լի ո րեն նպաս տե լով ե րկ րի տն տե սա կան ա ճին, բա րե րար ազ դե ցու թյուն 
կու նե նա հա սա րա կու թյան բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի վրա։ ՓՄՁ ո լոր տի 
զար գա ցումն ան մի ջա կա նո րեն կն պաս տի Հա յաս տա նում մի ջին խա վի ձևա վոր
ման ը նդ լայնմա նը, ի նչն իր հեր թին պայ ման ներ կս տեղ ծի քա ղա քա ցի ա կան հա
սա րա կու թյան կա յաց ման հա մար։ 

Problems of small business financing in the Republic of Armenia

Small businesses are the main guarantee of economic and social stability of the country. 
Small and medium–sized businesses at the expense of small and short–term investments 
can provide a significant number of new jobs, significantly improve the labor market situ
ation in solving a number of serious social problems. Priority for the development of small 
and medium–sized businesses of RA is to have an access to financial and non–financial 
support from the state as well as access to bank lending.
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Վար կա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րում գրա վադր վող գույ քի 
գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և առ կա խն դիր նե րը

Սոս Լպու տյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս, 

տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում կա ռուց ված քային և հա
մա լիր բա րե փո խում նե րը, ա զա տա կան հա րա բե րու թյուն նե րին միտ ված քա
ղա քա կա նու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում են գոր ծա րար բնա գա վա ռի կա տա
րե լա գործ ման, տն տե սա կան և ֆի նան սա կան ռիս կե րի կր ճատ ման տար բեր 
հա մա կար գե րի մշակ ման և ի րա գործ ման, հա մա պա տաս խան ինստիտուցի ո նալ 
են թա կա ռուց վածք նե րի ներդր ման և կա յաց ման ան հրա ժեշ տու թյան հետ: Սե փա
կա նա տի րա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե րը են թադ րում են գա ղա փա րա կան մո
տե ցում նե րի փո փո խու թյուն, ո րոնք կապ ված են գոր ծա րար նե րի շա հե րի կա ռա
վար ման և ար դյու նա վետ նպա տա կաուղղ ման, շա հագր գիռ մար մին նե րի կող մից 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան մի ջամ տու թյան և մաս նակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու
թյան, նպա տա կայ նու թյան և ար դյու նա վե տու թյան հետ: Ու սում նա սիր վող բնա
գա վա ռը զար գա ցող ե րկր նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված` 
դեռևս իր վրա է կրում նշա նա կա լի ան բա րեն պաստ և ան կա յուն գոր ծո նային ազ
դե ցու թյուն, ի նչն նպաս տում է ե րկ րում տն տե սա կան և ֆի նան սա կան ռիս կի ա ճին: 
Վեր ջինս սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ու նի ի նչ պես տն տե սու թյան միկ րո մա
կար դա կում տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծում, այն պես 
էլ ո ղջ ե րկ րի մասշ տա բով նոր տն տե սա կան և ֆի նան սա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի սահ ման ման տե սան կյու նից: Շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում 
ֆի նան սա կան հա մա կար գում կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի բան կային ռիս կե րի 
բազմազանեցումը (դի վեր սի ֆի կա ցու մը): Այն է՝ հե տա զո տել ֆի նան սա կան շու
կա յում գոր ծող բան կե րում և վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րում գրա վադր վող 
գույ քի գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և առ կա խն դիր նե րը: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող բան կե րը, վար կային կազ մա կեր
պու թյուն նե րը, ար տա սահ մա նյան բան կե րի ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը ի րենց աշ
խա տան քի ըն թաց քում պար բե րա բար ա ռն չու թյուն են ու նե նում ՀՀ–ո ւմ ո րա կա
վոր ված գնա հատ ման կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ գնա հա տող նե րի հետ: Ար դի 
պայ ման նե րում գնա հատ ման կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա մա ռո րեն հան դի սա
նում են ֆի նան սա կան հա մա կար գի սեգ մենտ նե րից, ո րոնց հիմ նա կան ա ռա քե լու
թյունն է տրա մադ րել գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ան շարժ և շար ժա կան գույ քի, 
ոչ նյու թա կան ակ տիվ նե րի, բիզնեսի, բաժ նե տոմ սե րի ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ 
ո րա կյալ, օբյեկ տիվ խորհր դատ վու թյուն և մաս նա գի տա կան կար ծիք ֆի նան սա
կան հա մա կար գում գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Ներ կա յումս 
շար ժա կան գույ քի, ոչ նյու թա կան ակ տիվ նե րի գնա հատ ման ո լոր տում կա րե
լի է ա սել բա ցա կա յում է օ րենսդ րա կան դաշ տը, քա նի որ չկա ո լոր տը կար գա
վո րող որ ևէ ի րա վա կան ա կտ: Ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ո լոր տում շր ջա դար
ձային ե ղավ կա դաստ րի կո մի տե ի կող մից մշակ ված «« Լի ցեն զա վոր ման մա սին» 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» 
և ««Ան շարժ գույ քի գնա հատ ման գոր ծու նե ու թյուն մա սին» Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2011 թ վա կա նի դեկ տեմ բե րի 8–ի օ րենք նե րի ըն
դու նու մը: «« Լի ցեն զա վոր ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում 
փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով 
« Լի ցեն զա վոր ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 43–րդ հոդ
վա ծով նա խա տես ված լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի 
ցան կից հան վեց ան շարժ գույ քի գնա հատ ման գոր ծու նե ու թյան տե սա կը: Այ սու
հետ գոր ծու նե ու թյան այդ տե սա կով զբաղ վե լու հա մար լի ցեն զի ա չի պա հանջ
վում: Ե թե նախ կի նում լի ցեն զա վոր ված ան ձի հա մար էր պա տաս խա նատ վու թյուն 
սահ ման վում ան շարժ գույ քի գնա հատ ման աշ խա տանք նե րը օ րենսդ րու թյան 
պա հանջ նե րի խախտ մամբ ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի սկ գնա հա տո ղը որ ևէ պա
տաս խա նատ վու թյուն չէր կրում, ա պա ««Ան շարժ գույ քի գնա հատ ման գոր ծու նե
ու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով պա
տաս խա նատ վու թյուն է սահ ման վում գնա հատ ման աշ խա տանք նե րը կա տա րած 
ո րա կա վոր ված ան ձի` գնա հա տո ղի հա մար: Օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի 
ար դյուն քում հան վեց նաև պար տա դիր վճա րո վի դա սըն թաց նե րին գնա հա տող
նե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ պա հան ջը: Ի րա վա կան ակ տե րի նմա նա տիպ 
փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում այ սօր ՀՀ տա րած քում գնա հատ ման գոր ծու նե ու
թյամբ ան շարժ գույ քի գնա հատ մամբ զբաղ վե լու ի րա վունք ու նեն 192 ո րա կա վոր
ված գնա հա տող ներ և 87 հաշ վառ ված ի րա վա բա նա կան ան ձինք և ան հատ ձեռ
նար կա տե րեր:

Վար կա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րում գրա վադր վող ան շարժ գույ քի գնա
հատ ման ո լոր տում և ըն թա ցա կար գե րում առ կա են ներ կա յումս շատ կար ևոր հիմ
նա հար ցեր:

1. Գ նա հա տող նե րի մաս նա գի տա կան կր թու թյան թե րու թյուն նե րը և ո րա կյալ 
մաս նա գետ նե րի սա կա վու թյու նը հան դի սա նում են շատ հիմ նա հար ցե րի նա խա
հիմ քը: Այ սօր ՀՀ–ո ւմ գոր ծող բուհե րի մեծ մա սում կազ մա կերպ վում են ան շարժ 
գույ քի, գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րի, սե փա կա նու թյան տար բեր ձևե րի և 
դրսևո րում նե րի, կա ռա վար ման վե րա բե րյալ դա սըն թաց ներ, սա կայն այդ դա սըն
թաց նե րը չեն բե րում սպաս ված ար դյուն քի: Այ սօր ար դեն ա ռար կա յա կան է ստեղ
ծել մաս նա գի տաց ված ամ բի ոն ներ, գի տա կան կենտ րոն ներ, ո րոնք կհա մա գոր
ծակ ցեն ի նչ պես ան կախ գնա հատ ման կազ մա կեր պու թյուն նե րի և գոր ծա տու նե րի, 
այն պես էլ պե տա կան լի ա զոր մարմ նի հետ: 

2. Օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե լա գոր ծու մը ան ցել է մի քա նի փուլ սկ սած 
2005 թ–ին «Ան շարժ գույ քի գնա հատ ման գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն
դու նու մից, սա կայն ներ կայիս օ րեն քում կան մի շարք ան հա մա պա տաս խա նու
թյուն ներ ՀՀ–ո ւմ ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ստան դար տի հետ՝ կապ ված ան
շարժ գույ քի շու կա յա կան ար ժե քի սահ ման ման, գնա հա տո ղի ան կա խու թյան 
սահ ման ման, շա հա ռու նե րի նկատ մամբ գնա հա տող նե րի պա տաս խա նատ վու
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թյան և ի րա վունք նե րի սահ ման ման, գրա վադր վող ան շարժ գույ քի գնա հատ ման 
սկզ բունք նե րի հետ: 

3. Ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ո լոր տի նկատ մամբ, մաս նա վո րա պես գնա հա
տող նե րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վս տա հու թյան ցածր մա կար դա կը տա րեց 
տա րի նվա զում է, և այդ եր ևույ թը կա րող է բե րել ան դառ նա լի հետ ևանք նե րի: Այս 
խն դի րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ոչ պրո ֆե սի ո նալ գնա հա տող նե րի 
կող մից թույլ տված տար բեր չա րա շա հում նե րով, ա նո րակ մաս նա գի տա կան կար
ծի քի և խորհր դատ վու թյուն նե րի տրա մադր մամբ:

4. Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր խն դիր է հան դի սա նում նաև 
հիպոթեկային վար կե րի տրա մադ րու մը ան շարժ գույ քի լիկ վի դային ար ժե քից: Այս 
պա րա գա յում վար կա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րը գործ կու նե նան կո ռուպ ցի ոն 
ռիս կե րով պայ մա նա վոր ված գնա հատ ման եզ րա կա ցու թյուն նե րի և հաշ վետ վու
թյուն նե րի հետ, բա ցի դրա նից, նման քա ղա քա կա նու թյու նը կհան գեց նի վար կային 
ծա վալ նե րի կր ճատ մա նը: 

5. Ո լոր տում կար ևո րա գույն խն դիր ներ են ի հայտ գա լիս ե րբ վար կա տու կազ մա
կեր պու թյուն նե րի կող մից գույ քի գնա հա տու մը չի վս տահ վում մաս նա գի տաց ված 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին, այլ կազ մա կերպ վում է սե փա կան աշ խա տա կից նե րի 
մի ջո ցով, ո րոնք որ պրո ֆե սի ո նալ են ան շարժ, շար ժա կան գույ քի բնա գա վա ռում: 
Բա ցի դա, կա րե լի է են թադ րել նաև, որ վար կա տու կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա
կի ցը գրա վադր վող գույ քի ար ժե քը ո րո շե լիս ա ռաջ նա հերթ կդի տար կի սե փա կան 
կազ մա կեր պու թյան շա հե րը և հնա րա վոր ռիս կե րը: Բնա կա նա բար ար դյուն քում 
կս տաց վի բա վա կա նին պահպանողական մո տեց մամբ և շու կա յա կա նից շատ ան
գամ ցածր ար ժեք ներ:

6.  Շատ դեպ քե րում վար կա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րն ու նեն հիպոթեկային 
վար կե րի տրա մադր ման տար բեր քա ղա քա կա նու թյուն: Խոս քը վե րա բեր վում է 
հիպոթեկային վար կա վոր ման դեպ քում գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի ար
ժե քի սահ ման մա նը, այ սինքն՝ վար կա տու կազ մա կեր պու թյու նը վար կը տրա մադ
րե լիս կա րող է խն դիր ներ ու նե նալ, ե թե գնա հատ ված ար ժե քը ցածր է վար կա ռո
ւի ներ կա յաց րած գույ քի ձեռք բեր ման ար ժե քից, նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է 
վար կը հաշ վար կել գնա հատ ված ար ժե քից, քա նի որ այս տեղ վար կա տուն կա րող 
է ա ռնչ վել վար կի ա պա հով վա ծու թյան խնդ րի հետ, ի սկ ե թե գնա հատ ված ար ժե
քը բարձր է ձեռք բեր ման ար ժե քից, ա պա վար կա տուն պետք է վար կը տրա մադ րի 
ձեռք բեր ման ար ժե քից՝ ա պա հո վե լով վար կային ռիս կե րի պա հանջ վող սահ մա նը:

7.  Ներ կա յումս գրավ նե րի գնա հատ ման ո լոր տին վե րա բեր վող շատ քն նարկ
վող և լայն ար ձա գանք ստա ցած խն դիր նե րից կա րող ե նք հս տակ ա ռանձ նաց նել 
հետևյալը. ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը հա սա նե լի դարձ նե լու վե րա բե րյալ Հա մաշ
խար հային բան կից ստա ցած ա ռա ջար կու թյուն նե րում նշ ված է, որ միև նույն գույ քը 
տար բեր գնա հա տող ներ է ա կան տար բե րու թյուն նե րով են գնա հա տում, և խն դիրն 
այն է, որ, ա սենք, ա ռևտ րային բան կերն աշ խա տում են ե րեք–չորս գնա հա տող
նե րի հետ, ո ւմ ի րենք վս տա հում են, և, որ պես կա նոն, այդ գնա հա տող նե րը շատ 
ցածր են գնա հա տում գույ քը:
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Գ նա հատ ման դեպ քում գնա հա տող նե րի կող մից ո րոշ ված ար ժեք նե րի ար ժա
նա հա վա տու թյու նը և միև նույն գույ քի գնա հատ ման դեպ քում հս կա յա կան մեծ 
տար բե րու թյուն նե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել մի քա նի դեպ քե րով: Սա
կայն հարկ է նշել, որ ՀՀ–ո ւմ ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ստանդարտի հա մա ձայն 
սահ ման ված է, որ նույն գույ քը եր կու տար բեր գնա հա տող նե րի կող մից միև նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում գնա հատ ված լի նե լու դեպ քում գնա հատ ված ար ժեք նե րի 
տար բե րու թյու նը չի կա րող գե րա զան ցել 20 տո կո սը: Տար բե րու թյուն նե րը կա րող 
են լի նել հետ ևյալ հիմ նա կան դեպ քե րում1. 

ա) ան շարժ գույ քը գնա հատ վել է տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում,
բ) ան շարժ գույ քի գնա հատ ման նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում գույ քը են թարկ

վել է է ա կան փո փո խու թյուն նե րի,
գ) ան շարժ գույ քի գնա հա տող նե րը չու նեն մաս նա գի տա կան ան հրա ժեշտ գի

տե լիք ներ, թույլ են տվել մաս նա գի տա կան սխալ ներ, են թարկ վել են շա հա ռո ւի 
կամ պատ վի րա տո ւի ճնշ մա նը կամ առ կա են կո ռուպ ցի ոն ռիս կեր,

դ) ան շարժ գույ քի գնա հա տո ղի կող մից ո րոշ վել է շու կա յա կան ար ժե քից տար
բեր վող ար ժեք ներ, այն է՝ լիկ վի դային ար ժեք, ներդ րու մային ար ժեք, ա պա հո վագ
րա կան ար ժեք, օգ տա հա նու թյան ար ժեք և այլն:

Ա ղյու սակ 1 

Բան կե րի և վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող ան շարժ 
գույ քի գրա վադր մամբ վար կա տե սակ նե րը2 

Հ
/հ

Բան կեր, վար կային 
կազ մա կեր պու

թյուն ներ
Վար կա տե սակ

Տա րե կան 
տո կո սադ

րույք
Վար կի չա փը

Մար ման 
ժամ կետ 
(ա միս)

Գ րա վի 
ա ռար կա

Վարկ/գ րավ հա
րա բե րու թյուն, %

1
«Ա ՆԵ ԼԻՔ ԲԱՆԿ» 

ՓԲԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վարկ
 22 %

–40,000,000 
AMD

 6–72
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

2

«Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԻ ՊՈ
ԹԵ ԿԱՅԻՆ ԸՆ ԿԵ
ՐՈՒԹՅՈՒՆ» Ո ՒՎԿ 

ՍՊԸ

 Գրա վով սպա ռո
ղա կան վարկ

 20 %  –  36
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

3

«Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԻ ՊՈ
ԹԵ ԿԱՅԻՆ ԸՆ ԿԵ
ՐՈՒԹՅՈՒՆ» Ո ՒՎԿ 

ՍՊԸ

 Սպա ռո ղա կան 
վարկ

 17 %  20,000 USD  18
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

4
«Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱՆԿ–
ԳԱԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ 

ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ

 Ան շարժ գույ քի 
գրա վադր մամբ 

վարկ
 18 – 20 %

 100.000 – 
20.000.000

 3 – 36
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

5
«Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱՆԿ–
ԳԱԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ 

ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ

 Վար կային սահ
մա նա չափ

 15 – 17 %
 2,500 – 50,000 

USD
 3 –36

 Ան շարժ 
գույք

 50 %

6
«Ա ՐԱ ՐԱՏ ԲԱՆԿ» 

ԲԲԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վարկ
 18–20 %

 – 7,000,000 
AMD

 24  –

7
 «ԱՐԴ ՇԻ ՆԻՆ ՎԵՍՏ

ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Ան շարժ գույ քի 
գրա վադր մամբ

 22 %
 1,000,000–

4,000,000 AMD
 36

 Ան շարժ 
գույք

 30 %

1  ՀՀ–ո ւմ ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ստանդարտ ՀՍՏ 252–2012:
2  www.banker.am
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8
 «Ա ՐԵ ԳԱԿ» Ո ՒՎԿ 

ՓԲԸ
 Գյու ղատն տե սա

կան վարկ
 18–22 %  5,000,000 AMD  36

 Ան շարժ 
գույք

 30 %

9
«Ա ՐԵ ԳԱԿ» Ո ՒՎԿ 

ՓԲԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վար կեր
 22 %

 – 3,500,000 
AMD

 48
 Ան շարժ 

գույք
 30 %

10
«ԲԻԲ ԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐ

ՄԵ ՆԻ Ա» ՓԲԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վարկ
 18 %

 400,000 – 
20,000,000 AMD

 12 – 72
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

11 «Բ ԼԵՍՍ» Ո ՒՎԿ ՍՊԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վարկ
 19–24 %

 50,000 – 
15,000,000 AMD

 24
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

12 «Բ ՏԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վարկ
 21–22 %

 1,000,000 – 
10,000,000 AMD

 24
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

13
« ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԱՅ
ԿԱ ԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

 Ա կն թար թային 
սպա ռո ղա կան 

վար կեր
 24 %

 500 000 
–5,000,000 AMD

 60
 Ան շարժ 

գույք
 50 %

14
«ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԱՅ
ԿԱ ԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

 Սպա ռո ղա կան 
վարկ

Նվա զա
գույ նը` 14 %

 500,000 – 
40,000,000 AMD

 60
 Ան շարժ 
գույ քը

 50 %

15
«ԿՈՆ ՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» 

ՓԲԸ

 ան շարժ գույ
քի գրա վով – /

ար ժույ թը` (Ա ՄՆ 
դո լար, եվ րո)

 17 % – USD/ 
18 % – EUR

 – 50,000 Ա ՄՆ 
դո լար / 35,000 

Եվ րո
 60

 Ան շարժ 
գույք

 50 %

16
«ՄԵԼ ԼԱԹ ԲԱՆԿ» 
(Հա յաս տան) ՓԲԸ

 Սպա ռո ղա կան 
վարկ

 –  50,000 USD  24

 Ան շարժ 
գույք, ոս կի, 

ավ տո մե
քե նա

 50 %

17 «ՅՈՒ ՆԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

 Սպա ռո ղա կան 
վար կեր բո լոր 
նպա տակ նե րի 

հա մար

 21–22 %
 – 10,000,000 

AMD
 36

 Ան շարժ 
գույք

 50 %

18
«ՆՈՐ ՀՈ ՐԻ ԶՈՆ» 

Ո ՒՎԿ ՍՊԸ

 « Հա զա րա մյա կի 
զար գաց ման 

մար տահ րա վեր
ներ» ծրագ րի 

շր ջա նակ նե րում 
տրա մադր վող 

վար կեր

 10.5 –12 %
 50.000–

10.500.000 AMD
 84

 Ան շարժ 
գույք, ավ
տո մե քե նա

 50 %

19
«ՆՈՐ ՀՈ ՐԻ ԶՈՆ» 

Ո ՒՎԿ ՍՊԸ
 Գյու ղատն տե սա

կան վարկ
 20– 24 %

 1.000.000 – 
5.000.000 AMD

 60
 Ան շարժ 

գույք, ավ
տո մե քե նա

 50 %

20
«ՆՈՐ ՎԻԿ» Ո ՒՎԿ 

ՓԲԸ
 Սպա ռո ղա կան 

վարկ
 20–24 %

 3,000,000 – 
10,000,000 AMD

 36
 Ան շարժ 

գույք
 30 %

21
«Պ ՐՈ ՄԵ ԹԵՅ 
ԲԱՆԿ» ՍՊԸ

 Է քսպ րես վարկ  20 %
 – 5,000,000 

AMD
 36

 Ան շարժ 
գույք

 30 %

22
 «Պ ՐՈ ՄԵ ԹԵՅ 
ԲԱՆԿ» ՍՊԸ

 Սպա ռո ղա կան 
վարկ ան շարժ 
գույ քի գրա վա

դրմամբ

 20 %  100,000 AMD –  12
 Ան շարժ 

գույք
 30 %
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Ա ղյու սակ 1–ո ւմ ներ կա յաց ված են բան կե րի և վար կային կազ մա կեր պու թյուն
նե րի կող մից ան շարժ գույ քի գրա վի դի մաց տրա մադր վող վար կային սա կագ նե
րը, վար կի սահ մա նա չա փե րը, վար կի տո կո սադ րույ քը, վար կի ժամ կե տը, վարկ/
գրավ հա րա բե րակ ցու թյու նը: Ա ղյու սա կում ա ռանձ նա հա տուկ վեր լու ծու թյուն է 
կա տար ված վարկ/գրավ հա րա բե րակ ցու թյա նը, ը ստ ո րի, ան շարժ գույ քի գրա
վադր մամբ տրա մադր վող վար կե րի դեպ քում վար կա վո րու մն ի րա կա նաց վում է 
ան շարժ գույ քի ար ժե քի 30–50 տո կո սի չա փով: Այ սինքն, ե թե վար կա ռուն ցան կա
նում է ներգ րա վել մոտ ֆի նան սա կան մի ջոց, ա պա գույ քը պետք է գնա հատ վի 
վար կա տու կազ մա կեր պու թյան կող մից վս տա հե լի հա մար վող գնա հա տող կազ
մա կեր պու թյան կող մից: Գնա հա տո ղը գույ քի գնա հատ ման գործընթացում վար
կա տու կազ մա կեր պու թյան պա հան ջով ներ կա յաց նում է եր կու տե սա կի ար ժեք` 
շու կա յա կան ար ժեք և շու կա յա կան ար ժե քից տար բեր վող լիկ վի դային ար ժեք, 
այ սինքն՝ կա րիքն ա ռա ջա նա լու դեպ քում ա ռա վել կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
գույ քի հնա րա վոր վա ճառ քի ար ժեք, բնա կա նա բար լիկ վի դային ար ժե քը ցածր 
կլի նի շու կա յա կան ար ժե քից3: Ան շարժ գույ քի շու կա յում ը ստ տար բեր գնա հա
տող նե րի լիկ վի դային ար ժեք նե րը տա տան վում են 3 հիմ նա կան պայ ման նե րից 
կախ ված` շու կա յա կան ար ժե քի մե ծու թյու նից, գտն վե լու վայ րից և գույ քի տե սա
կից (բ նա կե լի, հա սա րա կա կան, ար տադ րա կան և այլն): Լիկ վի դային գոր ծա կից
նե րը տա տան վում են 0.30–0.90 սահ ման նե րում, սա կայն ա ռա վել շատ հան դի պող 
գոր ծա կի ցը կազ մում է 0.70, ը ստ ո րի, կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ թվային 
օ րի նա կը:

Գ րա վադր վող գույ քի շու կա յա կան ար ժե քը 20.000.000 ՀՀ դրամ

Լիկ վի դային գոր ծա կի ցը 0.70 կամ 30 %

Գ րա վադր վող գույ քի լիկ վի դային ար ժե քը 14.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկ/գ րավ հա րա բե րու թյուն, % 30 %

Վարկ/գրավ հա րա բե րակ ցու թյուն հաշ վարկ ված լիկ վի դային ար ժե քից 4.200.000 ՀՀ դրամ

Այս պի սով, նշ ված օ րի նա կից հաս կա նա լի է դառ նում, որ վար կա տու կազ մա
կեր պու թյու նը բա վա կա նին մեծ չա փով փոր ձում է ա պա հո վագ րել ի րեն հնա րա
վոր ռիս կե րից, հիմ նա կա նում հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ մինչև վար կի 
տրա մադր ման հա մար ա պա հո վու թյան մի ջոց հան դի սա ցող գույ քի գրա վադր մա նը 
հաս նե լը վար կա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րը ու սում նա սի րել են վար կա ռո ւի վար
կային պատ մու թյու նը, ե կա մուտ նե րի ստաց ման աղ բյուր նե րը և հա վաս տի ու թյու նը:

Characteristics and problems of pledged property valuation at credit organizations

There are a lot of problems and unsolved issues in pledged property assessment proce
dures at creditor organizations, and, the most important of which are the legal regulation 
of mortgage lending by lending organizations with different policies and more.

3  ՀՀ–ո ւմ ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ստանդարտ ՀՍՏ 252–2012:
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Հի պո թե կային վար կա վո րու մը և  
ա պա հո վագ րա կան մե խա նիզմ նե րը

Ա նա հիտ Հով հան նի սյան
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան  

պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր,  
տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Հիպոթեկի հաս կա ցու թյու նը ծնունդ է ա ռել Հին Հու նաս տա նում: Հիպոթեկ բա
ռը հու նա րե նից բա ռա ցի թարգ ման վում է պատ վան դան, հե նա րան: Շր ջա նա ռու
թյան մեջ է դր վել մ.թ.ա. 594 թվա կա նին Սո լո նի կող մից, ո րը այդ ժա մա նա կա
շրջա նում ե րկ րում բա րե փո խում ներ էր ի րա կա նաց նում: Հե տա գա յում հիպոթեկը 
զար գա ցում ստա ցավ Հին Հռո մում, ո րից հե տո հիպոթեկը կի րառ վում էր միջ նա
դա րյան եվ րո պա կան ե րկր նե րում: Ա ռա ջին ան գամ վաշ խա ռու նե րը գույ քի գրա վը 
բա ժա նե ցին շար ժա կան և ան շարժ գույ քի գրա վի տե սակ նե րի և ան շարժ գույ քի 
գրա վը կոչ վեց հիպոթեկ: XIV դա րում հիպոթեկը հայտ նի էր Գեր մա նի ա յում, XVI 
դա րում` Ֆրան սի ա յում:

Հիպոթեկային բան կեր ա ռա ջին ան գամ ձևա վոր վել են XVIII դա րում Գեր մա
նի ա յում: Ա ռա ջի նը պե տա կան բանկն էր, ո րը հիմն վել էր Սի լե զի ում 1770 թ–ին: 
Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում օգ նու թյան հիմ նա կան մե խա նիզմն է «օգ նու թյուն սե
փա կան օգ նու թյան հա մար»: Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում 1916 թ–ին ստեղծ վել են 12 
հո ղային բան կեր: Հե տա գա յում Ա ՄՆ–ո ւմ, Ա վստ րա լի ա յում, Մեծ Բրի տա նի ա յում, 
Ֆրան սի ա յում, ա վե լի ո ւշ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում և այլն 1:

Հիպոթեկային վար կա վոր ման կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը նաև այն է, որ 
վար կը պար տա դիր պետք է «ամ րապնդ վի» գրա վով (ընդ ո րում որ պես գրավ կա րող 
է հան դես գալ այն ան շարժ գույ քը, ո րի հա մար վերց վում է վար կը): Կար ծում եմ մեր 
ե րկ րում կան բո լոր նա խա պայ ման նե րը հիպոթեկային հա րա բե րու թյուն նե րի զար
գաց ման հա մար, ո րը թույլ կտա լու ծել պե տու թյան հա մար կար ևո րա գույն խն դիր 
հան դի սա ցող բնա կա րա նային հար ցը՝ նպաս տե լով ի նչ պես ա նօթ ևան նե րի, այն պես 
էլ քա ղա քա ցի նե րի բնա կա րա նային պայ ման նե րի լուծ մա նը և բա րե լավ մա նը:

Հիպոթեկը ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան գույ քային ի րա վուն
քի ամ րագ րում է: Հա յաս տա նի հա մար տն տե սու թյան շու կա յա կան պայ ման նե րում 
շատ կար ևոր է հիպոթեկի զար գա ցու մը, վար կա վոր ման կա տա րե լա գոր ծու մը, 
քան զի այն շատ հար ցե րի լուծ ման հնա րա վո րու թյուն է: Հիպոթեկային վար կա
վոր ման գոր ծըն թա ցի զար գա ցու մը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի տն տե սա կան զար գաց
ման ըն թաց քի վրա: Տա րեցտա րի ա վե լա նում է բնա կա րա նի պա հան ջար կը` ո րը 
կա րող է ա պա հով վել հիպոթեկային վար կա վոր ման մի ջո ցով, թե ա ռաջ նային շու
կայի, թե ե րկ րոր դային: 

Հիպոթեկային վար կա վոր ման հա մար կար ևոր դեր են խա ղում ան շարժ գույ քի 
ա ռաջ նային և ե րկ րոր դային շու կա նե րը: Մեր ե րկ րում ե րկ րոր դային շու կան դեռևս 
չի ստա ցել ցան կա լի զար գա ցում: 

1  Ման րա մասն տե՛ս Ա. Մար կո սյան, Գ. Նա զա րյան, Դ. Հախ վեր դյան, Մի ջազ գային տն տե սա կան հա
րա բե րու թյուն ներ, Եր ևան, 2012, Մաս 1:
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Ա ռաջ նային շու կան նո րա կա ռույց ներն են կամ շի նա րա րու թյան ըն թաց քում 
գտն վող օբյեկտ նե րը: Այս շու կայի դեպ քում կա րող է գոր ծել և դա սա կան հիպոթեկը 
և ան շարժ գույ քի գրա վադր ման դի մաց սո վո րա կան վար կա վո րու մը:

Ներ կա պայ ման նե րում նկատ վում է ե րկ րոր դային շու կայի աճ, որ տեղ գրա
վադր վում է օգ տա գործ ված ան շարժ գույ քը: Ներ կա պայ ման նե րում կա րե լի է օ րի
նա կի վրա դի տար կել հիպոթեկի տրա մադր ման տվյալ նե րը ՀՀ–ի տար բեր բան
կե րում: 

Ա ղյու սակ 1

Կ րե դի տա վոր
ման պայ ման
նե րը

Բանկ

Յու նի բանկ Ա մե րի ա բանկ HSBC Հա յաս
տան

ՎՏԲ Հա յաս
տան

Նվազագույն 
կան խավ ճար 20 % 20 % 30 % 30 %

Առավելագույն 
ժամ կետ (տա րի) 15 10 15 10

Վար կի դրույ քը

11.9 % – ա ռաջ
նային շու կա

ա ռաջ նային շու կա
11.5 % – կան խավ ճա րի դեպ քում 
ա վե լի քան 60 %,
11.7 % – 40–60 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, մինչև 5 տա րի,
12 % – կան խավ ճա րի դեպ քում 
40–60 %, 5 – 10 տա րի,
12.2 % –20–40 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, մինչև 5 տա րի,
12.5 % – 20–40 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, 5 – 10 տա րի,

12 % 12 % – ամրա
գրված

12.4 %– ե րկ րոր
դային շու կա

երկ րոր դային շու կա
12 % – կան խավ ճա րի դեպ քում 
ա վե լի քան 60 %,
12.2 % – 40–60 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, ա վե լի քան 5 տա րի,
12.5 % – 40–60 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, 5–10 տա րի,
12.7 % – 20–40 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, ա վե լի քան 5 տա րի,
13 % – 20–40 % կան խավ ճա րի 
դեպ քում, 5–10 տա րի,

12.9 %– 
20–30 % կան
խավ ճա րի, վար
կա վոր ման max 
գու մար 40.000 
USD

Տր ման կո մի սի
ա ներ, AMD 0.5 %, min 80.000 – 23.000

Ս պա սարկ ման 
տա րե կան կո մի
սի ա ներ, AMD

– 35.000

100.000 – 
մինչև 30 մլն 
վար կե րի 
հա մար,
200.000 – 30 
մլն ա վե լի 
վար կե րի հա
մար,

54.000 – մինչև 
10 մլն վար կե րի 
հա մար,
90.000 – 10–20 
մլն ա վե լի վար
կե րի հա մար,
180.000 – 20 մլն 
ա վե լի վար կե րի 
հա մար

Ա պա հո վագ րու
թյուն

0.2 % ան շարժ 
գույ քի գու մա
րից, կամ 0.3 % 
վար կի գու մա
րից

0.18–0.22 % վար կի գու մա րից

Անվ ճար, 
տա րե կան 
կո մի սի ա նե րի 
հաշ վին

Անվ ճար, տա րե
կան կո մի սի ա
նե րի հաշ վին
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2012 թ–ի ա ռա ջին ե ռամ սյա կում ՀՀ տա րած քում շա հա գործ ման է հանձն վել 160 
բնա կե լի շենք, ո րից 49.5 հազ. քառ. կմ Եր ևան քա ղա քում: 2011 թ–ի հետ հա մե մա
տե լիս շա հա գործ ման հանձն ված ցու ցա նի շը կազ մում է 13.9 %–ով ա վե լի:

Դի տար կե լով հիպոթեկային վար կա վոր ման պայ ման նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց
նել այն, որ կար ևոր է նվա զեց նել նախ նա կան վճար ման տո կո սադ րույ քը HSBC Հա
յաս տան և ВТБ Армения բան կե րում 30 % մինչև 18–20 %, և ժամ կե տի ա ռա վե լա գույ
նը հասց նել մինչև 20 տա րի: Ի հար կե տն տե սու թյան զար գաց ման ըն թաց քի հետ 
տո կո սադ րույք նե րը ճիշտ կլի նի նվա զեց նել մինչև 8 %, որ պես զի հիպոթեկային 
վար կա վո րու մից օ գտ վող նե րի թի վը ա վե լի մե ծա նա բնակ չու թյան պա հանջ մունք
նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյան ա պա հով ման հա մար:

Վերոնշ վա ծից կա րե լի է հետ ևու թյուն ա նել, որ ազ գաբ նակ չու թյան կեն սա
մա կար դա կի ա պա հով ման և բա րե լավ ման հա մար կար ևոր են զար գա ցած 
հիպոթեկային հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք ու նե նան ի րա վա կան ամ րապն դում: 
Հիպոթեկային հա րա բե րու թյուն նե րի ա պա հո վու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են 
ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբյեկտ նե րի ա պա հո վագ րու թյան առ կա յու թյու նը: Քա
նի որ հիպոթեկային հա րա բե րու թյուն նե րը մի կող մից՝ բան կը, վար կային կազ
մա կեր պու թյու նը ռիս կե րի են են թարկ ված, մյուս կող մից` բան կի հա ճա խորդ նե րը 
(ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձինք) գրա վի գնա հատ ման հետ կապ ված, 
բան կին ձեռնտու չէ գրա վը գնա հա տել բարձր ար ժե քով, ի սկ հա ճա խոր դին 
ձեռնտու չէ գրա վադ նել ցածր ար ժե քով: Այ սինքն՝ հար կա վոր է ստեղ ծել այն պի
սի մի մե խա նիզմ, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր է գտ նել այն ոս կե մի ջի նը, ո րը թույլ 
կտա կող մե րի ի րա վունք նե րը հար գել, պահ պա նել, չոտ նա հա րել: Հիպոթեկային 
վար կը ին քը ամ րապնդ ված է գրա վով (ան շարժ գույ քով), սա կայն այս տեղ էլ մեկ 
խն դիր է եր ևան գա լիս գրա վի գնա հատ ման հետ կապ ված, ը նդ ո րում այդ խն դի
րը ա ռա ջա նում է հիպոթեկային հա րա բե րու թյան եր կու կող մե րի հա մար էլ: Այ
սինքն հար կա վոր է գտ նել այն ոս կե մի ջի նը, որ եր կու կող մե րի ի րա վունք նե րը 
և ե րաշ խիք ները ոտ նա հար ված չլի նեն: Այս ա ռու մով կար ծում եմ ան հրա ժեշտ է 
ու նե նալ մաս նա գի տաց ված գրա վի գնա հատ ման կենտ րոն, որ տեղ ի րենց գոր ծու
նե ու թյու նը կի րա կա նաց նեն ո րա կյալ, ի րա վա սու մաս նա գետ ներ հա մա պա տաս
խան ո լոր տը ի մա ցող և ներ կա յաց նող: Փաս տո րեն վերոնշ վա ծը ա պա հո վու թյուն 
կհան դի սա նա հիպոթեկային հա րա բե րու թյան եր կու կող մե րի հա մար: Բան կի հա
մար ան հրա ժեշտ է վս տահ լի նել վար կի վե րա դարձ նե լի ու թյան ե րաշ խի քի ա պա
հով մամբ: Բան կի ռիս կե րի հետ կապ ված ( վար կի վե րա դարձ նե լի ու թյան հա մար) 
ան հրա ժեշտ է քա ղա քա ցու կյան քի ա պա հո վագ րու թյու նը, ա ռող ջու թյան հետ 
կապ ված ա պա հո վագ րու թյու նը, վճա րու նա կու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, գրա
վի ա պա հո վագ րու թյու նը և այլն: Ա պա հո վագ րու թյու նը տն տե սա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ան հրա ժեշտ և ի րա կան ո լորտ է: Այն պե տու թյան, ձեռ նար կու թյուն նե րի, 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, բնակ չու թյան և ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րի յու րա հա տուկ ամ բող ջու թյուն է: Ա պա հո վագ րա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի օբյեկ տիվ կողմն ար տա հայտ վում է նրա նով, որ բնու թյան և 
մար դու միջև գո յու թյուն ու նեն հա կա սու թյուն ներ, ո րոնք եր բեմն հան գեց նում են 
մեծ կորս տի ու վնա սի: Այդ կո րուս տը կլի նի ան դառ նա լի, ե թե բա ցա կայի ա պա հո
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վագ րա կան ի նս տի տու տը: Այս բո լո րը ի հար կե չեն կա րող 100 %–ով ե րաշ խա վո րել 
կող մե րին, քան զի մեր հա սա րա կու թյու նը ա րա գըն թաց փո փոխ վող է, և չեն բա
ցառ վում ֆորս–մա ժո րային ի րադ րու թյուն ները: Օ րի նակ՝ մար դը կա րող է հի վան
դու թյան պատ ճա ռով կորց նել աշ խա տան քը, կորց նե լով նաև աշ խա տա վար ձը, այս 
դեպ քում կգոր ծի նրա ա ռող ջու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը և այլն:

Բա ցի վեր նշ ված ա պա հո վագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րից կան նաև այլ մե խա
նիզմ ներ հիպոթեկային վար կա վոր ման վե րա դարձ նե լի ու թյան և ա պա հո վու թյան 
հա մար: Կար ևոր է զար գաց նել ա պա հո վագ րա կան շու կան, որ տեղ կս տեղծ վի 
կապ` վար կա ռո ւի, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան և բան կի միջև.

Ա ղյու սակ 2 

 Բանկ, վարկատու, 
հիպոթեկ 

Վարկառու 

Ապահովագրական ընկերություն 

Մյուս ա պա հո վագ րու թյան մե խա նիզմ նե րից է հան դի սա նում ֆի նան սա վոր ման 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կամ լիզինգը, հա մա ձայն ո րի, ՔԴՕ /6772/: Լի
զին գի պայ մա նագ րով վար ձա տուն պար տա վոր վում է վար ձա կա լի նշ ված գույ քը 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ձեռք բե րել վար ձա կա լի կող մից ո րոշ ված վա ճա
ռո ղից վճա րի դի մաց հանձ նել վար ձա կա լի ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մա նը ձեռ
նար կա տի րա կան նպա տա կով օգ տա գոր ծե լու հա մար: Այդ դեպ քում վար ձա տուն 
պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում վար ձա կա լու թյան ա ռար կայի և վա ճա ռո ղի 
ը նտ րու թյան հա մար: Այ սինքն՝ հա մա ձայն լիզինգի պայ մա նագ րի՝ լիզինգի ա ռար
կա կա րող է հան դի սա նալ ան շարժ գույ քը, ո րի ֆի նան սա վոր ման հա մար բան կը, 
հա մա ձայն իր պայ մա նագ րի, կվ ճա րի որոշակի հատ կաց վե լիք գու մա րը ո րո շա կի 
ժամ կե տով և տո կո սով, ի սկ կան խավ ճա րը հիպոթեկային վար կի հա մար նա խա
տես ված, վար կա ռուն կա րող է ստա նալ հա մա ձայն լիզինգի պայ մա նագ րի, այդ 
գոր ծըն թա ցին կա րող է ա պա հո վու թյան հա մար մաս նա կից դառ նալ որ ևէ ա պա
հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն, ո րը ե րաշ խա վոր է տվյալ դեպ քում: 

Կա պը լիզինգի մաս նա կից նե րի միջև կա րե լի է ար տա ցո լել գծապատկերի մի ջո ցով.

Ա ղյու սակ 3

 Վաճառող (մատակարար) 

Լիզինգառու Լիզանգատու 

Առուծախի պայմանագիր 

Լիզինգային վճարումներ 

Գույքի վերադարձ /գնում/ 

Լիզինգի պայմանագիրր 

Վաճառողի կողմից ապրանքի 

մատակարարումը 
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Այ սինքն՝ լիզինգը այն լա վա գույն հնա րա վո րու թյուն նե րից է, ո րը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին ձեռք բե րել այն, ին
չը նա ցան կա նում է` տվյալ դեպ քում ան շարժ գույք, ա պա հո վում է հիպոթեկային 
վար կի ստա ցու մը և ե րաշ խա վո րում է այն՝ նվա զեց նե լով վար կի վե րա դարձ նե
լի ու թյան ռիս կը:

Հիպոթեկային վար կա վոր ման ժա մա նակ ռիս կի է են թարկ վում ոչ մի այն բան
կը, այլ նաև հա ճա խոր դը` վար կա ռուն, որոշակի ան շարժ գույ քի (բ նա կա րա նի) 
ձեռք բեր ման հետ կապ ված: Օ րի նակ՝ կա րող է ո չն չա նալ կա ռուց վող բնա կա րա
նը, ի նչ պես բնա կան, այն պես էլ տեխ նի կա կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով, կա րող 
է նաև լի նել բնա կա րա նի գնի ան կում, հա ճա խոր դի ա նազն վու թյան հետ կապ
ված և փաս տաթղ թե րի կեղծ ման ռիս կը և այլ ռիս կեր: Վեր նշ վա ծից կա րե լի է եզ
րա կաց նել այն, որ հիպոթեկային վար կա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ա կն հայտ 
է ներ կա շու կա յա կան պայ ման նե րում: Հաշ վի առ նե լով, սա կայն, ան հրա ժեշտ է 
վար կա վոր ման պայ ման նե րի բա րե լա վում.
 • վար կա վոր ման դրույ քի ի ջե ցում մինչև 8–10 %,
 • կան խավ ճա րի նվա զե ցում 10–12 %, (ո րոշ դեպ քե րում բա ցա կա յու թյուն),
 • վար կի մար ման ժամ կետ նե րի ա վե լա ցու մը 25–30 տա րի,
 • հա տուկ կա րի քա վոր սա կայն ոչ լրիվ հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա

մար լրա ցու ցիչ մեղ մաց նող պայ ման նե րի ա պա հո վու մը: 
Սա կայն վե րը նշ վա ծի հետ կար ևո րը ռիս կե րի նվա զեց ման մե խա նիզմ նե րի 

ստեղ ծու մը և օգ տա գոր ծու մն է, ի նչ պես վար կա ռու նե րի, այն պես էլ վար կա տու
նե րի հա մար:

Վար կի ա պա հո վագր ման մե խա նիզմ նե րից մե կը վար կա ռո ւի վճա րու նա կու
թյան գնա հա տումն է: Օ րի նակ՝ Ա ՄՆ–ո ւմ «С»–ե րի կա նո նի հա մա ձայն, հա ճա խոր
դի վճա րու նա կու թյան գնա հատ ման հա մար կա 6 հիմնա կան չա փա նիշ.
 • վար կա ռուի վար կու նա կու թյու նը, վար կա ռո ւի ան ձը, նրա հե ղի նա կու թյու նը
 • վար կա ռո ւի վար կու նա կու թյու նը, վար կի մար ման ի րա վա կան և ֆի նան սա կան 

հնա րա վո րու թյու նը,
 • վար կա ռո ւի կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե րի վի ճա կը,
 • ա պա հո վագ րու թյու նը` գրա վի տես քը, ար ժե քը կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տրա

մադ րող ան ձը և ե րաշ խի քի գու մա րը,
 • ընդ հա նուր պայ ման նե րը` ը նդ հա նուր տն տե սա կան ի րա վի ճա կը և այլ գոր ծոն

ներ, ո րոնք կա րող են ազ դել վար կա ռո ւի վրա,
 • վե րահս կո ղու թյու նը, ո րը թույլ է տա լիս պար զե լու ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 

առ կա յու թյու նը2:
ՀՀ վերոնշ ված գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը կի րա ռե լիս հար կա վոր է նաև ու

սում նա սի րել հա ճա խոր դի բան կային պատ մու թյու նը, ո րը հիմք կհան դի սա նա 
վստա հու թյան հա մար: 

2 Ման րա մասն տե՛ս Ջեյմս Դ. Գորթ նի, Ռի չարդ Լ. Սթ րուփ և այլն, Ը նդ հա նուր տն տե սա գի տու թյուն, 
2013 թ., թարգ ման ված Ա. Մար կո սյա նի կող մից:
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Հիպոթեկային վար կի ձևա կերպ ման հա մար վար կի դի մաց ան հրա ժեշտ է 
ներ կա յաց նել տար բեր փաս տաթղ թեր: Այ նինչ դա կա րե լի է ի րա կա նաց նել հա
մա կարգ չային հա մա կար գի մի ջո ցով, այ սինքն` բան կը պետք է ին քը կի րա ռի տե
ղե կատ վա կան այն պի սի մե խա նիզմ, ո րը քա ղա քա ցուն զերծ կպա հի ա վե լորդ 
քաշք շու կից և կբա ցա ռի կեղ ծիք նե րը: Օ րի նակ` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե
րա բե րյալ հա վաս տու մը կա րե լի է պար զել հա մա պա տաս խան կա դաստ րից տե
ղե կատ վու թյուն, օ րի նակ` սե փա կա նու թյան վկա յա կա նի հետ կապ ված տե ղե կու
թյուն կա դաստ րից:

Mortgage lending and insurance mechanisms

Mortgage lending has a great influence on the development process of economic de
velopment. The demand for housing is increasing every year, which can be achieved by 
means of mortgage lending.Primary and secondary markets for real estate are playing an 
important role in the process of mortgage lending. Secondary markets aren’t developed in 
our country. For increasing living standards in our country it is crucial to develop mort
gage relationship between citizens and the banks. 



149

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման ար դի հիմ նախն դիր նե րը

Ար ման Սա հա կյան 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե

տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

Սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ներ կա փու լում օբյեկ
տիվ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել նո րո վի մո տե նալ սե փա կա նու թյան, այդ 
թվում` պե տա կան գույ քի, տնօ րին ման, տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման բնա գա
վա ռում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյանը, ու ժե ղաց նել տն տե սու թյան մեջ 
պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման հա մա կար գումն ու դրա վե րահս կու մը, մշա կել 
տն տե սա պես հիմ նա վոր ված հե ռան կա րային զար գաց ման ծրագ րեր, ստեղ ծել 
կա նո նա կարգ ված ու գոր ծուն մե խա նիզմ ներ` պե տա կան գույ քի ար դյու նա վետ 
կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Պե տա կան գույ քի կա ռա վա րու մը, հան դի սա նա լով պե տու թյան կար ևո րա գույն 
ի րա վատն տե սա կան գոր ծա ռույթ նե րից մե կը, հիմ նա վոր վա ծու թյան տե սան կյու
նից դեռևս չու նի հա մա կարգ ված օ րենսդ րա կան և նոր մա տի վային մի աս նու թյուն: 
Նկա տի ու նենք, որ ներ կա յումս պե տա կան գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րը կա
նո նա կարգող օ րենսդ րու թյու նը նե րա ռում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային օ րենսգր քի 
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը, « Պե տա կան գույ քի մաս նա վո րեց ման (սե փա կա
նաշ նորհ ման) մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը, պե տա կան գույ քի 
մաս նա վո րեց ման ծրագ րե րի մա սին օ րենք նե րը: Օ րենսդ րո րեն լի ար ժեք կար գա
վոր ված չեն պե տա կան գույ քի, այդ թվում՝ գույ քային ի րա վունք նե րի տնօ րին ման, 
տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման հետ կապ ված, ի նչ պես նաև պե տա կան գույ քի 
շր ջա նա ռու թյան ա ռն չու թյամբ պե տա կան կա ռա վար չա կան և տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի, ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց միջև հա
րա բե րու թյուն նե րը:

Տ վյալ բնա գա վա ռում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է ո ւղղ ված 
լի նի պե տա կան գույ քի տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման և տնօ րին ման բնա գա վառ
նե րում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նը, պե տա կան 
գույ քի կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի ըն դուն մա նը և 
դրանց կա տար ման ա պա հով մա նը1, պե տա կան գույ քի հաշ վառ ման բնա գա վա ռում 
մի աս նա կան սկզ բունք նե րի սահ ման մա նը, հաշ վառ ման բա զա յում ամ բողջ պե
տա կան գույ քի ը նդ գրկ մա նը, պե տա կան գույ քի օգ տա գործ ման և պահ պան ման, 
գույ քային շր ջա նա ռու թյան նպա տա կային և ծրագ րային` նա խա պես սահ ման ված 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց մա նը, պե տա կան գույ քի ա րժ ևոր
մա նը, պե տա կան գույ քի մաս նա վո րեց ման և օ տար ման ո լոր տում քա ղա քա կա
նու թյան մշակ մանն ու ի րա կա նաց մա նը, պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման լի ա զոր 

1  Թեև ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 7–ի N 1425–Ն ո րոշ մամբ հաս տատ վել է 
« Պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման 2011–2013 թվա կան նե րի ծրա գի րը», ծրագ րում դր ված նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է սահ մա նել օ րենսդ րա կան ա վե լի հս տակ մե խա նիզմ ներ՝ օ րեն
քի տես քով: 
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մարմ նի և պե տա կան գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման բնա գա
վա ռում լի ա զո րու թյուն ներ ու նե ցող պե տա կան կա ռա վար չա կան այլ մար մին նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րի հա մա կարգ ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նաց մա նը:

Մաս նա վո րա պես, ան հրա ժեշտ է օ րենսդ րո րեն կա նո նա կար գել պե տա կան 
գույ քի, այդ թվում գույ քային ի րա վունք նե րի, տնօ րին ման, տի րա պետ ման և օգ տա
գործ ման հետ կապ ված, ի նչ պես նաև պե տա կան գույ քի շր ջա նա ռու թյան ա ռնչու
թյամբ պե տա կան կա ռա վար չա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րի, ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րը, 
սահ մա նել պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի կա ռա վար ման այն 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք չեն կա նո նա կարգ ված գույ քային հա րա բե րու
թյուն նե րը կա րգա վո րող այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

Այս տե սան կյու նից հե տաքր քիր են մի ջազ գային գնա հա տա կան նե րը, ո րոնք 
տրվում են աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րին՝ գոր ծա րա րու թյուն սկ սե լու և, մաս նա վո րա
պես, ա ռա ջին քայ լը ա նե լու՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրան ցե լու վե րա բե րյալ: 

Նախ նշենք, որ գոր ծա րա րու թյան հեշ տու թյան (Doing Business–2013) դա սա
կարգ ման հա մա ձայն ու սում նա սիր վող բո լոր ե րկր նե րի շար քում 9–րդ տե ղը զբա
ղեց րել է Վրաս տա նը, 32–ր դը` Հա յաս տա նը, ի սկ 67–ր դը` Ա դր բե ջա նը: Նախ կին 
խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը (թ վարկ ված նե րից բա ցի) այդ շար քում ու նեն 
հետ ևյալ տե ղե րը. Էս տո նի ա (21), Լատ վի ա (25), Լիտ վա (27), Ղա զախս տան (49), 
Բե լա ռուս (58), Ղրղզս տան (70), Մոլ դո վա (83), Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն (112), Ուկ
րաի նա (137), Տա ջիկս տան (141), Ուզ բեկս տան (154): Doing Business–2013–ի ցան կում 
ը նդ գրկ ված է 185 եր կիր, ը նդ ո րում, գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լու հեշ տու թյամբ 
ա ռա ջին տաս նյա կում ը նդ գրկ ված են (ը ստ հեր թա կա նու թյան) Սին գա պու րը, Հոն
կոն գը, Նոր Զե լան դի ան, Ա ՄՆ–ը, Դա նի ան, Նոր վե գի ան, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու
թյուն նե րը, Կո րե այի Հան րա պե տու թյու նը, Վրաս տա նը, Ա վս տրա լի ան, ի սկ վեր ջին 
տաս նյա կում ը նդ գրկ ված են (ը ստ հեր թա կա նու թյան) Նի գե րը, Կոտ դ'Ի վո ւա րը 
(Փ ղոսկ րե ա փը), Գվի նե ան, Գվի նե ա–Բի սաուն, Վե նե սո ւե լան, Կոն գոյի Ժո ղովր
դավարա կան Հան րա պե տու թյու նը, է րիթ րե ան, Կոն գոյի Հան րա պե տու թյու նը, Չա
դը, Կենտ րո նա կան Աֆ րի կայի Հան րա պե տու թյու նը2: 

Doing Business–ի (DB) կար ևոր ցու ցա նիշ նե րից է (դ րանք 10–ն են, ո րոնց հա ճախ 
ան վա նում են նաև կար գա վո րիչ ներ (regulatory)) սե փա կա նու թյան գրան ցու մը: 
Սե փա կա նու թյան գրանց ման դյու րի նու թյու նը ցույց տա լու հա մար ժո ղո վա ծուն 
գրան ցում է գոր ծըն թաց նե րի այն թի վը, ո րն ան հրա ժեշտ է գոր ծա րա րին այլ գոր
ծա րա րից սե փա կա նու թյուն ձեռք բե րե լու, նե րա ռյալ` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
գնոր դի ան վամբ պաշ տո նա պես գրան ցե լու հա մար: Նշ ված գոր ծըն թա ցը սկ սում 
է ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ձեռք բեր մամբ, ի նչ պի սին է` վա ճա ռո ղի սե փա կա
նու թյան ի րա վուն քի պատ ճե նը, և ա վարտ ված է հա մար վում այն ժա մա նակ, ե րբ 
գնոր դը պաշ տո նա կան գրան ցում է ստա նում որ պես գույ քի նոր սե փա կա նա տեր: 
Այս ցու ցա նի շի հաշ վարկ ման ժա մա նակ հաշ վի են ա ռն վում բո լոր գոր ծա ռույթ նե
րը, ո րոնք սահ ման ված են օ րեն քով կամ պա հանջ վում են գործ նա կա նում, ան կախ 

2  Doing Business 2013, WB, էջ 3. 
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այն հան գա ման քից, թե ո ւմ պա տաս խա նա տվու թյամբ են դրանք ի րա կա նաց վում` 
գնոր դի, վա ճա ռո ղի, թե նրանց (ն րան ցից մե կի) ա նու նից` եր րորդ ան ձի: Doing 
Business–2013–ո ւմ ար ձա նագր ված է, որ սե փա կա նու թյան (գույ քի) պաշ տո նա պես 
փո խան ցումն ու գրան ցու մը ա ռա վել հեշ տու թյամբ ի րա կա նաց վում է Վրաս տա
նում (ա ղյու սակ 1):

2011–2012 թվա կան նե րին գույ քի գրանց ման ո լոր տում ի րա կա նաց ված բա րե փո
խում նե րի նկա րա գի րը վկա յում է, որ 2011–2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում 17 տն տե
սու թյուն նե րում տե ղա ցի գոր ծա րար նե րի հա մար պար զեց վել է գույ քի գրանց ման 
գոր ծըն թա ցը, հիմ նա կա նում նվա զեց նե լով պա հանջ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծըն
թաց նե րի) թի վը, ի նչ պես նաև գրանց ման հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կը կամ 
գրանց ման ծախ սե րը (ա ղյու սակ 2): Ա մե նա հա ճախ հան դի պող բա րե լա վում ներն 
են սուղ ժամ կետ նե րի և ա րա գաց ված գոր ծըն թա ցի սահ մա նու մը, վար չա րա րու
թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը, գոր ծըն թաց նե րի օպտիմալա ցու մը և 
կա դաս տրի ու գրանց ման հա մա կար գի թվայ նա ցու մը` հա մա կարգ չային ծրագ
րե րի կի րառ մամբ: Մյուս կող մից՝ 9 այլ տն տե սու թյուն նե րում գույ քի փո խանց ման 
գոր ծըն թացն ա վե լի բար դաց վել է, այս դեպ քում պա հանջ վող գոր ծարք նե րի թվի, 
ժա մա նա կի և գրանց ման ծախ սե րի ա վե լաց ման ճա նա պար հով: 

Ա ղյու սակ 1
Գույ քի գրանց ման ո լոր տում ա մե նա հեշ տաց ված և  
ա մե նադժ վար գոր ծըն թաց սահ մա նած ե րկր նե րը

Ա մե նա պարզ Տե ղը Ա մե նադժ վար Տե ղը

Վ րաս տան 1 Բել գի ա 176

Նոր Զե լան դի ա 2 Տ րի նի դատ և Տո բա կո 177

Բե լա ռուս 3 Լի բե րի ա 178

Հա յաս տան 4 Բա համ ներ 179

Լիտ վա 5 Գ վի նե ա–Բի սաու 180

Դա նի ա 6 Է րիթ րե ա 181

Նոր վե գի ա 7 Նի գե րի ա 182

Ս լո վա կի այի Հան րա պետ. 8 Մար շա լյան կղ զի ներ 185

Ադր բե ջան 9 Միկ րո նե զի ա 185

Իս լան դի ա 9 Թի մոր–Լես տե 185

Աղ բյու րը` Doing Business 2013, WB, էջ 68:

Վեր ջին տար վա ըն թաց քում Մա լայ զի ան է ի րա կա նաց րել ա մե նան շա նա կա լի 
բա րե լա վում նե րը գույ քի գրանց ման դյու րի նաց ման գոր ծում` ներդ նե լով հո ղա
մա սե րի գրանց ման կա ռա վար ման նոր հա մա կարգ, ո րը թույլ է տա լիս ա վե լաց
նել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում սպա սարկ վող ան ձանց թի վը: Ներդ նե լով 
« Տոյո տա» ըն կե րու թյան ար դյու նա վետ ա ռա ջար կի շղ թա յա կան կա ռա վար ման 
ռազ մա վա րու թյու նը, այս ե րկ րում գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րո ղա
ցավ նվա զեց նել ան բա ժա նե լի գույ քի գրանց ման ժամ կետ նե րը 41 օ րից (ո րը պա
հանջ վում էր 2011 թվա կա նին) մինչև 7 օր, ո րը պա հանջ վեց 2012 թվա կա նին: Ան բա
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ժա նե լի գույք ա սե լով հաս կա նում ե նք այն պի սի գույ քը, ո րը չի հան դի սա նում որ ևէ 
այլ գույ քի մաս կամ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույք: Ներ կա
յումս Մա լայ զի ա յում ի րա կա նաց վում են բա րե փո խում ներ, ո րոնք թույլ կտան հա
մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի գրանց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը 
(ո րն այժմ տևում է 90–100 օր) նույն պես կր ճա տել:

2011–2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում գույ քի գրանց ման ո լոր տում ա մե նա շատ 
բա րե փո խում ներն ի րա կա նաց վել են ե կա մուտ նե րի բարձր մա կար դակ ու նե ցող 
ՏՀԶԿ ե րկր նե րում, այդ ե րկր ներն ա պա հո վել են նաև բա րե փո խում ներ ի րա կա
նաց րած տն տե սու թյուն նե րի ա մե նա մեծ բա ժի նը: Այս պես, գույ քի գրանց ման ո լոր
տը բա րե լա ված վե րը նշ ված 17 տն տե սու թյուն նե րից 6–ը բա ժին է ը նկ նում ՏՀԶԿ 
ե րկր նե րին (ա ղյու սակ 2): Այս խմ բի մեջ մտ նող ե րկր նե րից ա մե նազ գա լի բա րե լա
վում ներն ի րա կա նաց վել են Լե հաս տա նում, որ տեղ հա մա կարգ ված մի շարք փո
փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում բա րե լավ վել է հո ղա մա սե րի և հիպոթեկի գրանց
ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Բա րե փո խում նե րի շար քում կա րող ե նք նշել եր կու նոր 
գրանց ման տե ղա մա սի բա ցու մը Վար շա վա յում, նոր կա ռա վար ման հա մա կար գի 
ներդ րու մը, ո րը թույլ է տա լիս ա վե լաց նել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում սպա
սարկ վող ան ձանց թի վը, ի նչ պես նաև գրան ցա մա տյան նե րում գրա ռում նե րի (հաշ
վառ ման) թվայ նա ցու մը: Այդ պի սի փո փո խու թյուն նե րի շնոր հիվ գույ քի գրանց ման 
վե րա բե րյալ դի մում նե րի բա վա րար ման ժամ կե տը նվա զեց 3–6 ամ սից, ո րը տե ղի 
էր ու նե նում 2011 թվա կա նին, մինչև 14–60 օ րը` 2012 թվա կա նին: Բարձր ե կա մուտ
ներ ու նե ցող ՏՀԶԿ մյուս ե րկր ներն են, որ տեղ բա րե լավ վել է գույ քի գրանց ման 
գոր ծըն թա ցը, Չե խի այի Հան րա պե տու թյու նը, Դա նի ան, Իս լան դի ան, Իս րայե լը և 
Ի տա լի ան: 
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Ա ղյու սակ 2
2011–2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում գույ քի գրանց ման ո լոր տում բա րե փո խում ներ 

ի րա կա նաց րած ե րկր նե րը և բա րե փո խում նե րի բո վան դա կու թյու նը 

Բա րե փո խու մը Եր կի րը Հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը
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Խ նայ ված մի ջին ժա մա նա կը` 39 օր: 
Իս րայե լում ներդր վել է 20–օ րյա ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում 
հար կային մար մին նե րի հա մար, ո րի ըն թաց քում նրանք պետք է 
ի րա կա նաց նեն սե փա կա նու թյան փո խանց ման ար դյուն քում տե ղի 
ու նե ցող կա պի տա լի հա վե լա ճի գնա հա տու մը, ին չը հան գեց րել է 2 
ամ սով ժամ կետ նե րի կր ճատ ման: 
Բու րուն դի ում, Մավ րի տի ու սում և Ուկ րաի նա յում ներդր վել է հո ղա
մա սե րի գրանց ման ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում: Թեև սահ
ման ված բո լոր պա հանջ նե րը դեռևս ամ բող ջո վին չեն կա տար վում, 
սա կայն ար դեն այդ ե րկր նե րում գույ քի գրանց ման ժամ կետ նե րը 
կր ճատ վել են հա մա պա տաս խա նա բար 30, 7 և 48 օ րով: 
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Խ նայ ված մի ջին ժա մա նա կը` 38 օր: 
Մա լայ զի ա յում ներդր վել է հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման նոր կա
ռա վար ման հա մա կարգ հո ղա մա սե րի գրանց մամբ զբաղ վող գրա
սե նյա կում, ո րը թույլ է տա լիս աշ խա տա կից նե րին գույ քի փո խանց
ման հայ տե րը քն նար կել 34 օ րով ա վե լի ա րագ:
Պա նա մա յում պե տա կան գրան ցող մարմ նի աշ խա տա ժա մե րի ա վե
լա ցու մը մինչև ե րե կո յան ժա մը 11–ը թույլ է տվել գույ քի գրանց ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը կր ճա տել 4 օ րով: 
Լե հաս տա նում հո ղա մա սե րի գրանց ման գրա սե նյակ նե րում ներդր
ված հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման կա ռա վար ման նոր հա մա կար
գի շնոր հիվ գույ քի գրանց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը կր ճատ վել է 
98 օ րով: 
Սի ե րա–Լի ո նեում բարձ րաց վել է Հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րի նա
խա րա րու թյան աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը՝ գրան ցում նե րի 
թվայ նաց ման և աշ խա տա կազ մի թվի ա վե լաց ման շնոր հիվ, ին չի ար
դյուն քում գույ քի գրանց ման ժամ կետ նե րը կր ճատ վել են 19 օ րով: 
Տ րի նի դատ և Տո բա կոյի Ջրային գոր ծա կա լու թյու նը (WASA) մաքր
ման թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կա
հատ վա ծը կր ճա տել է 35 օ րով՝ 42 օ րից դարձ նե լով 7 օր: 
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Խ նայ ված մի ջին ժա մա նա կը` 32 օր: 
Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում հա մա կարգ չայ նաց վել են ա ռևտ րային 
ռե գիստր նե րը՝ գրանց ման ժամ կետ նե րը կր ճա տե լով 8 օ րով: 
Կիպ րո սում հո ղա մա սե րի գրանց ման հա մա կարգ չային ծրագ րի կի
րառ ման շնոր հիվ գրանց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը նվա զել է 14 օ րով: 
Մավ րի տի ու սի Գրան ցում նե րի գլ խա վոր վար չու թյու նում ներդր վել 
է տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման է լեկտ րո նային հա մա կարգ, ո րը 
թույլ է տա լիս վար չու թյան տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րին փո խա
նա կել տե ղե կատ վու թյու նը, ին չի ար դյուն քում գույ քի փո խանց ման 
գոր ծըն թա ցի տևո ղու թյու նը կր ճատ վել է 7 օ րով: 
Ի տա լի ա յում նո տար նե րի կող մից ի րա կա նաց վող աուդիտի (ի րա
վա կան և ֆի նան սա կան փոր ձաքն նու թյան) գոր ծո ղու թյուն նե րը 
մի ա վոր վել ե ն՝ պաշտ պան ված պոր տալ (ո րն ան վան վել է Notartel) 
ստեղ ծե լու մի ջո ցով: Այն նո տար նե րի հա մար հա սա նե լի է դարձ նում 
հո ղա մա սե րի, ան շարժ գույ քի գրանց ման, ի նչ պես նաև ա ռևտ րային 
ռե գիստ րի տվյալ նե րի բա զա նե րը: 
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Ծախ սե րի նվա զե ցում` գույ քի ար ժե քի մինչև 6 %–ի չա փով: 
Իռ լան դի ա յում ներդր վել է մե կան գա մյա տուր քի դրույ քա չափ՝ ոչ 
բնա կե լի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի փո խանց ման հա մար, 
ո րի ար դյուն քում դրույ քա չա փը նվա զեց վել է 4 %–ով, գույ քի ար ժե քի 
6 %–ի փո խա րեն այն սահ ման վել է 2 %–ի չա փով: 
Կո մո րյան կղ զի նե րում նվա զեց վել է գույ քային ի րա վունք նե րի փո
խանց ման հա մար գանձ վող հար կի դրույ քա չա փը՝ գույ քի ար ժե քի 
15 %–ի փո խա րեն այն սահ ման վել է 9 %–ի չա փով: 
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Կր ճատ ված գոր ծըն թաց նե րի թի վը` 1: 
Չե խի այի Հան րա պե տու թյու նում կր ճատ վել է գույ քի գրանց ման հետ 
կապ ված մեկ գոր ծա ռույթ՝ կա դաստ րի գրա սե նյա կի հա մար առ
ցանց հա սա նե լի ու թյուն է ստեղծ վել ա ռևտ րային ռե գիստ րի տվյալ
նե րի բա զայից օ գտ վե լու հա մար: 
Ի տա լի ա յում նո տար նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վել առ ցանց 
ծա նո թա նա լու բո լոր կա դաստ րային հա տա կագ ծե րին՝ բա ցա ռե լով 
հա տա կա գիծ ստա նա լու հա մար կա դաստ րին դի մե լու ան հրա ժեշ
տու թյու նը: 
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Խ նայ ված մի ջին ժա մա նա կը` 6 օր: 
Դա նի այի հո ղա մա սե րի գրանց ման գրա սե նյա կում ներդր վել է գույ
քի փո խանց ման պա հան ջագ րի է լեկտ րո նային լրաց ման պրակ տի
կան և ներ կա յումս գույ քային ի րա վունք նե րի փո խանց ման հայ տը 
բա վա րար վում է մի այն առ ցանց, ին չը թույլ է տա լիս գրանց ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը կր ճա տել 6 օ րով: 

Աղ բյու րը` Doing Business 2013, WB, էջ 69:

Գույ քի գրանց ման ո լոր տում հա մընդ հա նուր մի տում ներն այն են, որ աշ խար հի 
շատ ե րկր ներ նա խա ձեռ նում են գոր ծո ղու թյուն նե րի թվի կր ճատ մանն ո ւղղ ված 
քայ լեր, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նում են ո լոր տի կա ռա վար ման բա րե փո խում
ներ, ո րոնց ար դյուն քում գոր ծա ռույթ նե րը կենտ րո նաց վում են մեկ գոր ծա կա
լու թյան (մարմ նի) ի րա վա սու թյան ներ քո: Նման գոր ծա ռույթ նե րից են աուդիտը 
(ի րա վա կան և ֆի նան սա կան փոր ձաքն նու թյու նը), պայ մա նագ րե րի ստո րագ րու
մը, տուր քե րի վճա րու մը և ի րա վունք նե րի գրան ցու մը: Լա վա գույն օ րի նակ նե րից 
է Ի տա լի ան, որ տեղ գույ քի գրանց ման հետ կապ ված գոր ծա ռույթ նե րի մեծ մա սը 
կենտ րո նաց վել է նո տա րի ա տի հա մա կար գում՝ ներդ նե լով է լեկտ րո նային հար
թակ (Notartel–ը): Ներ կա յումս նո տար նե րը կա րող են է լեկտ րո նային հա մա կար գի 
մի ջո ցով ծա նո թա նալ գույ քի փո խանց ման ո լոր տում ներգ րավ ված բո լոր մար մին
նե րի տվյալ նե րի բա զա նե րին: 

Այն ե րկր նե րում, որ տեղ կր ճատ վել է գույ քի գրանց ման ժա մա նա կա հատ վա
ծը, ի րենց բա րե փո խում ներն ի րա կա նաց վել են կամ ռե գիստր նե րի աշ խա տաո
ճի փո փոխ ման ճա նա պար հով՝ ներդ նե լով ժամ կե տային սահ մա նա փա կում ներ 
(ի հար կե, հաշ վի առ նե լով ներգ րավ ված գոր ծա կա լու թյուն նե րի կա րո ղու թյուն նե
րը), կամ ռե գիստր նե րի հա մա կարգ չային հա գեց ման հետ մեկ տեղ ներդր վել են 
հա ճա խորդ նե րի մի ա ժա մա նա կյա սպա սարկ ման կա ռա վար ման ար դյու նա վետ 
հա մա կար գե րը: Պոր տու գա լի ան հո ղա մա սե րի գրանց ման գոր ծըն թա ցը դարձ րել 
է աշ խար հում ա մե նաար դյու նա վետ նե րից մե կը՝ ներդ նե լով ա րագ գրան ցում նե րի 
հա մար՝ մե կօ րյա ժամ կե տային սահ մա նա փա կում, ի սկ մյուս գոր ծարք նե րի հա
մար՝ տաս նօ րյա ժամ կետ (ա ղյու սակ 3)3: 

3  Doing Business 2013, WB, էջ 70–71: 
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Ա ղյու սակ 3
Գույ քի գրանց ման ո լոր տը հեշ տաց րած և դժ վա րեց րած ե րկր նե րը՝   

ըստ տար բեր հատ կա նիշ նե րի 

Գոր ծո ղու թյուն նե րի թի վը Ժա մա նա կը (օր)

Ա մե նա քիչ Ա մե նա շատ Ա մե նաա րագ Ա մե նա դան դաղ

Վ րաս տան 1 Ալ ժիր 10 Պոր տու գա լի ա 1 Ան գո լա 184
Նոր վե գի ա 1 Ե թով պի ա 10 Վ րաս տան 2 Պո ւեր տո Ռի կո 194

Պոր տու գա լի ա 1 Լի բե րի ա 10 Նոր Զե լան
դի ա 2 Սու րի նամ 197

Շ վե դի ա 1 Ուկ րաի նա 10 Թաիլանդ 2 Գ վի նե ա–Բի
սաու 210

Բահ րեյն 2 Է րիթ րե ա 11 Լիտ վա 3 Բանգ լա դեշ 245
Բե լա ռուս 2 Հու նաս տան 11 Նոր վե գի ա 3 Աֆ ղանս տան 250
Նոր Զե լան դի ա 2 Ու գան դա 12 Իս լան դի ա 4 Տո գո 295

Օ ման 2 Նի գե րի ա 13 Ղրղզս տան 5 Բ րու նեյ Դա
րու սա լամ 298

Թաի լանդ 2 Բ րա զի լի ա 14 Նե պալ 5 Հայի թի 301
Ա րա բա կան Մի ացյալ 
Է մի րու թյուն ներ 2 Ուզ բեկս տան 15 Թայ վան, Չի

նաս տան 5 Կի րի բա թի 513

Ծախ սե րը (%–ով գույ քի ար ժե քից)

Ա մե նա փոքր Ա մե նա մեծ
Սաու դյան Ա րա բի ա 0.00 Փ ղոսկ րե ա փ 13.9
Բե լա ռուս 0.03 Գ վի նե ա 14.2
Կի րի բա թի 0.04 Տոն գա 15.1
Ս լո վա կի այի Հան րա պե
տու թյուն 0.05 Մալ դիվ ներ 16.1

Վ րաս տան 0.06 Չադ 17.9
Նոր Զե լան դի ա 0.08 Կա մե րուն 19.1
Ղա զախս տան 0.08 Սե նե գալ 20.2
Հա յաս տան 0.16 Նի գե րի ա 20.8
Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյուն 0.18 Կոն գոյի Հան րա

պե տու թյուն 21.3

Կա տար 0.25 Սի րի այի Ա րա
բա կան Հանր. 27.8

Աղ բյու րը` Doing Business–2013, WB, էջ 70:

Ա ղյու սակ 4
Հա մա ձայն Doing Business–2013–ի՝ դա սա կարգ ված « Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

գրան ցում» ցու ցա նի շը նախ կին Խորհր դային Մի ու թյան հան րա պե տու թյուն նե րում 

N Երկր նե րը

Գոր ծա րա րու թյուն 
ա նե լու հեշ տու թյան 
տե ղը (185 ե րկր նե րի 
շար քում)

Սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրան ցու
մը (կար գը) 
աշ խար հի 185 ե րկր
նե րի շար քում

Ըն թա ցա
կարգե րի 
(քա նա կը)

Ժա մա
նա կը
(օ րե րով)

Ծախ սե րը
(%–ով սե փա կա
նության ար ժե
քի նկատ մամբ)

1 Հա յաս տան 32 4 3 7 0.2
2 Ադր բե ջան 67 9 4 11 0.5
3 Բե լա ռուս 58 3 2 10 0.0
4 Էս տո նի ա 21 14 3 18 0.4
5 Վ րաս տան 9 1 1 2 0.1
6 Ղա զախս տան 49 28 4 40 0.1
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7 Ղրղզս տան 70 11 4 5 1.8
8 Լատ վի ա 25 31 5 18 0.2
9 Լիտ վ ա 27 5 3 3 0.8
10 Մոլ դո վա 83 16 5 5 0.9
11 Ռու սաս տան 112 46 5 44 0.2
12 Տա ջիկս տան 141 82 6 37 4.3
13 Ուկ րաի նա 137 149 10 69 3.7
14 Ուզ բեկս տան 154 138 15 78 1.0

Ծա նո թու թյուն. Թուրք մենս տա նի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը բա ցա կա յում են: 

Ա ղյու սա կը կազմ ված է հա մա պա տաս խան ե րկ րի նկա րա գի րը ներ կա յաց նող 
Doing Business–2013, WB, էջ 147, 148, 150, 163, 165, 173, 175, 176, 177, 182, 190, 199, 202, 204 
տվյալ նե րի հի ման վրա:

Ա ղյու սակ 4–ի տվյալ նե րից հետ ևում է, որ « Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման» ցու ցա նի շով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը նախ կին Խորհր դային 
Մի ու թյան հան րա պե տու թյուն նե րի շար քում զբա ղեց նում է 4–րդ տե ղը, զի ջե լով 
Վրաս տա նին (1–ին տեղ) և Բե լա ռու սին (3–րդ տեղ): Այդ ցու ցա նի շի ա ռա ջա տար
նե րի հա մե մա տու թյամբ Հա յաս տա նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 
ըն թա ցա կար գե րի քա նա կը 3–ն է (Վ րաս տա նում՝ 1, Բե լա ռու սում՝ 3), ի սկ այդ գոր
ծըն թաց նե րի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ծախս վում է 7 օր, Վրաս
տա նում՝ 2, Լիտ վա յում` 3, Մոլ դո վա յում՝ 5 օր, ի սկ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման ծախ սե րը (%–ով սե փա կա նու թյան ար ժե քի նկատ մամբ) Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում կազ մել են 0,2, ի սկ Վրաս տա նում՝ 0,1, Ղա զախս տա նում՝ 
0,1: Աս վա ծից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նը « Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց
ման» ցու ցա նի շի ա ռաջ խա ղաց ման գոր ծում ու նի զգա լի ռե զերվ ներ:

Current Problems of the Property Rights Registration

Currently, the legal framework regarding the state property rights (including the man
agement and utilization of proprietary rights) is not complete in Armenia, as well as in 
many other countries. Relations between governmental agencies and local government, 
legal and natural persons regarding the sphere of state property turnover are not fully 
regulated either. Problems of property rights registration and deficiency of law are the 
chief problems in this sphere.

The author has thoroughly examined in details the international experience of dealing 
with these problems and has proposed possible solutions for the Armenian economy.
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ՀՀ–ո ւմ կյան քի ա պա հո վագ րու թյան ներդր ման հար ցի շուրջ

Լի լիթ Մա նու չա րյան
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ

սա րա նի աս պի րանտ,« Նաի րի Ին շու րանս» ԱՍ ՊԸ 
ան ձնա կան հայ տե րի կար գա վոր ման բաժ նի պետ

Կյան քի ա պա հո վագ րու թյունն աշ խար հում ա պա հո վագ րու թյան ա մե նա տա
րած ված տե սակն է: Այն ի րե նից ներ կա յաց նում է պար բե րա կան եր կա րա ժամ կետ 
դրա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ ա պա հո վագ րո ղի և ա պա հո վադ րի միջև, որ տեղ 
ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ է հան դի սա նում ան ձի կյան քը կամ կյան քում ո րո շա
կի ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լը1:

11.06.2004 թ–ին ըն դուն ված «Ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում կյան քի 
ա պա հո վագ րու թյու նը բնո րոշ վում էր որ պես ա պա հո վագր ված ան ձի կյան քի, լրա
կե ցու թյան (ան ձի ո րո շա կի տա րի քի հաս նե լու), կեն սա թո շա կային ա պա հո վագ րու
թյան, ի նչ պես նաև նրա կյան քում ո րո շա կի ի րա դար ձու թյան (կեն սա թո շա կային 
տա րի քի հաս նե լը, ա մուս նու թյու նը, մա հը և այլն) եր ևան գա լու հետ կապ ված 
ա պա հո վագ րու թյուն, ե րբ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րին բնո րոշ են պայ մա
նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ըն թաց քում ի հայտ գա լու ո րո շա կի հա վա նա կա
նու թյունն ու պա տա հա կա նու թյու նը, ի սկ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի ժամ
կե տի ա վար տին` ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի պար տա դիր տե ղի ու նե նա լը, 
այն է` պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ա վար տը (կյան քի ա պա հո վագ րու
թյան տե սակ ներ)2:

Նշ ված օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ՀՀ–ո ւմ կյան քի ա պա հո վագ րու
թյուն է ին ի րա կա նաց նում մի այն 3 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն, այն էլ մի
այն կյան քի կար ճա ժամ կետ ա պա հո վագ րու թյուն. ա պա հո վագ րա կան պա տա հար 
էր հան դի սա նում մեկ տար վա ըն թաց քում ան ձի մա հը, ո րի դեպ քում վեր ջի նիս 
հա րա զատ նե րը մի ան վագ ստա նում է ին ա պա հո վագ րա կան գու մա րը: Սա կայն, 
2006–2007 թթ. ըն թաց քում ՀՀ ա պա հո վագ րա կան շու կա յում կյան քի ա պա հո վագ
րու թյուն ի րա կա նաց նող ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ետ վե րա
դարձ վե ցին կյան քի ա պա հո վագ րու թյան լի ցեն զի ա նե րը, քա նի որ 09.04.2007 թ. 
ըն դուն ված «Ա պա հո վագ րու թյան և ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն միև նույն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը չի թույ լատր
վում մի ա ժա մա նակ զբաղ վել կյան քի և ոչ կյան քի ա պա հո վագ րու թյամբ:

Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ ՀՀ–ո ւմ կյան քի ա պա հո վագ րու թյուն կա րող է ի րա կա
նաց վել հետ ևյալ վեց դա սե րով3`

1. կյան քի ա պա հո վագ րու թյուն, ո րը նե րա ռում է լրա կե ցու թյան, մահ վան, լրա
կե ցու թյան և մի ա ժա մա նակ մահ վան ա պա հո վագ րու թյուն նե րը, ա նո ւի տե տը, ի 

1  Фёдорова Т. А., Основные типы договоров страхования жизни / Страхование: учебник/, Москва, 2009, 
с. 335–357.
2 «Ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք, 11.06.2004 թ., Հոդ ված 3:
3  «Ա պա հո վագ րու թյան և ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք, 09.04.2007 թ., 
Հոդված 7, կետ 4:
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լրումն կյան քի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի` ի րա կա նաց վող դժ բախտ պա
տա հար նե րից, ա ռող ջու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը և այլ ա պա հո վագ րու թյու նը.

2. ա մուս նու թյան, ծնն դի ա պա հո վագ րու թյուն.
3. ներդ րու մային ակ տիվ նե րին կապ վող ա պա հո վագ րու թյուն, ե րբ ա պա հո վա

դիր նե րը ստանձ նում են ներդ րու մային ռիսկ.
4. կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի կա ռա վա րում, ո րը նե րա ռում է լրա կե ցու թյան, 

մահ վան և ա նաշ խա տու նա կու թյան դեպ քե րում հա տու ցում նե րի վճար ման հա մար 
նա խա տես ված կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի ակ տիվ նե րի (ներդ րում նե րի) կա ռա
վա րու մը, ո րը զու գակց վում է նվա զա գույն ե կամ տա բե րու թյան վճար ման ա պա
հո վագ րու թյամբ.

5. տոն տին, ո րի դեպ քում բո լոր ա պա հո վագ րավ ճար նե րից ձևա վոր վում է պա
հուստ, և կու տակ ված ակ տիվ նե րը հե տա գա յում բաշխ վում են ո րո շա կի տա րի քի 
հա սած ան դամ նե րի կամ մա հա ցած ան դամ նե րի շա հա ռու նե րի միջև.

6. կա պի տա լի հա տուց ման ա պա հո վագ րու թյուն, ո րով նա խա պես պայ մա նա
վոր ված մի ան վագ կամ պար բե րա կան ա պա հո վագ րավ ճար նե րի դի մաց ա պա հո
վագ րողն ստանձ նում է ո րո շա կի ժամ կե տում ո րո շա կի գու մա րի վճար ման պար
տա վո րու թյուն:

Նույն օ րեն քի հա մա ձայն՝ կյան քի ա պա հո վագ րու թյան լի ցեն զի ա ստա նա լու հա
մար հար կա վոր է 1,5 մլրդ դրամ ը նդ հա նուր կա պի տա լով ըն կե րու թյուն ստեղ ծել: 

Ինչ պես գի տենք, ՀՀ–ո ւմ ներ կա յումս կյան քի ա պա հո վագ րու թյուն չի ի րա կա
նաց վում: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է եր կու հիմ նա կան գոր ծո նով` ա ռա ջի նը 
բնակ չու թյան հիմ նա կան զանգ վա ծի ցածր կեն սա մա կար դակն է, և մեկ բնակ չին 
ը նկ նող ՀՆԱ–ի ցածր ցու ցա նի շը, ո րն ը ստ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու
թյան տվյալ նե րի` 2010–2012 թթ–ին հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել է 2885, 3135 և 
3073 Ա ՄՆ դո լար4, ի սկ 2012 թվա կա նին մեր ե րկ րի հա մա խառն ներ քին ար դյուն քը 
կազ մել է 3982 մլրդ ՀՀ դրամ կամ 9,7 մլրդ Ա ՄՆ դո լար, և ե րկ րոր դը` ՀՀ–ո ւմ ա պա
հո վագ րա կան մշա կույ թի և մտա ծո ղու թյան հա մա պա տաս խան տի պի բա ցա կա
յու թյունն է:

Հա մաշ խար հային շու կա յում ա պա հո վագ րու թյան գծով ա ռա ջա տար դիրք են 
գրա վում Ա ՄՆ–ն, Գեր մա նի ան, Ճա պո նի ան, Ա նգ լի ան, Ֆրան սի ան։ Մաս նա վո րա
պես Ֆրան սի ա յում 2012 թ. տվյալ նե րով 1 շն չին ը նկ նող ՀՆԱ ծա վա լը 40 690 Ա ՄՆ 
դո լար է, ի սկ ը նդ հա նուր ՀՆԱ ծա վա լը կազ մում ՝ 2 580 տ րի լի ոն Ա ՄՆ դո լար5: 

Այժմ դի տար կենք կյան քի ա պա հո վագ րու թյան ժամ կե տային և կու տա կային 
տե սակ նե րը:

Կյան քի ժամ կե տային ա պա հո վագ րու թյունն իր է ու թյամբ մոտ է դժ բախտ պա
տա հար նե րից ա պա հո վագ րու թյա նը, ե րբ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը ա պա
հո վագր ված ան ձի մահն է: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն դժ բախտ պա տա հար նե րից 
ա պա հո վագ րու թյան, ո րի դեպ քում հա տուց վում է մի այն դժ բախտ պա տա հա րի 

4  Ը ստ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան www.armstat.am ին տեր նե տային կայ քի տվյալ նե րի:
5  Swiss Re sigma study on world insurance in 2012 shows premium growth resumed, reaching 2.4 % despite a 
very challenging economic environment, sigma No 3/2012.



159

ար դյուն քում մա հը` կյան քի ա պա հո վագ րու թյան դեպ քում հա տու ցումն ի րա կա
նաց վում է ի նչ պես դժ բախտ պա տա հա րի, այն պես էլ ա ռող ջա կան խնդ րի ար
դյուն քում մահ վան պա րա գա յում:

ՀՀ–ո ւմ դժ բախտ պա տա հար նե րից ա պա հո վագ րու թյու նը նե րառ ված է ոչ կյան
քի ա պա հո վագ րու թյան տե սա կում և ի րա կա նաց վում է բո լոր 7 ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից: Վեր ջի նիս վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ձևա վո րե լու 
նպա տա կով բա վա կան է նշել, որ դժ բախտ պա տա հար նե րի ա պա հո վագ րու թյան 
գծով հա վա քագր ված ա պա հո վագ րավ ճար նե րի ծա վա լը 2012 թվա կա նին կազ մել 
է 347,2 մլն ՀՀ դրամ, ի սկ տա րե վեր ջի դրու թյամբ գոր ծող պայ մա նագ րե րի թի վը՝ 
22 1446: Ը նդ հա նուր առ մամբ, դժ բախտ պա տա հար նե րի ա պա հո վագ րու թյան գծով 
հա վա քագ րած ա պա հո վագ րավ ճար նե րը 2012 թվա կա նին կազ մել են ը նդ հա նուր 
ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 1 %–ը: Հաշ վի առ նենք նաև, որ նշ ված դա սով ա պա հո
վագ րու թյունն ի րա կա նաց վում է « պար տա դիր» սկզ բուն քով՝ բան կե րի և վար
կային ըն կե րու թյուն նե րի պա հան ջով:

Ֆի նան սա կան շու կայի զար գաց ման կար ևոր գոր ծիք են եր կա րա ժամ կետ 
ներդ րում նե րը, ո րոնք ա պա հո վում է կյան քի ա պա հո վագ րու թյան կու տա կային 
տե սա կը: Այս դեպ քում ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից վար վող 
ակ տիվնե րի կա ռա վար ման մե խա նիզմն է ա պես տար բեր է, և ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րից պա հանջ վում է մշա կել եր կա րա ժամ կետ ներդ րու մային քա
ղա քա կա նու թյուն ներ: Ամ բողջ աշ խար հում այս ըն կե րու թյուն նե րը հան դի սա նում 
են տն տե սու թյան խո շոր ներդ րող նե րը` ա պա հո վե լով պար տա տոմ սե րի շու կա յում 
ներդ րում նե րի ա վե լի քան 1/3 մա սը: Սա կայն Հա յաս տա նի դեպ քում նման ցու ցա
նի շի հաս նե լու խո չըն դո տող է հան դի սա նում ՀՀ ար ժեթղ թե րի շու կայի ոչ կա յա
ցած լի նե լը:

Կյան քի ա պա հո վագ րու թյան ներդր մա նը խթա նող մի ջոց են կեն սա թո շա կային 
բա րե փո խում նե րը, քա նի որ կու տա կային կեն սա թո շա կային ակ տիվ նե րի կա ռա
վա րու մը կյան քի ա պա հո վագ րու թյան ո լոր տում գոր ծող ա պա հո վագ րա կան ըն
կե րու թյուն նե րի ա ռա վել պա հանջ ված ապ րան քա տե սակն է: 2011 թ. հուն վա րից 
ար դեն ի սկ գոր ծում է կա մա վոր կու տա կային բա ղադ րի չը, ի սկ 2014 թվա կա նից 
ար դեն կգոր ծի պար տա դիր կեն սա թո շա կային բա ղադ րի չը7: Կեն սա թո շա կային 
ակ տիվ նե րի կա ռա վա րումն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից թույ
լատր վում է մի այն կա մա վոր կու տա կային ներդ րում նե րի մա սով: Սա կայն պար
տա դիր բա ղադ րի չի ներդ րու մից հե տո մի այն կա րե լի է ա կն կա լել ո րո շա կի աշ խու
ժա ցում կա մա վոր կու տա կային կեն սա թո շա կային հա մա կար գի ո լոր տում: 

Այս պի սով, ներ կա յումս ՀՀ ֆի նան սա կան շու կան կա րիք ու նի եր կա րա ժամ
կետ ներդ րում նե րի, ո րը կա րող է ա պա հո վել ՀՀ–ո ւմ կյան քի ա պա հո վագ րու թյան 
ներդ րումն ու կա յա ցու մը: Սա կայն հաշ վի առ նե լով մի շարք խո չըն դոտ ներ՝ վեր
ջինս հար կա վոր է դի տար կել եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում:

6  Арминфо, Рэнкинг страховых компаний Армении на 31.12.2012 г. N 32.
7  « Կու տա կային կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, 22.12.2010 թ.:
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On the life insurance implementation in RA

Life insurance is the most popular type of insurance in the world. It is periodical and 
long term financial relationship between the insurer and the insured where the life or any 
other life circumstances are the object of insurance. Under the regulation of the Law of 
RA on ‘’Insurance’’, adopted in 11.06.2004, 3 insurance companies were operating as life 
insurers in RA. However, these companies were performing only short term life insurance 
according to which the death of the insured person only within one year was deemed as 
insurance event. Nevertheless, during 2006 and 2007 the life insurance licenses of these 
companies were returned, as the new Law of RA on “Insurance and Insurance Activity’’ 
adopted in 09.04.2007 prohibited performing life and non life insurance by the same 
company at a time.

As we know there is no life insurance in RA at present, which has two main reasons. 
First, low lifestandard of the population, low level of GDP per capita, and, second, absense 
of insurance culture in RA.

The most important triggers of the development of the financial markets are the long 
term investments which can be generated due to life insurance. In this case, the mecha
nisms of asset management used by insurance companies differ greatly and require devel
opment of long–term investment strategies. All around the world, insurance companies 
are the greatest investors in the economy. For example, in the USA one third of the invest
ments in the security markets are provided by life insurance companies. However,at pres
ent this is impossible in Armenia due to low level of local security market development.

At the same time, pension reforms widely performed in RA at present lead to the es
tablishment of life insurance, as the management of pension funds long–term financial 
resources is the most successful insurance product around the world. Starting from Janu
ary 2011, volunteer pension element is implemented in RA and mandatory type is going to 
be used from 2014. But the use of pension funds resources by the life insurance companies 
will be authorized for voluntary pension investments only. Nevertheless, only after the 
implementation of mandatory pension element, activation of the voluntary type of pen
sion funds can be expected.

Summarizing the above mentioned, long–term investments is vital for financial mar
kets of RA at present, which can be ensured greatly by establishment of life insurance. 
However, taking into account a number of obstacles, this can expected in the far future.
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Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րու թյու նը  
և դրա զար գաց ման մի տում նե րը ՀՀ–ո ւմ 

Ար մեն Մար կո սյան

Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա
րա նի աս պի րանտ, « Ռոս գոսստ րախ–Ար մե նի ա» ԱՓ ԲԸ, 

փաս տաթղ թե րի հա վա քագր ման բաժ նի ղե կա վար 

ՀՀ ա պա հո վագ րա կան շու կան, իր ժա ռան գու թյու նը ստա նա լով խորհր դային 
իշ խա նու թյան ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գից, ան ցել է զար գաց ման բա վա կա
նին եր կար ճա նա պարհ, ո րի ըն թաց քում կրել է է ա կան փո փո խու թյուն ներ: 

Սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում ՀՀ–ո ւմ ա պա հո վագր վող ցա մա քային 
տրանս պոր տային մի ջոց նե րի շար քում գե րակշ ռում էր ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
պատ կա նող ավ տոտ րանս պոր տը, սա կայն վեր ջերս նկատ վում է ան ձնա կան ավ
տո մե քե նա նե րի ա պա հո վագ րու թյան ա ճի մի տում: Վեր ջին տա րի նե րի պաշ տո նա
կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը վկա յում են, որ ՀՀ տա րածք տա րե կան շուրջ 
30–35 հա զար ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց է ներ մուծ վել, ը նդ ո րում մի այն 2012 
թվա կա նին 34683–ը, մոտ 5295–ով ա վե լի, քան 2011 թվա կա նին1: 

Այժմ ՀՀ–ո ւմ, ի նչ պես և աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում, ի րա կա նաց վում է 
ավ տոտ րանս պոր տային ա պա հո վագ րու թյան ե րեք տե սակ, ո րոն ցից ավ տոտ
րանս պոր տային մի ջոց նե րի կաս կո ա պա հո վագ րու թյու նը, ավ տո քա ղա քա ցի ա
կան պա տաս խա նատ վու թյան կա մա վոր ա պա հո վագ րու թյունն ու դժ բախտ դեպ
քե րից վա րոր դի և ո ւղ ևոր նե րի ա պա հո վագ րու թյու նը կի րառ վում են ՀՀ շու կա 
ա պա հո վագ րու թյան ներ թա փանց ման օր վա նից ի վեր:

2011 թվա կա նի հուն վա րի 1–ից ՀՀ–ո ւմ գոր ծում է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց
նե րի սե փա կա նա տե րե րի քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
ա պա հո վագ րու թյու նը, ո րի ներդ րու մը նոր շունչ ու ո րակ մտց րեց հա յաս տա նյան 
ա պա հո վագ րա կան շու կա յում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գոր ծող ա պա հո վագ րա կան ըն
կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վրա ազ դե ցու թյուն թո ղած ի րա դար ձու թյուն նե րը 
2011 թվա կա նի դրու թյամբ հետ ևյալն ե ն՝
 • 2010 թ–ի մայի սի 18–ին ՀՀ ԱԺ–ի կող մից «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի 

օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նում, ին չը ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե
րի հա մար լրա ցու ցիչ ծախ սե րի պատ ճառ հան դի սա ցավ: 

 • Ո րոշ բան կե րի և վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից որ պես գրավ 
ըն դու նած ան շարժ և շար ժա կան գույ քը չա պա հո վագ րե լը, ին չի հետ ևան քով 
բան կե րը վար կա ռու նե րից լրա ցու ցիչ գու մար ներ են ստա ցել ա պա հո վա գրման 
են թա կա ռիս կերն ի րենց վրա վերց նե լով, ի սկ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու
թյուն նե րը զրկ վել են ի րենց կան խա տե սում նե րի հա մա ձայն հա մա պա տաս
խան չա փով ա պա հո վագ րավ ճար ներ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից:

1 «2001– 2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում ար տա քին ա ռևտ րով ՀՀ ներ մուծ ված ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կանք» ՀՀ մաք սային ծա ռա յու թյուն:
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 • Մի ա ցում նե րի ար դյուն քում գոր ծող ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի թվի 
կր ճա տում և ըն կե րու թյուն նե րի միջև մր ցակ ցու թյան սրա ցում: 2011 թվա կա նի 
ըն թաց քում մեկ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն («Այ Էս Ջի»–ն «Ար մե նի ա Ին
շու րանս» ըն կե րու թյա նը) փո խան ցել է իր ա պա հո վագ րա կան պորտֆելը այլ 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան, ին չի հետ ևան քով փաս տա ցի դա դա րեց րել է 
ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ի սկ լի ցեն զի ան հետ է ու ղարկ վել կենտ
րո նա կան բանկ: 

 • Ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյան բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու հա մար ան
հրա ժեշտ հա մա կարգ չային ծրագ րային ա պա հով վա ծու թյան ան կա տա րու թյու նը: 

 • Հա վաս տի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի (այդ թվում և տե ղե կատ վա կան հա մա
պա տաս խան կա ռույց նե րի) բա ցա կա յու թյու նը, ին չը խո չըն դոտ է հան դի սա նում 
ա պա հո վագ րա կան սա կագ նե րի ճշգ րիտ և հիմ նա վոր ո րոշ ման, ի նչ պես նաև 
ա պա հո վագ րու թյան նոր դա սե րի ներդր ման հա մար: 
ՀՀ–ո ւմ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի գո ղու թյու նից, ֆի զի կա կան վնա

սից և այլ պա տա հար նե րից ա պա հո վագ րու թյան սա կա գի նը մի ջի նում կազ մում է 
ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի ար ժե քի 2–3 % 2:

2009 թվա կա նին ՀՀ 10 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից (ա ռանց 
«Ալ ֆա Ին շու րանս» և «Եր ևան–Լոն դոն» ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն նե
րի) կաս կո ա պա հո վագ րու թյան գծով հա վա քագր վել է 1.3 մլրդ ՀՀ դրամ ա պա հո
վագ րավ ճար, ի սկ հա տու ցում նե րը կազ մել են 719 մլն դրամ: Ը նդ ո րում, ա պա հո
վագ րավ ճար նե րի գծով 398 մլն դրա մով (30.5 %) ա ռա ջա տար է «Ին գո Ար մե նի ա» 
ըն կե րու թյու նը, 217 մլն դրա մով (17 %) ե րկ րորդ տե ղում է «Ռոս գոսստ րախ–Ար մե
նի ա» ըն կե րու թյու նը, ի սկ եր րորդ տե ղում «Կաս կադ Ին շու րանս»–ն է 200 մլն դրամ 
ա պա հո վագ րավ ճա րով (15.4 %): Ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում նե րի գծով կր կին 
ա ռա ջա տա րը «Ին գո Ար մե նի ա» ըն կե րու թյունն է ը նդ հա նուր հա տուց ման մեջ 42 % 
մաս նա բաժ նով, ո րին հա ջոր դում են «Սիլ Ին շու րանս»–ը՝ 15 % և «Նաի րի Ին շու
րանս»–ը՝ 12.2 %: 

2011 թ–ին 2010 թ–ի հա մե մա տու թյամբ տե ղի է ու նե ցել կաս կո ա պա հո վագ րու
թյան գծով հա վա քագր ված ա պա հո վագ րավ ճար նե րի մոտ 5 %–ով նվա զե ցում, ի սկ 
հա տու ցում նե րի 45 %–ով աճ: Ը նդ ո րում, ա պա հո վագ րավ ճար նե րի գծով 381 մլն 
դրա մով ա ռա ջա տար է «Ին գո Ար մե նի ա» ըն կե րու թյու նը, ի սկ հա տու ցում նե րի մա
սով՝ «Ռոս գոսստ րախ–Ար մե նի ա»–ն՝ 277 մլն դրա մով: Եր կու ցու ցա նիշ նե րի գծով 
վեր ջին տե ղում է գտն վում «Գա րանտ Ին շու րանս» ըն կե րու թյու նը ը նդ հա նու րի 
մեջ հա մա պա տաս խա նա բար 3.1 և 2.8 %–նե րով: Ի նչ վե րա բե րում է հա մա խառն 
ա պա հո վագ րավ ճար նե րին և հա տու ցում նե րին, ա պա ՀՀ 8 ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից հա վա քագր ված հա մա խառն ա պա հո վագ րավ ճար նե րը 
կազ մել են 22 մլրդ դրամ, ի սկ ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում նե րը՝ 8,1 մլրդ դրամ: 
Ցու ցա նիշ նե րի այս պի սի է ա կան ա ճը 2011 թ–ի հուն վա րի 1–ից ԱՊ ՊԱ հա մա կար գի 
գոր ծարկ ման հետ ևանք է: Կաս կո ա պա հո վագ րու թյան գծով հա վա քագր ված ա պա
հո վագ րավ ճար նե րը կազ մել են հա մա խառ նի 6.8 %–ը, ի սկ հա տու ցում նե րը՝ 12 %–ը3:

2  www.insurance.am
3  «Ար մին ֆո» ան կախ լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն «ՀՀ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի ռեն
կինգ 31.12.2011 թ. դրու թյամբ», էջ 39:
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2012 թվա կա նին նա խորդ 3 տա րի նե րի հա մե մա տու թյամբ գրանց վել են ցա մա
քային տրանս պոր տային մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րու թյան գծով հա վա քագր ված 
ա պա հո վագ րավ ճար նե րի և հա տու ցում նե րի ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ նե րը: Գոր
ծող 7 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից կաս կո ա պա հո վագ րու թյան 
գծով հա վա քագր ված ա պա հո վագ րավ ճար նե րը կազ մել են մոտ 2 մլրդ դրամ, 
ի սկ հա տու ցում նե րը 1.3 մլրդ դրամ: Եր կու դեպ քում էլ ա ռա ջա տար է հան դի սա
նում «Ռոս գոսստ րախ–Ար մե նի ա» ըն կե րու թյու նը 592 մլն դրամ ա պա հո վագ րա
կան վճա րով և 499 մլն դրամ ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մով: Նշենք, որ 2012 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31–ի դրու թյամբ հա մա խառն ա պա հո վագ րավ ճար նե րը, 
գրան ցե լով 59 % աճ, հա սել են մինչև 35.5 մլրդ–ի, ի սկ ա պա հո վագ րա կան հա տու
ցում նե րը կազ մել են 14.5 մլրդ դրամ (տե՛ս գծա պատ կեր 1): Ը նդ ո րում ցա մա քային 
տրանս պոր տի կաս կո ա պա հո վագ րու թյու նը ա ռող ջու թյան և հր դե հից ու բնա կան 
ա ղետ նե րից ա պա հո վագ րա տե սակ նե րից հե տո զբա ղեց նում է չոր րորդ տե ղը, 
ո րին բա ժին է ըն կել ը նդ հա նու րի 5.5 %–ը: Հա մա խառն հա տու ցում նե րի 9,2 %–ով 
կաս կո ա պա հո վագ րու թյու նը գտն վում է եր րորդ տե ղում4:

Համախառն ապահովագրավճար

Համախառն ապահովագրական հատուցում

Գ ծա պատ կեր 1 (1000 դրամ) 

ՀՀ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից 2009–2012 թթ. հաշ վեգր ված հա
մա խառն ա պա հո վագ րավ ճար ներ և հա տու ցում

Դի տար կե լով գծա պատ կե րը՝ եր ևում է, որ 2009–2012 թթ. ըն թաց քում կաս կո 
ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րե րի ա ռա վե լա գույն քա նա կը գրանց վել է 2010 
թվա կա նին՝ 11750 հատ պայ մա նա գիր, ո րից հե տո նվա զե լով, 2012 թվա կա նին 
կրկին ա ճել է և կազ մել 9682: 

Հաշ վի առ նե լով հա յաս տա նյան ի րա կա նու թյա նը բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ պար տա դիր ավ տոա պա հո վագ րու թյան ա ռա ջարկ վող հա յաս տա նյան 
մոդելի հիմ նա կան սկզ բունք ներն ե ն՝
 • քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյան չափաբաժնի սահ մա նում, 
 • ա պա հո վագ րա կան պո լի սի մե ծու թյան բա զային չա փի սահ մա նում և հա մա

պա տաս խան գոր ծա կից նե րի կի րա ռում,

4  «Ար մին ֆո» ան կախ լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն «ՀՀ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի ռեն
կինգ 31.12.2012 թ. դրու թյամբ», էջ 39:
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 • տ րանս պոր տային մի ջո ցի և ոչ թե վա րոր դի ա պա հո վագ րու թյան ի րա կա նա ցում,
 • ֆ րան շի զայի չկի րա ռում,
 • զեղ չե րի և հա վե լավ ճար նե րի հա մա կար գի (Բո նուս–Մա լուս) կի րա ռում,
 • խիստ պատ ժա մի ջոց նե րի հա մա կար գի ներդ նում5:

ՀՀ–ո ւմ ԱՊ ՊԱ–ի գծով ա պա հո վագ րա կան գու մա րի ա ռա վե լա գույն մե ծու թյուն
ներն ե ն՝

1. Անձ նա կան վնաս նե րի դեպ քում՝
 • մեկ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հա մար՝ 10 000 000 ՀՀ դրամ. 
 • յու րա քան չյուր տու ժո ղի հա մար՝ 3 300 000 ՀՀ դրամ.

2. Գույ քային վնաս նե րի դեպ քում՝ 
 • մեկ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հա մար՝ 1 800 000 ՀՀ դրամ:

Ռիս կային գոր ծոն ներն են տրանս պոր տային մի ջո ցի տե սա կը, վեր ջի նիս օգ
տա գործ ման նպա տա կը, վա րոր դի վա րոր դա կան ստաժն ու տա րի քը, շար ժի չի 
հզո րու թյու նը, կցոր դի առ կա յու թյու նը, ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի շա հա
գործ ման տա րե կան ին տեն սի վու թյու նը, 2013 թվա կա նի հուն վա րի մե կից նաև ավ
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը վա րող ան ձանց վա րոր դա կան պատ մու թյու նը6:

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31–ի դրու թյամբ ԱՊ ՊԱ ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 
ը նդ հա նուր մե ծու թյու նը կազ մել է մոտ 15 մլրդ ՀՀ դրամ, ին չը 2011 թվա կա նի հա մե
մա տու թյամբ ա վելի է մոտ 327 մլն դրա մով: Այ սինքն՝ տե ղի է ու նե ցել ա պա հո վագ
րավ ճար նե րի մոտ 2 % աճ, 2011 թ. գրանց ված 14.8 մլրդ դրա մի նկատ մամբ: 

Ն շենք, որ Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րոն հիմ նադր վել է 
2010 թ–ի հու նի սի 28–ին ԿԲ կող մից և իր փաս տա ցի գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է ի րա
կա նաց նել նույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1–ից: 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31–ի 
դրու թյամբ հա տու ցում ստա նա լու նպա տա կով բյու րոյին ներ կա յաց ված դի մում
նե րի քա նա կը կազ մել է 256, ո րից 106–ը ան ձնա կան վնաս նե րի գծով, ի սկ 150–ը՝ 
գույ քային վնաս նե րի: Ե թե հա մե մա տենք այս ցու ցա նի շը 2011 թվա կա նի տվյալ նե
րի հետ, ա պա կա րող ե նք նկա տել, որ բյու րոյին հա տու ցում ստա նա լու հա մար 
ներ կա յաց ված դի մում նե րի քա նակն ա ճել է 70–ով, նախ կի նում գրանց ված 186–ի 
փո խա րեն (տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Գ ծա պատ կեր 2

5 « Հա յաս տա նում պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան ներդր ման հայե ցա կարգ», ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, էջ 10:
6  Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո, «ԱՊ ՊԱ ու ղե ցույց», էջ 26:
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Բյու րոյի կող մից ստաց ված դի մում նե րի քա նա կը 2011–2012 թթ. դեկ տեմ բե րի 31–ի 
դրու թյամբ

Հետ ևե լով մի ջազ գային ա պա հո վագ րա կան շու կայի զար գաց ման մի տում նե
րին և հաշ վի առ նե լով տար բեր ե րկր նե րի ա պա հո վագ րա կան շու կա նե րի միջև 
ըն թա ցող փոխ ներ թա փանց ման գոր ծըն թաց նե րը՝ զար գաց ման ճա նա պար հին 
գտն վող ՀՀ ա պա հո վագ րա կան շու կա յում ա նընդ հատ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա
ջա նում մշա կել և ներդ նել ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի նոր մե խա նիզմ ներ, 
ո րոնց ե լա կե տային նպա տակն է ա պա հո վել ար դյու նա վետ, ի րա վա կան, հու սա լի 
և կա յուն ա պա հո վագ րա կան շու կա: Ներ կա յումս ՀՀ ա պա հո վագ րա կան շու կա յում 
առ կա են բազ մա պի սի թե րու թյուն ներ ու բաց թո ղում ներ, ո րոնց շտկ ման մի ջո ցով 
մի այն կա րող ե նք հաս նել ցան կա լի ար դյունք նե րի: Ը նդ ո րում, ան հրա ժեշտ է շեշ
տը դնել եր ևույ թի պատ ճառահետ ևան քային կա պի բա ցա հայտ ման վրա և դրա նից 
հե տո նոր փնտ րել լու ծում ներ: 

Այս պես՝ 2013 թվա կա նի ըն թաց քում նա խա տես վում է վնաս նե րի գնա հատ ման 
մե թո դա բա նու թյան վե րա նա յում, ման րա մաս նե ցում և ստանդարտա ցում: Կներդր
վեն վնաս նե րի գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վա կան բա զա ներ, 
ո րոնք պետք է պա րու նա կեն ցան կա ցած ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի ցան կա
ցած պա հես տա մա սի, օ րի նակ՝ գնե րը ժա մա նա կի տվյալ պա հի դրու թյամբ7:

Հա ջորդ կար ևո րա գույն մի ջո ցա ռում նե րից մեկն էլ «Բո նուս–Մա լուս» հա մա
կարգն է, ո րը մեկ նար կել է ՀՀ–ո ւմ 2013 թվա կա նի հուն վա րի 1–ից: Սա կայն Բո նուս–
Մա լուս հա մա կար գը է ա կան ազ դե ցու թյուն չի գոր ծի ԱՊ ՊԱ պար տա դիր ա պա հո
վագ րու թյան ար ժե քի վրա: Բա ցի դա, դեռևս այն ամ բող ջա կան կար գով չի գոր ծում, 
քա նի որ հան րա պե տու թյու նում ներդր վել է մի այն բո նուս նե րի մա սով, ի սկ մա լուս
նե րի հա մա կար գը նա խա տես վում է ներդ նել 2013 թվա կա նի նոյեմ բե րին:

Պար տա դիր ավ տո քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյան ներդ րու մից հե
տո ՀՀ–ո ւմ հե ռան կա րային է «Կա նաչ քարտ» հա մա կար գին ան դա մակ ցու թյու նը: 
Ներ կա յումս այս հար ցի շուրջ ի րա կա նաց վում են բա նակ ցու թյուն ներ: Նշենք, որ 
«Կա նաչ քարտ» հա մա կար գին ան դա մակ ցե լը կն պաս տի ա պա հո վագ րավ ճար նե
րի ո րո շա կի չա փով ա ճին:

Ինչ վե րա բե րում է ավ տոտ րանս պոր տային ա պա հո վագ րու թյան գծով հա վա
քագր ված ա պա հո վագ րավ ճար նե րին և կա տար ված հա տու ցում նե րին, ա պա ՀՀ 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը 2012–2014 թվա կան նե րի հա մար կան խա
տե սել են ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 18.4 % մի ջին տա րե կան աճ, ին չի ար դյուն
քում ա պա հո վագ րավ ճար նե րի մե ծու թյու նը 2014 թվա կա նին կկազ մի 36.8 մլրդ 
դրամ, 2011 թ–ին հա վա քագր ված 22.2 մլրդ դրա մի փո խա րեն: Դրա զգա լի մա
սը՝ 52.1 %–ը, բա ժին է ը նկ նե լու ցա մա քային ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու
թյա նը: Վեր ջի նիս 22.9 %–ով հա ջոր դե լու է ա ռող ջու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը, 
9.3 %–ո վ՝ հր դե հից և բնա կան ա ղետ նե րից ա պա հո վագ րու թյու նը, ի սկ չոր րորդ 
տե ղում 6.5 %–ով կգտն վի ցա մա քային տրանս պոր տի կաս կո ա պա հո վագ րու թյու

7 www.appalur.am
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նը: Ավ տո քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյան կա մա վոր ա պա հո վագ րու
թյան գծով հա վա քագր վե լիք ա պա հո վագ րավ ճար նե րը նա խա տես վում է, որ 2014 
թվա կա նին կկազ մեն ը նդ հա նուր ա պա հո վագ րավ ճար նե րի ըն դա մե նը 0.2 %–ը 
(տե՛ս գծա պատ կեր ներ 3 և 4)8:

Գ ծա պատ կեր 3

2011 թվա կա նի ըն թաց քում հաշ վեգր ված ա պա հո վագ րավ ճար ներ՝ ը ստ ա պա հո
վագ րու թյան դա սե րի 

Գ ծա պատ կեր 4

2014 թվա կա նի ըն թաց քում հաշ վեգր ված ա պա հո վագ րավ ճար ներ՝ ը ստ ա պա
հո վագ րու թյան դա սե րի

Auto insurance and its development trends in the  
Republic of Armenia

The development of the insurance market has gone a long way, during which a num
ber of changes have been carried out. Nowadays three types of auto insurance come into 
being in RA: CASCO Insurance, Voluntary insurance of civil liability and Insurance of 
drivers and passengers from accident. Taking into account international experience, there 
is still a need to develop and inset new systems of insurance mechanisms, in which pri
mary purpose is to provide an effective, legal, safe and stable insurance market. There are 
still a considerable number of flaws and omissions in the insurance market, which solu
tion will be the achievement of the desired results.

8 «ՀՀ ապահովագրական համակարգի հնարավոր զարգացումները 2012–2014 թթ.», ՀՀ ԿԲ հրա–
պարակումներ, էջ 13–16:
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Կա ռա վար ման և վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վետ  
կազ մա կերպ ման սկզ բունք ներն ու  

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը պե տա կան հատ վա ծում

Նաի րա Դա նի ե լյան
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ

սա րա նի կա ռա վար ման ամ բի ո նի հայ ցորդ

Սո ցի ալ–տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ցան կա ցած բնա գա վա ռի հա ջո ղու թյուն
ներն ան մի ջա կան կախ վա ծու թյուն ու նեն կա ռա վար ման ո րա կից: Վե րո հի շյա լի 
ճշտու թյունն այն քան ակ նա ռու է, որ ա պա ցուց ման կա րիք չի զգաց վում: Որ ևէ հա
ջո ղակ գոր ծու նե ու թյուն ան հնար է պատ կե րաց նել ա ռանց կա ռա վար ման, ան հնար 
է նույ նիսկ որ ևէ կազ մա կեր պու թյան գո յու թյունն ան գամ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով կա
ռա վա րու մը գո յու թյուն է ու նե ցել բո լոր ժա մա նակ նե րում, սկ սած այն ժա մա նա կից, 
ե րբ մար դիկ սո վո րել են մի ա սին նա խա ձեռ նել ի նչ–որ խելամիտ գոր ծու նե ու թյուն:

Տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րումն ան հնար է ա ռանց ստուգ ման 
գոր ծա ռու թյուն նե րի: Կա ռա վար ման ցան կա ցած ձև ան հրա ժեշտ է պար բե րա բար 
են թար կել քն նու թյան` պար զե լու դրա ար դյու նա վե տու թյու նը, ար դի ա կա նու թյու
նը, հնա րա վոր ռիս կային գոր ծոն նե րի առ կա յու թյու նը: Մր ցու նա կու թյան ստեղծ
ման կար ևոր գոր ծոն նե րից է ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը ի նչ պես տն տե սու թյան 
մաս նա վոր, այն պես էլ պե տա կան հատ վա ծում:

Կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան դրս ևո րու մը կապ ված է ստուգ ման գոր
ծա ռնու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հետ, ո րոնք են`
 • վեր լու ծու թյու նը, 
 • ս տու գու մը, 
 • հս կո ղու թյու նը (վե րահս կո ղու թյու նը), 
 • աուդիտը, 
 • հա մե մա տու մը` մի ա վոր ված մեկ ը նդ հա նուր նպա տա կի հա մար (ն պա տա կը 

հան գեց նում է կազ մա կեր պու թյան տրա մադ րու թյան տակ ե ղած ռե սուրս նե րի 
խելամիտ օգ տա գործ ման ե ղա նակ ներ գտ նե լուն): 
Ցան կա ցած ստու գում սկս վում է ստուգ վող օբյեկ տի ախ տո րոշ մամբ, ճիշտ այն

պես, ի նչ պես բժիշ կը ճա նա չում է հի վան դու թյան բնույ թը և հի վան դի վի ճա կը` 
նրա ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ բազ մա կող մա նի բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
ան ցկաց նե լով: Ճիշտ այդ պես էլ մե նե ջեր– մաս նա գետ ներն են ի րենց սե փա կան 
մի ջոց նե րով ստու գում և գնա հա տում կազ մա կեր պու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան 
վի ճա կը` հիմ նա վոր ված եզ րա կա ցու թյուն ներ կա տա րե լու նպա տա կով: Կազ մա
կեր պու թյու նում ստուգ ման գոր ծա ռնու թյուն ներն օգ տա գործ վում են ա մեն ին
չի նկատ մամբ` լի նեն դրանք ի րեր, թե գոր ծո ղու թյուն ներ: Կազ մա կեր պու թյու նը 
չպետք է ու նե նա այն պի սի ո լորտ ներ, ո րոնք ան հա սա նե լի են ստուգ մա նը և ան
կողմ նա կալ գնա հատ մա նը: 

Բո լոր վե րահս կող ծա ռա յու թյուն նե րի վերջ նա կան նպա տակն է օ րենսդ րու
թյամբ և պա տա հա կա նու թյամբ, օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րով պայ մա
նա վոր ված՝ բա ցա հայտ ված թե րու թյուն նե րի և սխալ նե րի նվա զե ցու մը:
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Կա ռա վար ման գոր ծըն թացն ըն թա նում է ներ քին մի ջա վայ րի՝ օ րենք նե րի, սո
ցի ա լա կան և մշա կու թային ար ժեք նե րի վի ճա կի, ար տադ րան քի շու կայի մր ցակ
ցու թյան, տեխ նո լո գի այի, կա պի տա լի և աշ խա տան քի շու կայի, ի նչ պես նաև ճգնա
ժա մային ի րա վի ճակ նե րի ա նընդ հատ փո փո խու թյան պայ ման նե րում: Ի նչ պես 
ա ռան ձին, այն պես էլ ամ բող ջու թյան մեջ դրանք ի րենց ստեղծ ման պա հից սկ սած 
կա րող են դառ նալ լի ո վին ի րա կան գոր ծու նե ու թյան պլան ներ և ծրագ րեր, ո րոշ 
ժա մա նակ հե տո` մի ան գա մայն ան հա սա նե լի, կամ լա վա գույն դեպ քում ու նե նալ 
տե սա նե լի կո րուստ ներ: Որ պես զի ժա մա նա կին նկա տենք ներ քին մի ջա վայ րի 
փո փո խու թյուն նե րը և կի րա ռենք համարժեք ո րո շում ներ` կազ մա կեր պու թյանն 
ան հրա ժեշտ է վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ և այդ փո փո խու
թյուն նե րի գնա հա տում: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով էլ կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան ստուգ ման գոր ծըն
թաց նե րի ի րա կա նա ցու մը սկս վում է դա սա կարգ ման վեր լու ծու թյու նից և հե տա
զո տու թյու նից, ո րից հե տո գոր ծի են դր վում ի րար հա ջոր դող ստուգ ման գոր ծա
ռույթ նե րը: Վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թի 
ախ տո րոշ մամբ, ո րի ժա մա նակ հայտ նա բեր վում և տր վում է նրա հի վանդ մա սե
րի նկա րագ րու թյու նը, ո րոշ վում նրա « բուժ ման» խելամիտ մե թոդ ներն ու ո ւղ ղու
թյուն նե րը: Բարդ կազ մա կեր պու թյուն նե րում եր բեմն «բու ժու մը» ստիպ ված են 
սկսել մի քա նի հար ցի պա տաս խա նի փնտ րու մից: 

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ վեր լու ծու թյու նը և հս կո ղու թյու նը հիմն վում են հաշ
վառ ման վրա: Տն տե սա գի տու թյան մեջ հաշ վա ռումն օգ տա գործ վում է որ պես տե
ղե կատ վու թյան սկզբ նաղ բյուր վեր լու ծու թյան հա մար և որ պես ստուգ ման մի ջոց` 
ծրագ րե րի (պ լան նե րի) ի րա կա նաց ման և դրանց հե տա գա ճշգր տում նե րի նպա
տա կով: Ը ստ ո րում, լա վա գույն ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու
նե նալ պա տաս խա նատ վու թյուն, հս տակ դր ված նպա տակ և դրան հաս նե լու ո րո
շա կի ու ղի ներ: 

Ա վան դա բար, տվյալ նե րի գրանց ման և դա սա կարգ ման գոր ծա ռույթ նե րի, պար
զա բան ման և տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ման նպա տա կով, որ պես վեր լու ծու
թյան սկզբ նա կան նյութ, հան դես է գա լիս կազ մա կեր պու թյան հաշ վա պա հու թյու
նը: Սա կայն հաշ վառ մա նը այդ պի սի մո տե ցու մը ներ կա յումս բա վա րար չէ, քա նի 
որ կազ մա կեր պու թյան մե նե ջե րին մա տուց վող հաշ վա պա հի աշ խա տան քը պետք 
է իր մեջ պա րու նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան տար րեր: Հաշ վա պա հը պար տա վոր է 
ճիշտ հետ ևու թյուն ներ կա տա րել, չբա վա րար վի մի այն ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե
րի թվարկ մամբ: 

Վեր լու ծու թյու նը պետք է լի նի հա մա կարգ ված` ը նդ գր կե լով կազ մա կեր պու թյան 
բո լոր կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա
նու թյու նը, նրան ցում առ կա բո լոր բնու թագ րիչ պա րա մետ րե րի փոխ կա պակ ցու
թյու նը: Կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյու նը պետք է ամ բող ջու թյամբ վեր լու
ծու թյան են թար կել, բայց որ պես զի այն նպա տա կային դառ նա, պետք է հիմն վել 
ա ռան ձին փոխ կա պակց ված ստո րա բա ժա նում նե րի վեր լու ծու թյան նյու թե րի վրա: 
Ծա ռայո ղա կան ան հրա ժեշ տու թյան ա ռան ձին դեպ քե րում վեր լու ծու թյան օբյեկ տը 
կա րող է սահ մա նա փակ վել՝ ել նե լով այդ պա հին վեր լու ծո ղի նպա տա կից (ռիս
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կային ի րա վի ճակ, կա ռա վար ման ո րակ և այլն): Ցան կա ցած դեպ քում վեր լու ծո ղը 
ու շադ րու թյու նը պետք է կենտ րո նաց նի կազ մա կեր պու թյան ներուժի ար դյու նա
վե տու թյու նը ա ռա վե լա գույ նի հասց նող ռե սուրս նե րի հայտ նա բեր ման վրա: Այ դու
հան դերձ, ա ռա ջին հեր թին, հարկ է տար բե րա կել և գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծու
թյուն ծա վա լել ի նչ պես կա ռա վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րի ո ւր վագ ծե րի, այն պես 
էլ բիզնես գոր ծա ռույթ նե րի նկատ մամբ, ա ռանձ նաց նե լով ար դյու նա բե րա կան և 
տն տե սա կան զար գա ցում նե րի վեր ջին դեպ քե րը:

Կար ևոր է, որ վեր լու ծու թյու նը լի նի որոշակի և հիմ նա վոր, ո րը կախ ված է ոչ 
մի այն ըն թա ցիկ տե ղե կատ վու թյան հա գեց վա ծու թյու նից և հս տա կու թյու նից, այլ 
նաև ներ գոր ծու թյան կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րի կազ մից: Ը նդ հան րա պես, որ քան 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րը շատ են, և դրանք 
ը նդ գրկ ված են վեր լու ծու թյան գոր ծըն թա ցում, այն քան ստաց ված ար դյունք նե րը 
հա վաս տի են: Բայց դա կապ ված է ժա մա նա կի և ֆի նան սա կան ծախ սե րի ա վե
լաց ման հետ, ո րից կախ ված կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րի քա նա կը ստիպ ված փո
խա րին վում է ա վե լի նշա նա կա լի գոր ծոն նե րով:

Ցան կա ցած օբյեկտ կամ գոր ծա ռույթ կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման հա
մա կար գում կրում է իր գործառական հիմ նա վոր ված տե ղը և դրա հա մար վեր
լու ծու թյունն ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ոչ մի այն սե փա կան օբյեկ տի (ս տո րա
բա ժան ման) տե սան կյու նից, այլ նաև շր ջա կա մի ջա վայ րում իր ու նե ցած կա պե րի 
մի ջո ցով: Հա վա նա կան է, որ այդ պի սի մո տեց ման դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նի 
ստո րա բա ժան ման գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րի է ա կան կա նո
նա կար գում:

Բա ցի այդ, վեր լու ծու թյու նը չի լի նի ամ բող ջա կան և վս տա հու թյան ար ժա նի, 
ե թե այն դիտ վում է կազ մա կեր պու թյան «մեծ շր ջա նից» դուրս, ո րը բաղ կա ցած է 
տն տե սա գի տա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան, տեխ նո լո գի ա կան և քա ղա քա կան 
բա ղադ րա մա սե րից: Նրանց ծա վա լը մեծ ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ կազ մա
կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի վրա: Պլան նե րը, ծրագ րե րը և այլ կա
ռա վար չա կան ո րո շում նե րը ըն դուն վում են մարդ կանց կող մից, այդ ի սկ պատ ճա
ռով դրանք չեն կա րող ան թե րի լի նել: Ցան կա ցած դեպ քում մարդ կային գոր ծո նի 
առ կա լի նե լը ա կն կա լում է ա նո րո շու թյան փաս տը: Ա նհ նար է մար դուն ճշ տո րեն 
ծրագ րա վո րել և ա նել որ ևէ բան բա ցար ձակ ճշ տու թյամբ: Շատ ան գամ մար դը հա
սա րա կու թյան մեջ և ար տադ րու թյու նում փնտ րում և գտ նում է այն պի սի մե թոդ ներ, 
ո րոնք նա խընտ րե լի են ա ռա ջին հեր թին իր հա մար, բայց ոչ հա սա րա կու թյան: 

Վե րահս կո ղու թյան ան հրա ժեշ տու թյան ա մե նա կար ևոր պատ ճառն այն է, որ 
ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյուն պետք է ի վի ճա կի լի նի հայտ նա բե րել և վե րաց
նել այն թե րու թյուն նե րը և սխալ նե րը, ո րոնք կա րող են խան գա րել կազ մա կեր պու
թյան ա ռջև դր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա պար հին:

Կար ևոր է վե րահս կո ղու թյան նպա տակ նե րի ճիշտ ձևա վո րու մը: Կա րե լի է 
հա մա ձայ նել այն պնդ ման հետ, որ ցան կա ցած մի ջո ցառ ման հա մար վե րահս կո
ղու թյան նպա տա կը ստու գելն է, թե ա րդյոք ա մեն ի նչ է, որ կա տար վում է ծրագ
րա վոր վա ծին (պ լա նա վոր վա ծին) հա մա պա տաս խան, գոր ծող հրա հանգ նե րով և 
սահ ման ված սկզ բունք նե րով: 
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Կա ռա վար չա կան վե րահս կո ղու թյունն ա ռա ջին հեր թին կա տա րո ղա կա նի վե
րահս կո ղու թյունն է: 

Իսկ ի ՞նչ նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ վե րահս կո ղու թյու նը շարժառիթի 
վրա հար ցին պա տաս խան կտա այն փոր ձը, ո րը մե զա նից յու րա քան չյուրն ու նե ցել 
է դպ րո ցա կան կամ ու սա նո ղա կան տա րի նե րին: Ու սու ցիչ նե րը (դա սա խոս նե րը) 
պար բե րա բար վե րահս կում են մա տուց ված նյու թի ըն կալ ման և յու րաց ման աս տի
ճա նը, և ե թե չլի նի մշ տա կան վե րահս կո ղու թյուն, դժ վար թե խոսք լի նի կր թու թյան 
բարձր մա կար դա կի մա սին:

Կա տա րող նե րի աշ խա տան քի վե րահս կո ղու թյու նը նրանց աշ խա տան քը խթա
նե լու ա ռա ջին և ա մե նա հին մե թոդ նե րից է: Աշ խա տող նե րի վե րահս կիչ նե րը և տե
սուչ նե րը հետ ևում է ին, որ աշ խա տան քի ռիթ մը չընկ նի: Բազ մա թիվ ղե կա վար ներ 
ա ռնչ վում են այն պի սի խն դիր նե րի հետ, ի նչ պի սիք են պա րա պուր դը, ար տադ րո
ղա կա նու թյան ցածր մա կար դա կը, ցած րո րակ աշ խա տանք նե րը, ա նազն վու թյու
նը, ո րա կա վոր ման ոչ լի ար ժեք լի նե լը: Այդ ի րա վի ճա կից դուրս գա լու մի ակ ճա նա
պար հը նրանք տես նում են աշ խա տա կազ մի աշ խա տանք նե րի խիստ հս կո ղու թյան 
մեջ: Սա կայն վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցու մը յու րա քան չյուր 
ղե կա վա րի մոտ տար բեր է: Մար դը շր ջա պատ ված է բազ մա թիվ ի րե րով և գոր
ծա ռույթ նե րով, ո րոնք հա մար վում են վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա ներ: Այս տեղ 
մտ նում են տեխ նի կան, տեխ նո լո գի ա կան հա մա կար գը և գոր ծըն թաց նե րը, օ րենք
նե րը, մար դիկ և այլ բա ներ: Ո մանք կար ծում են, թե վե րահսկ ման նպա տակն այն 
է, որ պես զի աշ խա տո ղը աշ խա տան քային ժա մե րին գտն վի աշ խա տան քի վայ րում: 
Մյուս նե րը կար ծում են, որ վե րահս կո ղու թյունն ա ռա ջին հեր թին կազ մա կեր պու
թյան գույ քի գո ղու թյան դեմ պայ քարն է: Եր րորդ նե րի կար ծի քով վե րահս կո ղու
թյունն ի րա կա նաց նում են կազ մա կեր պու թյու նում ներդր ված ստանդարտ նե րի, 
կա նոն նե րի և կա նո նա կար գե րի պահ պան ման նպա տա կով: 

Ղե կա վա րի աշ խա տան քում վե րահս կո ղու թյու նը կար ևոր գոր ծիք է, ո րն ա պա
հո վում է կար գա վոր ման հնա րա վո րու թյուն և կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րին 
են թա կա նե րի աշ խա տան քի ո ւղղ վա ծու թյուն: Վե րահս կո ղու թյու նը տա րած վում է 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան բո լոր բնա գա վառ նե րի վրա և ու նի լայն ը նդ
գր կում ներ` սկ սած տե սագ րու թյուն նե րի դի տու մից, հե ռա խոս նե րի լսու մից մինչև 
է լեկտ րո նային փոս տի ստու գում: 

Նույ նիսկ այն բա նից հե տո, ե րբ ման րակր կիտ կա տար վել է պլա նա վո րում, 
ստեղծ վել է այն պի սի հա մա կարգ, ո րը պետք է ար դյու նա վե տո րեն ա պա հո վի 
նպա տակ նե րին հաս նե լը, աշ խա տող ներն էլ հս տակ գի տեն ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
ո ւղղ վա ծու թյու նը և ու նեն աշ խա տան քի ու ժեղ շարժառիթ, ոչ ոք չի կա րող հա մոզ
ված լի նել, որ ա մեն ի նչ պլա նա վոր վա ծին հա մա պա տաս խան է կա տար վում: 

Բո լոր դեպ քե րում օգ տա կար է հի շել Ու. Չեր չի լի միտքն այն մա սին, ը ստ ո րի, 
«որ քան էլ, որ լավ լի նի ռազ մա վա րու թյու նը, ժա մա նակ առ ժա մա նակ պետք է 
նայել ար դյունք նե րին»1:

1  А. М. Омаров, Менеджмент. Управление – древнейшее искусство, новейшая наука: Учебник, М.: ЗАО Из
дательство «Экономика», 2009., с. 473.
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Հետ ևա բար, վե րահս կու մը շատ կար ևոր է, քա նի որ այն կա ռա վար չա կան գոր
ծու նե ու թյան մեջ եզ րա փա կիչ գոր ծա ռույթ է: Դա մե նե ջե րի հա մար մի ակ մի ջոցն 
է ի մա նա լու, թե ա րդյոք ի րա կա նաց վում են կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րը, և 
ե թե ոչ` ա պա ի նչ պատ ճառ նե րով:

«Վե րահս կո ղու թյու նը կա ռա վար ման կար ևոր և բարդ գոր ծա ռույթն է: Կար ևո
րը, որ պետք է հաս կա նալ, այն է, որ վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի ամ բող
ջա կան: Նա չպետք է սահ մա նա փա կի մե նե ջե րի գոր ծա ռույթ նե րը: Յու րա քան չյուր 
մե նե ջեր, ան կախ իր աս տի ճա նից, պետք է ի րա կա նաց նի իր աշ խա տան քի վե
րահս կո ղու թյու նը, նույ նիսկ ե թե պաշ տո նա պես դա նրան չի հանձ նա րար ված»2:

Ար դյու նա վետ լի նե լու հա մար վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ու նե նա ռազ մա
վա րա կան քա ղա քա կա նու թյուն, նաև` ար տա ցո լի կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը և պահ պա նի դրանք: 

Ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն չու նե ցող գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում 
կա րիք չկա հա ճախ չա փե լու և ստաց ված ար դյունք նե րի մա սին հայտ նե լու որ ևէ 
մե կին այն քան ժա մա նակ, մինչև այդ պի սի գոր ծու նե ու թյան շե ղում նե րը չեն դառ
նա բա վա կա նա չափ մեծ: Ցածր ար ժեք ու նե ցող գոր ծարք նե րի վե րահս կո ղու թյունն 
ի մաստ չու նի և կա րող է մի այն ու ժե րը փո շի աց նել կար ևոր նպա տակ նե րից: 

Մարդ կանց գոր ծո ղու թյուն նե րը, բնա կա նա բար, մի ակ գոր ծո նը չեն, որ ո րո
շում են վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Որ պես զի վե րահս կո ղու թյու նը 
ծա ռայի իր բուն խնդ րի լուծ մա նը, այ սինքն` ա պա հո վի կազ մա կեր պու թյան նպա
տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը, այն պետք է ու նե նա մի քա նի կար ևոր հատ կա նիշ ներ:

Վե րահս կո ղու թյու նը հա մար վում է ար դյու նա վետ, ե թե այն ու նի ռազ մա վա րա
կան բնույթ, ո ւղղ ված է որոշակի ար դյունք նե րի ձեռքբեր մա նը, ար վում է ճիշտ ժա
մա նա կին, վե րահսկ ման հա մա կար գը ճկուն է, պարզ և խնայո ղա կան: 

Երբ կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րենց բիզնեսն ի րա կա նաց նում են ար տա սահ
մա նյան շու կա նե րում, վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույթ նե րը ձեռք են բե րում բար
դու թյան լրա ցու ցիչ աս տի ճան: 

Մի ջազ գային մասշ տա բի վե րահս կո ղու թյու նը հան դի սա նում է հատ կա պես 
դժվար աշ խա տանք՝ գոր ծու նե ու թյան մեծ քա նա կով տար բեր ո լորտ նե րի և հա
ղոր դակ ցու թյան խո չըն դոտ նե րի պատ ճա ռով: Վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե
տու թյու նը կա րե լի է բարձ րաց նել, ե թե պար բե րա բար ան ցկաց վեն պա տաս խա
նա տու ղե կա վար նե րի հան դի պում ներ կազ մա կեր պու թյան գրա սե նյա կում և 
ար տա սահ մա նում: Շատ կար ևոր է, որ ար տա սահ մա նյան կա ռա վա րիչ նե րի վրա 
չդր վի պա տաս խա նատ վու թյուն այն հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար, ո րոնք 
ի րեն ցից կախ ված չեն:

Կազ մա կերպ չա կան վե րահս կո ղու թյունն ա ռանձ նա նում է ի բրև հա մա կարգ ված 
գոր ծու նե ու թյուն, ո րի մի ջո ցով մե նե ջեր նե րը (կա ռա վա րիչ նե րը) կար գա վո րում 
են կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյու նը, ա պա հո վում են ծրագ րին (պ լա նին), 
նպա տակ նե րին, նոր մա տիվ ցու ցա նիշ նե րին նրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 

2  Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури, Основы менеджмента, 3–е издание, М.: ООО “И. 
Д. Вильямс”, 2008, с. 368. 
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Ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյու նը են թադ րում է, որ մե նե ջեր նե րը (կամ աշ խա
տա կից նե րը) պլա նա վո րում և սահ մա նում են նոր մա տիվ ցու ցա նիշ ներ, ներդ նում 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր, ա պա հո վում են փաս տա ցի հա սա նե լի ցու ցա նիշ
նե րի տվյալ նե րի ստա ցու մը և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ձեռ նար կում կա նո
նա կար գող ներ գոր ծու թյուն ներ3: 

Ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է հա մա ձայն մի շարք 
սկզբունք նե րի.
1. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի շա րու նա կա կան (պար բե րա կան), քա նի որ 

ա ռանց վեր ջի նիս հնա րա վոր չէ ու նե նալ օբյեկ տիվ պատ կեր: Ոչ պար բե րա կան 
վե րահս կո ղու թյու նը նման է քաո սի, և այն մի այն բար դաց նում է պատ կե րը, 
ա ռա ջաց նում դժ վա րու թյուն ներ, վե րահսկ վող օբյեկ տի վե րա բե րյալ նրա ար
դյունք նե րը տա լիս են ոչ լի ար ժեք պա տա հա կան բնու թագ րեր:

2. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի նպա տա կային: Մի այն վե րահս կո ղու թյան 
շր ջա նակ նե րը հս տակ սահ մա նե լու դեպ քում է հնա րա վոր ի րա կա նաց նել ար
դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն: Դա են թադ րում է նա խա պես հաս կա նա լի այ
լընտ րանք ներ, ո րոնք պետք է վե րահսկ վեն, ու նե նան չափ ման մի ա վոր ներ և 
գնա հատ ման քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
պար զել կազ մա կեր պու թյան լավ և վատ ի րա վի ճակ նե րը: Վե րահս կո ղու թյան 
չա փա նիշ նե րի ստեղ ծու մը և նպա տա կին հաս նե լու խն դիր նե րի ձևա կեր պու մը 
ըն թա ցա կարգ է, ո րն ան պայ ման պետք է նա խոր դի վե րահս կո ղու թյան հա մա
կար գի մշակ մա նը: Հս տակ նպա տակ նե րի և չա փա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյու նը 
տա նում է նրան, որ վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թացն ա նար դյու նա վետ է դառ
նում: Նման վե րահս կո ղու թյան ժա մա նակ ստա ցած տե ղե կատ վու թյու նը հիմ
նա կա նում ա նի մաստ կամ ցած րար ժեք է: Այդ պի սի վե րահս կո ղու թյու նից պետք 
է հրա ժար վել, քա նի որ այն ժա մա նա կի և մի ջոց նե րի զուտ կո րուստ է:

3. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի ճկուն: Ին չը նշա նա կում է, որ վե րահս կո ղու
թյան հա մա կար գը պետք է տի րա պե տի ի րա վի ճա կի պա հանջ նե րին: Դա վե
րա բե րում է և՛ վե րահս կո ղու թյան նպա տակ նե րի հետ կապ ված ներ քին պա
հանջ նե րին, և՛ կազ մա կեր պու թյան ներ սի և՛ դր սի ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան 
ար տա քին պա հանջ նե րին:

4. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի ան հա տա կա նաց ված: Ա ռանց ա ռար կայի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լու՝ վե րահս կո ղու թյու նը ի վի ճա կի չէ 
տա լու լի ար ժեք ար դյունք: Ի րա կա նաց նել այս պի սի վե րահս կո ղու թյուն, գործ
նա կա նո րեն նույնն է թե նայել ա ստ ղե րին ման րա դի տա կով:

5. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի տն տե սող: Սա նշա նա կում է վե րահս կո ղու
թյան հա մար կա տա րած ծախ սե րը չպետք է գե րա զան ցեն ա կն կալ վող օ գուտ
նե րը: Հա կա ռակ դեպ քում վե րահս կո ղու թյու նը դառ նում է ա նի մաստ (ա նար
դյու նա վետ):

6. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ծրագ րա
վոր ման (պ լա նա վոր ման) հետ հա մա ձայ նեց ված լի նի: Վե րահս կո ղու թյան ար

3  Ричард Л. Дафт, Менеджмент, 2–е изд./Пер. с англ.–СПб.: Питер, 2002., с. 598.
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դյունք նե րը պետք է դի տար կել ծրագ րա վոր ման (պ լա նա վոր ման) հետ, քա նի որ 
սխալ նե րը կամ չպ լա նա վոր ված ձեռք բե րում նե րը ոչ հազ վա դեպ են վկա յում, որ 
ծրագ րա վո րու մը (պ լա նա վո րու մը) վատ կամ լի ար ժեք չի ի րա կա նաց վել:

7. Մյուս կող մից՝ վե րահս կո ղու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից մե կը կազ մա
կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ստու գումն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
պար զել, թե հա սել են ա րդյոք նա խա տես ված ցու ցա նիշ նե րին: Ցան կա ցած 
ծրագ րի (պ լա նի) կա տա րու մը հս կո ղու թյան կա րիք ու նի: Այս պի սով, վե րահս կո
ղու թյու նը պետք է նպաս տի ծրագ րա վոր մա նը (պ լա նա վոր մա նը) և մի ա ժա մա
նակ պլան նե րի ի րա կա նաց ման ստուգ ման մի ջոց հան դի սա նա: 

8. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի ար դյու նա վետ: Վե րահս կո ղու թյան ար դյու
նա վե տու թյու նը ոչ մի այն նրա մի ջո ցով ձեռք բեր ված տե ղե կատ վու թյան կար
ևո րու թյունն և ար ժե քայ նու թյունն է, այլ նաև՝ վե րահս կո ղու թյամբ թե լադր վող 
ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ վճիռ նե րը ժա մա նա կին ըն դու նե լու և ի րա գոր ծե լու: 
Բա ցա հայտ ված սխալ ներն ան հրա ժեշտ է շտ կել, և ե թե այն ան մի ջա պես չի ար
վում, ա պա սխալ նե րի վե րա բե րյալ ի մա ցու թյան ար ժեքն ը նկ նում է:

9. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է կենտ րո նա նա որոշակի ար դյունք նե րի վրա: Դա 
նշա նա կում է, որ վե րահս կո ղու թյան ար դյուն քում ստաց ված տե ղե կատ վու թյու
նը պետք է կազ մա կեր պու թյան ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից հեշ տու
թյամբ մեկ նա բան վի: Եր բեմն բա վա րար չէ մի այն մա կար դա կը նշե լը (շրջա
նա ռու թյուն, ե կա մուտ և այլն), ան հրա ժեշտ է խո սել «ցածր» կամ «բարձր» 
մա կար դակ նե րի մա սին: Այս տեղ օգ նում են հիմ նո վին մշակ ված չա փո րո շիչ նե
րը, ո րոնց օգ նու թյամբ ար դյունք նե րը հնա րա վոր կլի նի գնա հա տել որ պես լավ 
կամ վատ, ի նչ պես նաև այլ գե րա տես չու թյուն նե րի չա փո րո շիչ նե րի հա մե մա
տու մը կամ այլ ժա մա նա կա հատ ված ներ:

10. Վե րահս կո ղու թյան ար դյունք նե րը պետք է հաս կա նա լի լի նեն բո լոր հե տաքրքր
վող նե րի հա մար: Եր բեմն հնա րա վոր է բախ վել այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի հետ, 
ե րբ վե րահս կո ղու թյան ար դյունք նե րը ձևա վոր վում են «չա փա զանց խե լա ցի» 
ար տա հայտու թյուն նե րով, ո րոնք ամ բող ջո վին հաս կա նա լի չեն նույ նիսկ այն 
ձևա վո րող նե րի հա մար: Դարձ նե լով դրանք ա վե լի հաս կա նա լի՝ օգ տա գոր ծող
նե րը ա վե լի ա րագ և լավ կհաս կա նան՝ որ տեղ են նրանք ա վե լի լավ գոր ծում և 
որ տեղ կա րող են բա րե լա վում ներ կա տա րել:

11. Վե րահս կո ղու թյու նը պետք է լի նի ը նդ գր կուն: Սա չի նշա նա կում, որ աշ խա տո ղի 
յու րա քան չյուր քայ լը կամ փո ղի կո րուս տը վե րահսկ վե լու ան հրա ժեշ տու թյուն 
ու նի: Ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու թյու նը բա ցա սա բար է ազ դում մարդ կանց վրա, 
նրանք սկ սում են կորց նել նա խա ձեռ նու թյու նը, դառ նում են պա սիվ: Սա կայն 
վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գը պետք է կա ռուց ված լի նի այն պես, որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի ստա նալ կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան, նրա ա ռան ձին 
ստո րա բա ժա նում նե րի, ը նդ հուպ նաև բաժ նի, աշ խա տակ ցի վե րա բե րյալ ցան
կա ցած տե ղե կատ վու թյուն: 
Որոշակի վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյան ո րոշ ման հա մար պետք է 

ել նել կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար ման, տեխ նի կա կան և տեխ
նո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ի նչ պես նաև վե րահս կո ղու թյան ա ռջև 
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դր ված նպա տա կից (ն պա տակ նե րից) և դրան(ց) հաս նե լու հա մար ա ռա ջադր ված 
խն դիր նե րից, և ը ստ այդմ էլ կի րա ռել վե րը նշ ված սկզ բունք նե րից մե կը (որ պես վե
րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյան չափ ման ամ փոփ ցու ցա նիշ) կամ էլ դրանց 
տար բեր հա մակ ցու թյուն նե րով ձևա վոր ված հա մա կար գը:

Principles and features of effective organization of management  
and supervision on state level

Any form of management should periodically be subjected to examination to deter
mine its effectiveness, relevance, potential risk factors. The effectiveness display of man
agement is linked to the implementation of the test functions, such as: analysis, verifica
tion, control, audit, the onset of a common goal.

The most important reason of the necessity of control is that any company should be 
able to detect and eliminate all the defects and errors that may disturb the organization to 
achieve all the aims. The main goal of all controlling services is the reduction and elimina
tion of identified errors and defects conditioned by objective and subjective factors.

Even though plan is thoroughly performed, set up system effectively ensures the attain
ment of goals and employees are clearly aware of their job orientation and have a strong 
motivation to work, no one can make sure that everything is done in accord with the plan. 
Therefore, control is very essential, for it is the final function of management activities. 
Besides, it’s the only way for a manager to know whether the aims of the organization are 
carried out, and if not, then for what reasons.

Control is considered effective unless it is strategic in nature, aimed at achieving con
crete results, done at the right time and control system is flexible, simple and economical.

In order to be effective, control must be sustained, targeted, flexible, personalized, 
economical, comprehensive.

For determining the effectiveness of a particular control, the management of organiza
tion, technical and technological features, as well as control of the goals must be consid
ered, and accordingly apply one of the above mentioned principles or the system formed 
by their various combinations.
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Է լեկտ րո նային կա ռա վար ման ներդ նու մը ՀՀ–ո ւմ

Վա հան Սա հա կյան

Հայ կա կան ծրագ րեր ՍՊԸ,  
«CRM» հա մա կար գի խորհր դա տու

Նե րա ծու թյուն

Է լեկտ րո նային կա ռա վա րումն ա վե լին է, քան պար զա պես կա ռա վա րու թյան 
կայ քը համացանցում (ինտերնետում): Է լեկտ րո նային կա ռա վար ման ռազ մա վա
րա կան նպա տակն է ա ջակ ցել և պար զեց նել կա ռա վա րու մը շա հագր գիռ բո լոր 
կող մե րի հա մար` կա ռա վա րու թյան, քա ղա քա ցի նե րի և բիզնեսի: ՏՏ–ի օգ տա գոր
ծու մը կա րող է հա մախմ բել բո լոր ե րեք կող մե րին և պար զեց նել գոր ծըն թաց նե
րը և աշ խա տանք նե րը: Այլ կերպ ա սած` է լեկտ րո նային կա ռա վա րու մը նշա նա կում 
է է լեկտ րո նային մի ջոց նե րով օ ժան դա կել և խթա նել լավ կա ռա վա րում: Հետ ևա
բար` է լեկտ րո նային կա ռա վար ման նպա տակ նե րը նման են ար դյու նա վետ կա ռա
վար ման նպա տակ նե րին: Լավ կա ռա վա րու մը նշա նա կում է իշ խա նու թյան կող
մից տն տե սա կան, քա ղա քա կան և վար չա կան ա վե լի լավ կա տա րո ղա կա նու թյուն` 
կա ռա վա րե լու ե րկ րի գոր ծե րը բո լոր մա կար դակ նե րում: Դժ վար չէ պատ կե րաց
նել զար գա ցած ե րկր նե րում մի ի րա վի ճակ, որ տեղ կա ռա վա րու թյան հետ բո լոր 
աշ խա տանք նե րը կա րող են կա տար վել օ րը 24 ժամ, շա բա թը 7 օր` առանց սպա
սե լու հեր թե րում: Սա կայն, զար գա ցող ե րկր նե րի հա մար այս նույն մա կար դա կի 
ար դյու նա վե տու թյան և ճկու նու թյան հաս նե լը լի նե լու է դժ վար: Զար գա ցած ե րկր
նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ դա հնա րա վոր է, ե թե կա ռա վա րու թյուն նե րը պատ
րաստ են ա պա կենտ րո նաց նել պար տա կա նու թյուն նե րը և գոր ծըն թաց նե րը, և ե թե 
նրանք սկ սում են օգ տա գոր ծել է լեկտ րո նային գոր ծիք նե րը: 

Այս հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են է լեկտ րո նային կա ռա վա րում հաս կա ցու թյու
նը, ներդր ման նպա տակ նե րը և գլ խա վոր օ գուտ նե րը: Աշ խա տան քում ներ կա յաց
վում է նաև է լեկտ րո նային կա ռա վա րման հա սու նու թյան փու լե րը, Հա յաս տա նի 
ներ կա ձեռք բե րում նե րը և զար գաց ման մեր տես լա կա նը:

Հոդ վա ծում ամ փոփ վում է, որ է լեկտ րո նային կա ռա վարումը կար ևոր և ար
դյու նա վետ գոր ծոն է քա ղա քա ցի նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման, 
թա փան ցի կու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման, քա ղա քա ցի նե րին 
կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան նոր հա ղոր դակց ման ու ղու 
տրա մադր ման հա մար: 

Ինչ է է լեկտ րո նային կա ռա վա րումը

Է լեկտ րո նային կա ռա վա րումը ՏՀՏ1 գոր ծիք նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով կա
ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը բա րե լա վե լու մի ջոց է: Է լեկտ րո նային կա ռա վա
րումն ա ռա վել հա ճախ միավորվում (ա սո ցաց վում) է հա մա կարգ չային ծրագ րե րի 
օգ տա գործ ման, հա մա ցան ցի հետ, սա կայն այն նաև նե րա ռում է այլ բազ մա պի
սի հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան հա մա կար գե րը, ի նչ պի սիք են բջ ջային հե ռա խոս նե
րը, ար բա նյա կային կա պը և տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման այլ հա մա կար գեր: 

1 ՏՀՏ – տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա ներ:
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Է լեկտ րո նային կա ռա վա րումը նոր հաս կա ցու թյուն չէ, քա նի որ շատ ե րկր նե րի կա
ռա վա րու թյուն ներ ար դեն եր կար տա րի ներ է, ի նչ ներդ րել են տար բեր հա մա կար
գեր հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, վար չա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա ռա վար ման, 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման և պահ պան ման, ան վտան գու թյան և վե րահս կո ղու
թյան և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ո լորտ նե րում: ՏՏ հա մա կար գե րի զար գա
ցու մը և ը նդ լայ նու մը ստեղ ծում են բազ մա թիվ նոր հնա րա վո րու թյուն ներ պե տա
կան    հատ վա ծի հա մար ա վե լի ար դյու նա վետ աշ խա տան քի հա մար: Այս պի սով, 
է լեկտ րո նային կա ռա վա րու թյու նը կա րե լի սահ մա նել որ պես հե ռա հա ղոր դակ ցու
թյան և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով կա ռա վա
րու թյան գոր ծու նե ու թյան ամ րապն դու մը` ավե լի ար դյու նա վետ ծա ռա յու թյուն ներ 
մա տու ցե լու, կա ռա վա րու թյան և պաշ տո նա կան տվյալ նե րի ա րագ հա սա նե լի ու
թյան հա մար նոր ու ղի նե րի ներդր ման և քա ղա քա ցի նե րին՝ հան դեպ կա ռա վա րու
թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման հա մար:

Է լեկտ րո նային կա ռա վարման նպա տակ նե րը

Կա ռա վա րու թյու նը հա ճախ դիտ վում է որ պես ա նար դյու նա վետ և քա ղա քա
ցի նե րի սպա սում նե րին չհա մա պա տաս խա նող կա ռույց: Քա ղա քա ցի նե րը չու նեն 
այ լընտ րան քը կա ռա վա րու թյան: Տա րեց տա րի մե ծա նում է կա ռա վա րու թյուն նե րի 
թի վը, ո րոնք աշ խա տում են հաղ թա հա րել այդ պի սի հա մոզ մունք նե րը է լեկտ րո
նային կա ռա վարման ներդր ման մի ջո ցով: Կա ռա վա րու թյուն նե րը սկ սում են հա
ճա խոր դին ա վե լի կողմ նո րոշ ված մո տե ցում ցու ցա բե րել, ե թե քա ղա քա ցի նե րին 
ըն դու նենք որ պես հա ճա խորդ նե րի և կի րարկենք հա ճա խորդ նե րի բա վա րար վա
ծու թյան բարձ րաց ման գոր ծըն թաց նե րը: Բազ մա թիվ դեպ քե րում սա են թադ րում է 
պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կա ցած պա հի հա սա նե լի ու թյուն և քա ղա քա ցի
նե րի ա կն կա լիք նե րին բա վա րա րում: Միև նույն ժա մա նակ, է լեկտ րո նային կա ռա
վա րման գոր ծըն թաց նե րի ներդր մամբ, կա ռա վա րու թյու նը բարձ րաց նում է ծախ
սե րի և կա տար վող աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Է լեկտ րո նային կա ռա վա րման նպա տակն է կա ռա վա րու թյուն նե րին դարձ նել 
ա վե լի ու ժեղ և ար դյու նա վետ ներ քոն շյալ ե րեք հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով `
 • ներ քին վար չա կան գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցում,
 • մա տուց վող հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բա րե լա վում,
 • կա ռա վա րու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և թա փան ցի կու թյան բարձ րա ցում, 

կո լեկ տիվ ո րո շում նե րի կա յա ցում և վե րահս կում:
Կի րա ռե լով ՏՀՏ գոր ծըն թաց նե րը և գոր ծիք նե րը՝ է լեկտ րո նային կա ռա վա րու մը 

բա րե լա վում է կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի ո լորտ ներ, ո րոնք ամ
րապն դում են տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյու նը և ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը, 
ի սկ կա ռա վա րու թյա նը դարձ նում են ա վե լի հաշ վե տու քա ղա քա ցի նե րի ա ռաջ՝
 • Քա ղա քա ցի նե րը որ պես հա ճա խորդ ներ և սպա ռող ներ – հան րային ծա ռա յու

թյուն նե րի ար դյու նա վետ մա տու ցում քա ղա քա ցի նե րին՝ ա ռանց ա վան դա կան 
բյու րոկ րա տա կան  և վար չա կան հա մա կար գե րի մի ջամ տու թյուն նե րի ու ան
հար մա րու թյուն նե րի:

 • Ամ րապնդ ված կա ռա վա րում – կա ռա վա րու թյան մաս կազ մող հա մա կար գե րի 
և կա ռույց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյուն, հատ կա պես 
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քա ղա քա ցի նե րի ա վե լի խո ցե լի հատ ված նե րի հա մար, ո րոնք ա ռա վել կա րիք 
ու նեն կա ռա վա րու թյան կող մից տրա մադր վող ա ռա վե լու թյուն նե րի և պաշտ
պա նու թյան հա մար: 

 • Հա սա րա կու թյան ը նդ լայն ված մաս նակ ցու թյուն – բնակ չու թյան բո լոր հատ
ված նե րի հա մար հնա րա վո րու թյան ստեղ ծում մաս նակ ցե լու և ներգ րավ ված 
լի նե լու քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին և ո րո շում նե րի ըն դուն մա նը:

 • Մաս նա վոր հատ վա ծին օ ժան դա կու թյուն – կա ռա վա րու թյու նը նաև աշ խա տում 
է և ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում բիզնեսին: է լեկտ րո նային կա ռա վար ման 
օ գուտ նե րը մաս նա վոր հատ վա ծի հա մար նե րա ռում են բյու րոկ րա տի այի և 
վար չա րա րու թյան ցածր մա կար դակ և ծա ռա յու թյուն նե րի և օ ժան դա կու թյուն
նե րի ա վե լի ա րագ և ար դյու նա վետ մա տու ցում:

Է լեկտ րո նային կա ռա վա րու թյան է վո լու ցի ոն փու լե րը

Ժա մա նա կին հա մըն թաց քայ լե լով և նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա վել քա ղա
քա ցի նե րին տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը՝ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու
թյու նը 2010 թ–ին ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում է լէկտ րո նային 
հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման հայե ցա կար գը2: Կա ռա վա րու թյան ա ռջև խն դիր է 
դր վել ստեղ ծել այն պի սի բիզնես մի ջա վայր, որ տեղ կթեթ ևա նա բիզնեսի գոր ծու
նե ու թյու նը՝ ժա մա նա կի և ծախ սե րի է ա կան կր ճատ մամբ: Նպա տակն այն պի սի 
մի ջա վայր ստեղ ծելն է, որ տեղ նվա զա գույ նի կհասց վի քա ղա քա ցի պե տա կան 
պաշ տո նյա շփու մը, ին չի շնոր հիվ կն վա զեց վեն կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րը, կա պա հով
վի մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի բարձր ո րա կը և հա սա նե լի ու թյու նը, կվե րաց
վեն բյու րոկ րա տա կան խո չըն դոտ նե րը։

Կա ռա վա րու թյան ծրագ րի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թին պե տա կան կա ռա վար
ման հա մա կար գը պետք է հա մա պա տաս խա նեց վի մի ջազ գային լա վա գույն չա փո
րո շիչ նե րին: Ե րկ րորդ, ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից այն պետք է աշ խա
տի ձեռ նար կա տի րու թյան կա նոն նե րի հա մա ձայն: Պարզ ա սած, է լեկտ րո նային 
կա ռա վար ման հա մա կար գի նպա տա կը ե րկ րի մարդ կանց կյան քը հեշ տաց նելն է: 
Կա ռա վա րու թյան նպա տակն է ստեղ ծել այն պի սի մի ջա վայր, ո րը թույլ կտա կր
ճա տել քա ղա քա ցի նե րի և պե տա կան պաշ տո նյա նե րի միջև « ֆի զի կա կան» շփման 
հնա րա վո րու թյու նը, ի նչն իր հեր թին են թադ րում է կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի նվա զե
ցում: Ի նչ վե րա բե րում է հա մա կար գի՝ լուծ ման պա հանջ ու նե ցող խն դիր նե րին, 
ա պա ստեղծ վում են նոր գոր ծիք ներ, ո րոնք, ը ստ է ու թյան բա ցա հայ տում են պե
տա կան հատ վա ծում գոր ծող բյու րոկ րա տա կան ըն թա ցա կար գե րը (օ րի նակ՝ այս 
կամ այն լի ցեն զի այի և թույլտ վու թյան տրա մադր ման դեպ քում,ա սենք սկս վում է 
ան ճշ տու թյուն նե րի վե րաց ման գոր ծըն թա ցը, եր ևույթ ներ, ո րոնք հան գեց նում է ին 
ա վե լորդ քաշք շուկ նե րի, կո ռուպ ցի ոն բարձր ռիս կե րի):

Հայտ նի է, որ ցան կա ցած նորարարական (ին նո վա ցի ոն) գոր ծըն թաց ան ցում 
է է վո լու ցի ոն ո րո շա կի փու լե րով: Ի նչ պես ցույց է տա լիս հա մաշ խար հային փոր
ձը, է լեկտ րո նային կա ռա վար ման ներդ րու մը, նույն պես, ան ցնում է զար գաց ման 
ո րո շա կի փու լեր, ո րոնց դի տար կու մը օգ նում է գնա հա տե լու տար բեր ե րկր նե րում 

2  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թ–ի նիս տի ար ձա նագ րային  ո րո շում: 
Ո րոշ ման հղու մը`http://www.gov.am/files/meetings/2010/4655.pdf
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է լեկտ րո նային կա ռա վա րու թյան զար գաց ման աս տի ճա նը: Գնա հատ ման այդ պի
սի մե թո դո լո գի ա է ի րե նից ներ կա յաց նում ՄԱԿ–ի «Public Administration Network»3 
ծրագ րի կող մից դա սա կար գու մը: Այն տա րան ջա տում է է լեկտ րո նային կա ռա վար
ման է վո լյու ցի ան զար գաց ման 4 փու լե րի, ո րը ներ կա յաց ված է պատ կեր 1.1–ո ւմ: 

Պատկեր 1.1

1. Զար գաց ման փուլ – Կա ռա վա րու թյու նը օն լայն ներ կա յու թյան մի ջո ցով հրա
պա րա կում է բա զային և սահ մա նա փակ տե ղե կատ վու թյուն: Տեղեկույթի (ինֆոր
մա ցիայի) մե ծա մաս նու թյու նն անփոփոխ է, ի սկ քա ղա քացինե րի տեղեկույթի 
փնտր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ սահ մա նա փակ: 

2. Ընդ լայն ման փուլ – Կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց նում է ա վե լի բազ մաբ նույթ 
տեղեկույթ և առ կա է ար խի վաց ված կա ռա վար չա կան տե ղե կատ վու թյուն օ րենք
նե րի և կա նո նա կար գում նե րի վե րա բե րյալ, հաշ վետ վու թյուն ներ, նո րություն ներ 
և ներ բեռն վող տվյալ նե րի շտե մա րան ներ: Այ դու հան դերձ, կա ռա վա րու թյան հետ 
շփում նե րը հիմ նա կա նում մի ա կող մա նի բնույթ են կրում` տեղեկույթի հոս քը կա
ռա վա րու թյու նից տե ղա փո խե լով դե պի քա ղա քա ցի ներ:

3. Գոր ծառ նա կան փուլ – Այս փու լը են թադ րում է ե րկ կող մա նի հա րա բե րու
թյուն ներ քա ղա քա ցի նե րի և կա ռա վա րու թյան միջև: Այն կա րող է նե րա ռել հար
կե րի վճա րու մը, նույնականացման քար տե րի դի մու մը, ծնն դյան վկա յա կան նե րի, 
անձ նագ րե րի ստա ցու մը, լի ցեն զի ա նե րի վե րա թո ղար կու մը կամ այլ տի պի քա ղա
քա ցի ից դե պի կա ռա վա րու թյուն (C2G) հա րա բե րու թյուն ներ: 

4. Հա րա բե րու թյուն նե րի փուլ – Ա մե նա զար գա ցած մա կար դակն է է լեկտ րո
նային կա ռա վա րումների նա խա ձեռ նու թյուն ներ շր ջա նում: Կա ռա վա րու թյու նը 
ին տե րակ տիվ գոր ծիք նե րի մի ջո ցով խրա խու սում է քա ղա քա ցի նե րի որոշում նե
րի կա յաց մա նը մաս նակ ցու թյու նը և ու նակ է ներգ րա վե լու հա սա րա կու թյա նը ե րկ
կող մա նի բաց քն նար կում նե րին: 

Ներ կա ի րա վի ճա կը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան կայքն է 
www.gov.am: Կայքն ի րե նից ներ կա յաց նում է յու րօ րի նակ շքամուտք (պոր տալ), որ
տեղ կա րե լի ծա նո թա նալ ՀՀ կա ռա վա րու թյան գուր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րին, 
օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, բա ժա նոր դագր վել նո րու թյուն նե րին: 

3  www.unpan.org
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Կա ռա վա րու թյան կայ քում տե ղադր ված հղում նե րի մի ջո ցով կա րե լի դուրս գալ 
նա խա րա րու թյուն նե րի, կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր մար մին նե րի, ՀՀ մար զե րի 
պաշ տո նա կան վեբ կայ քե րին, որ տեղ ար դեն ի սկ ներ կա յաց ված են տվյալ կա
ռույ ցի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը: Ի նչ պես կա ռա վա րու թյան և կա ռա վա րու
թյան են թա կա յու թյան տակ գտն վող կա ռույց նե րի, այն պես էլ այլ պաշ տո նա կան 
կայ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում, հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված են նույն բո վան դա
կու թյամբ տե ղե կատ վու թյուն: Առ կա է տվյալ մարմ նի կա ռուց ված քը և ղե կա վար 
ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը: Կայ քե րում ման րա մաս նո րեն ներ կա
յաց վում են տվյալ կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյու նը, հե տա գա ա նե լիք նե րը և ան ցած 
տա րի նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րը: Գրե թե բո լոր պաշ տո նա կան կայ քե րն ու նեն նո
րու թյուն նե րի բա ժին, փաս տաթղ թե րի, օ րենք նե րի փնտր ման հնա րա վո րու թյուն
ներ, և առ կա է կայ քի քար տե զը: 

Չ նա յած որ ՀՀ պաշ տո նա կան կայ քե րում ներ կա յաց ված է բազ մա կող մա նի տե
ղե կատ վու թյուն, այ նո ւա մե նայ նիվ տեղեկույթի հոս քը հիմնա կա նում տե ղա փոխ
վում է կա ռա վա րու թյու նից դե պի քա ղա քա ցի ներ: Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
հա մա ձայն` պաշ տո նա կան կայ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում բա ցա կա յում է ա ռա
ջար կու թյուն նե րի, հա ճախ տր վող հար ցե րի, հար ցում նե րի և մեկ նա բա նու թյուն
նե րի մի ջո ցով հան րային քն նար կում նե րի բա ժին նե րը: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում 
ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան4, ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու
թյան5 և ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան6 վեբ կայ քե րը:

Ինչ պես ար դեն նշել է ինք, Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը 2010 թ–ին ներ կա
յաց րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում է լէկտ րո նային հա սա րա կու թյան ձևա
վոր ման հայե ցա կար գը: Եվ րո պա կան Մի ու թյան ֆի նան սա վոր մամբ մեկ նար կեց 
« Հա յաս տան–է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հա մա կար գային զար գա ցում» ծրա
գի րը: Ծրագ րի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում ստեղծ վեց www.e–gov.am կայ քը, 
ո րն հան դի սա նում է լեկտ րո նային կա ռա վա րման ներդր ման ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կար ևոր ձեռք բե րու մը: Այս կայ քը մեկ տե ղում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի է լեկտ րո նային կա ռա վար ման գոր ծիք ներն ու 
տվյալ նե րի հիմ նա պա շար նե րը և հար մա րա վետ մի ջա վայր է ստեղ ծել դրանց օգ
տա գործ ման հա մար: Քա ղա քա ցի նե րը կայ քի մի ջո ցով կա րող են ի րա կա նաց նել 
հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը` 
 • է լեկտ րո նային վի զա նե րի ստա ցում – www.mfa.am/eVisa/,
 • ARCA է լեկտ րո նային վճա րում նե րի հա մա կար գի ներդ րում – www.e–payments.am,
 • «Mulberry» փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հա մա կար գին ան ցում, 
 • է լեկտ րո նային ստո րագ րու թյուն – www.ekeng.am,
 • փաս տաթղ թի և դի մու մի ըն թաց քին է լեկտ րո նային հետ ևե լու հնա րա վո րու

թյուն բիզնեսի և քա ղա քա ցի նե րի հա մար,
 • հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման է լեկտ րո նային հա մա կարգ – 

www.file–online.taxservice.am, 
 • է լեկտ րո նային թույլտ վու թյուն ներ և լի ցեն զի ա ներ,

4  www.mta.gov.am
5  www.mindiaspora.am
6 www.moj.am
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 • բիզ նե սի է լեկտ րո նային գրան ցում – www.e–register.am,
 • նույ նա կա նաց ման քար տեր (ID–cards) և կեն սա չա փա կան ան ձնագ րեր,
 • մ տա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան է լեկտ րո նային հայ տե րի ըն դուն

ման հա մա կարգ – www. my.aipa.am,
 • մ տա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան տե ղե կատ վա կան ո րոն ման հա

մա կարգ,
 • ԴԱՀԿ է լեկտ րո նային ա ճուր դի հա մա կարգ – achurd.harkadir.am,
 • Հա յաս տա նի ի րա վա կան տե ղե կատ վու թյան է լեկտ րո նային հա մա կարգ –www.

arlis.am, 
 • ան շարժ գույ քի կա դաստ րի է լեկտ րո նային հա մա կարգ – www.e–cadastre.am, 
 • համացանցով հրա պա րա կային ծա նուց ման պաշ տո նա կան կայք,
 • դա տա կան տե ղե կատ վա կան է լեկտ րո նային հա մա կարգ – www.datalex.am:

Վե րոն շյալ գոր ծա ռույթ նե րի հիմ նա կան ա ռա վե լու թյուն ներն են ժա մա նա կի 
խնայո ղու թյու նը, հնա րա վոր կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի զս պու մը, գրան ցում նե րի, հայ
տե րի, հաշ վետ վու թյուն նե րի ա րագ և հեշտ ներ կա յա ցու մը, ըն թա ցա կար գե րի թա
փան ցի կու թյու նը, հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը և ան հրա ժեշտ 
տվյալ նե րի հեշ տաց ված ո րո նու մը: 

Կա րե լի է արձա նագ րել, որ մեր եր կի րը բա վա կա նին մեծ ա ռաջըն թաց է ար ձա
նագ րել է լեկտ րո նային կա ռա վարման ներդր ման ա ռու մով: Կա րե լի է եզ րա կաց
նել, որ է լեկտ րո նային կա ռա վարման ներդ րու մը գտն վում է իր կյան քի ցիկ լի 3–րդ` 
գոր ծառ նա կան փու լում: Ստեղծ ված են ֆի նան սա կան և ոչ ֆի նան սա կան գոր ծա
ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ և ա պա հով ված է քա
ղա քա ցի նե րի և կա ռա վա րու թյան միջև ե րկ կող մա նի կա պը: 

Է լեկտ րո նային կա ռա վարման զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը

Հան րային կա ռա վար ման ո րա կի բարձ րա ցու մը, դրա թա փան ցի կու թյան, հաշ
վետ վո ղա կա նու թյան, հրա պա րա կայ նու թյան և վե րահս կե լի ու թյան սկզ բունք նե րի 
ար մա տա վո րու մը ոչ մի այն կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րաց ման վկա յու թյունն է, 
այլև ա ռանց քային դեր ու նի ցան կա ցած ե րկ րի սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան զար
գաց ման գոր ծում:

Չ նա յած է լեկտ րո նային կա ռա վար ման ո լոր տում ար ձա նագր ված է ա կան ա ռա
ջըն թա ցին, Հա յաս տա նը դեռևս բա վա կան հե ռու է ԵՄ ե րկր նե րից մա տուց վող 
հան րային է լեկտ րո նային ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռու մով: Այս ո ւղ ղու թյամբ կան բա
վա կա նին ա նե լիք ներ: Ա ռա ջի կա տա րի նե րին այս ո լոր տում կի րա կա նաց վեն հե
տևյալ մի ջո ցա ռում նե րը՝ 

ա) տվյալ նե րի բա զա նե րի քար տե զագ րում, 
բ) է լեկտ րո նային ռե գիստ րի ստեղ ծում,
գ) « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րի» է լեկտ րո

նային տես քով հրա պա րա կում,
դ) ոս տի կա նու թյուն–քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան տվյալ նե րի բա զա նե րի 

տվյալ նե րի փո խա նա կում,
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ե) ազ գային թվայ նաց ման ու սում նա սի րու թյուն, ո րը ճա նա պարհ կհար թի գոր
ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի և տվյալ նե րի թվայ նաց մանն ո ւղղ ված ռե սուրս նե րի տե
ղա բաշխ ման հա մար,

զ) « Մեյլ Ար մե նի ա» է լեկտ րո նային փոս տային հա մա կար գի փորձ նա կան փուլ՝ 
էլեկտրոնային փոս տի մի ջո ցով կա ռա վա րու թյան հետ կապ հաս տա տե լու հա մար,

է) ոս տի կա նա կան է լեկտ րո նային ցանց. հա մա կարգ, ո րը Է լեկտ րո նային ճա
նա պար հով` վս տա հորդ նե րին թույլ կտա լրաց նել վա րոր դա կան վկա յա կան նե րի 
դի մում նե րը, վճա րել ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան տու գանք նե րը, լրաց նել 
փո խադ րա մի ջո ցի գրանց ման դի մում,

ը) քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի թվայ նա ցում,
թ) քա ղա քա ցի նե րի է լեկտ րո նային մուտ քը՝ կա ռա վա րու թյան կող մից օգ տա

գործ վող ի րենց ան ձնա կան տվյալ ներ. կնա խա ձեռն վի «e–Cabinet», որ տեղ վս տա
հորդ նե րը կկա րո ղա նան հետ ևել կա ռա վա րու թյան ու նե ցած ան ձնա կան տվյալ նե
րին, ի նչ պես նաև ա հա զան գել ցան կա ցած հա կա սու թյան և սխա լի պա րա գա յում,

ժ) էլեկտ րո նային վի ճա կագ րու թյուն, ո րը թույլ կտա ըն կե րու թյուն նե րին է լեկտ
րո նային ճա նա պար հով լրաց նել պա հանջ վող տվյալ նե րը,

ի) ըն կե րու թյուն նե րի են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի թվայ նա ցում,
լ) էլեկտ րո նային կա ռա վար ման է լեկտ րո նային ու սուց ման կենտ րո նի հիմ նում:
Թ վարկ ված աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը կամ րապն դի է լեկտ րո նային կա

ռա վա րու թյան ներդ րու մը 3–րդ փու լում: Այս պի սով հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռնվի 
ան ցում կա տա րե լու է լեկտ րո նային կա ռա վա րու թյան 4–րդ փու լին` հա րա բե րու
թյուն նե րի կա ռա վար մա նը: Ի նչ պես ցույց է տա լիս զար գա ցած ե րկր նե րի փոր ձը, 
հե ռու չէ այն օ րը, ե րբ կա ռա վա րու թյու նը խրա խու սում է քա ղա քա ցի նե րի ո րո
շում նե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցու թյու նը և ու նակ է ներգ րա վե լու հա սա րա կու
թյա նը ե րկ կող մա նի բաց քն նար կում նե րին: Ո րոշ ե րկր նե րում ար դեն ի սկ ար վում 
են քա ղա քա կան ո րո շում ներ կա յաց նե լու այդ պի սի տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման 
փոր ձեր։ Որ պես օ րի նակ կա րող է Կա լամ բու սի (Օ հայո) « Կյուբ» մա լու խային հե
ռուս տա տե սու թյան հա մա կար գով գոր ծող՝ աշ խար հում ա ռա ջին «է լեկտ րո նային 
քա ղա քա պե տա րա նի» հա մա կար գը: Օգ տա գոր ծե լով ե րկ խո սու թյան այդ հա մա
կար գը՝ Կա լամ բու սի (ոչ մեծ բնա կա վայր) բնա կիչ նե րը է լեկտ րո նային կա պի մի
ջոց նե րով ի րա կան մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան տե ղա կան պլա նային հանձ նա ժո
ղո վի քա ղա քային նիս տին: Ի րենց հյու րա սե նյակ նե րում սեղ մե լով կո ճակ նե րը` 
նրանք ա կն թար թո րեն կա րող է ին մաս նակ ցել այն պի սի գործ նա կան հար ցե րի 
քննարկ մա նը, ի նչ պի սիք ե ն տե ղի տա րած քը գո տի նե րի բա ժա նե լը, բնա կե լի տնե
րի ծած կագ րե րը, մայ րու ղու ա ռա ջարկ վող շի նա րա րու թյու նը և այլն: Նրանք կա
րող է ին ոչ մի այն «այո» կամ «ոչ» ա սել, այլև ե թե րում մաս նակ ցել բա նա վե ճին և 
ար տա հայտ վել:

Վեր ջա բան

Այս պի սով, ի նչ է է լեկտ րո նային կա ռա վա րումը Հա յաս տա նի հա մար: Նոր կար
գա խոս, թե նոր հնա րա վո րու թյուն վե րա կազ մա կեր պե լու կա ռա վար ման ներ կա 
ձևը և գոր ծիք նե րը: Հա վա նա բար եր կու սը մի ա սին: Սա կայն, է լեկտ րո նային կա
ռա վա րումը հա սա րա կու թյա նը նոր տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման կա պող կա
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մուր ջը չէ: Գլ խա վոր խն դի րը պետք է լի նի հա մո զե լու քա ղա քա ցի նե րին օ գտ վել 
հա մա ցան ցի հնա րա վո րու թյուն նե րից` ա պա հո վե լով ան հրա ժեշտ տեխ նո լո գի ան 
և տրա մադ րե լով ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են նրանց հիմ
նա կան կա րիք նե րին: Այդ պի սի տեխ նո լո գի ա կան գոր ծիք նե րը կա րող են մի այն 
է ա կան դեր խա ղալ հա սա րա կու թյան զար գաց ման և նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ըն
դուն ման ա ռու մով: 

Տեխ նո լո գի ան կա րող է վե րա փո խել կա ռա վա րու թյուն նե րին՝ ն րանց դարձ նե
լով ա վե լի թա փան ցիկ և հաշ վե տու: Այս պա րա գա յում ան հնար է պահ պա նել ա նո
րո շու թյան և կո ռուպ ցի այի ներ կա մա կար դակ նե րը: 

Իսկ ո՞րն է հա ջորդ քայ լը մեր ե րկ րի հա մար: Մեր կար ծի քով` առա ջին, մենք 
պետք է զար գաց նենք ազ գային է լեկտ րո նային ռազ մա վա րու թյան ծրա գիր՝ հիմք 
ըն դու նե լով մի ջազ գային ստանդարտ նե րով հա մա ձայ նեց ված տե ղե կատ վա կան 
հա սա րա կու թյան սկզ բունք նե րը: Ե րկ րորդ, ի րա կա նաց նենք ըն դուն ված ռազ մա
վա րու թյուն նե րը՝ հա մա ձայն լա վա գույն հա ջող ված փոր ձե րի: 

Եզ րա փա կե լով կցան կա նայինք նշել, որ մեր՝ բո լո րիս ե րա զանքն է տես նել հա
րա ճուն և զար գա ցող կա ռա վա րու թյուն, ո րը քա ղա քա ցի նե րին ծա ռա յու թյուն ներ է 
մա տու ցում ա րագ և ար դյու նա վետ ձևով: Նոր տեխ նո լո գի ա նե րը ըն ձեռում են այս 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, հետ ևա բար ին չու չօգտ վել այս հնա րա վո րու թյու նից:

Implementation of e–governance system in RA

This article outlines concepts of e–government, some of the goals and benefits embed
ded in the practice of e–government and ways e–government is implemented, and some of 
the issues involved. The paper also examined e–government as an element in the process 
of development and some of the goals and benefits involved, as well as some of the chal
lenges being encountered. 

E–governance electronic means support and stimulate good governance. Therefore, the 
objectives of e–governance are similar to the objectives of good governance. Good gover
nance can be seen as an exercise for an economic, political, and administrative authority 
to better manage affairs of a country at all levels. It is not difficult for people in developed 
countries to imagine a situation in which all interaction with government can be done 
through one up to 24 hours a day, 7 days a week, without waiting in lines. The experience 
in developed countries shows that this is possible if governments are willing to decentral
ize responsibilities and processes, and if they start to use electronic means. 

The paper concludes that e–government is a key factor in effective government in 
shaping public sector activities and processes, building relationships between citizens and 
government, enhancing transparency and accountability, and providing a key channel for 
citizen participation in government.
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Ռիս կե րի հաս կա ցու թյու նը և տն տե սա գի տա կան  
բո վան դա կու թյու նը

Ար տա շես Ե ղի ա զա րով 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե

տա կան հա մալ սա րա նի հայ ցորդ

Ռիս կի և ա նո րո շու թյան կա ռա վար մանն ա ռնչ վող ա ռա ջին տե սա կան հե տա զո
տու թյուն նե րը ի հայտ ե կան XX դա րի սկզ բին: Ար դեն 1921 թ–ին Ֆ.Նայ տի կող մից 
հրա պա րակ ված աշ խա տան քում նե րառ ված էր ֆի նանս նե րի տե սու թյան շր ջա
նակ նե րում ի րա կա նաց ված ռիս կե րի ո րա կա կան վեր լու ծու թյուն1: Ռիս կի քա նա
կա կան գնա հատ ման և կան խա տես ման նկատ մամբ բուռն հե տաքրք րու թյու նը և 
այդ խնդ րին ա ռնչ վող ա ռա ջին գործ նա կան բնույ թի հե տա զո տու թյուն նե րը եր ևան 
ե կան 1929 թ–ի ն՝ հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ զու գըն թաց: 

Ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կը կամ կոր պո րա տիվ ռիս կը (business risk = corporate 
risk) ան վա նում են նաև ը նդ հա նուր ռիսկ, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ գոր ծա րա րու
թյան ըն թաց քում: Այն ը նդ գր կում է ռիս կի եր կու տե սակ` ֆի նան սա կան ռիս կը, ո րը 
պարտ քով ֆի նան սա վոր ման (debt finance) հետ ևանք է, և ձեռ նար կա տի րա կան 
ռիս կը, ո րն ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու թյան ժա մա
նակ ա ռա ջա ցող հիմ նա կան ռիսկն է2: 

Ռիս կը նշա նա կում է ի րա վի ճակ, ե րբ ի րա դար ձու թյու նը կա րող է տե ղի ու
նե նալ կամ ո րո շա կի հա վա նա կա նու թյամբ (probability), կամ ո րո շա կի գոր ծո նը 
(ի րա դար ձու թյունն) ու նի հա վա նա կա նու թյան բաշ խում (probability distribution): 
Օ րի նակ՝ ներդ րում նե րից սպաս վող ե կա մու տը կա րող է « ռիս կային» լի նել, ե թե 
տա սը դեպ քից մե կում կա րող են կո րուստ ներ սպաս վել (հա վա նա կա նու թյու նը 
հա վա սար է 0.1–ի), 10 դեպ քից 5–ո ւմ ե կա մու տը ո րո շա կի մե ծություն կու նե նա և 10 
դեպ քից 4–ո ւմ՝ ա վե լի մեծ կլի նի: Ա նհ րա ժեշտ է տար բե րա կել « ռիսկ» հաս կա ցու
թյու նը « հա վա նա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նից, քա նի որ ռիս կը հաշ վի է առ նում 
և՛ ի րա դար ձու թյան հա վա նա կա նու թյու նը, և՛ դրա ար դյուն քը: Ե թե գեր կո րուստ ներ 
ու նե նա լու հա վա նա կա նու թյու նը հնա րա վոր է 10 դեպ քից մե կում, ա պա այն ա վե լի 
ռիս կային ի րա վի ճակ է հա մար վում, քան դեպ քը, ե րբ գեր շա հույթ ներ ստա նա լու 
հա վա նա կա նու թյու նը նույնն է, սա կայն միև նույն՝ 1/10 հա վա նա կա նու թյան պայ
ման նե րում, կո րուստ նե րի մե ծու թյու նը զգա լի ո րեն փոքր է: 

Ռիս կի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը կա րող է տար բեր լի նել, այն մե ծա պես 
կախ ված է ո րո շում ներ ըն դու նող ան ձի հո գե բա նա կան խառն ված քից և ո րո շում
նե րի հա վա նա կան ար դյունք նե րից: 

Ռիս կի բա ցա ռու մը (risk aversion)՝ ի րա վի ճակ է, ե րբ ռիս կը չի ըն դուն վում: Ներդ
րող նե րը պա հան ջում են (ա կն կա լում են) զգա լի սպաս վե լիք ե կա մուտ ներ՝ որ պես 
ռիս կի ա վե լաց ման հա կակ շիռ: « Ռիս կը բա ցա ռո ղը» կա րող է ի րեն դրս ևո րել որ
պես բազմազանեցնող (դի վեր սի ֆի կա տոր (diversifier))՝ սե փա կան մի ջոց նե րը վե
րա բաշ խե լով բազ մա թիվ ակ տիվ նե րի մեջ, կամ կա րող է իր մի ջոց նե րը պա հել 

1  Найт Ф., Понятия риска и неопределенности, Thesis, 1994, N 5, стр. 12–28. 
2  “Словарь современной экономической теории Макмиллана”, под общей редакцией У.Пирса, перевод с 
английского, М., ИНФРА–М, 2003г., стр. 101 (608 стр.). 
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մի այն պար տա տոմ սե րի կամ փո ղե րի տես քով: « Ռիսկ սի րո ղը» կամ ռիսկն ըն
դու նո ղը ըն դու նում է ռիս կի ա վե լի բարձր մա կար դա կը՝ սպաս վող ե կա մու տի ան
փո փոխ մա կար դա կի պա րա գա յում: Ե թե ան հա տը « չե զոք» է ռիս կի առ կա յու թյան 
նկատ մամբ, ա պա նա ան տար բեր է նաև այն հան գա ման քի նկատ մամբ ա րդյոք 
նա «ար դա րա ցի» է ա պա հո վագր ված ռիս կից (fair insurance): Ան հատ նե րի մեծ մա
սը սո վո րա բար ռիսկ չըն դու նող նե րի շար քին է պատ կա նում: 

Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ո րո շում նե րի ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում ա նո րո շու թյան պայ ման նե րում: Ա նո րո շու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րը չեն 
տի րա պե տում ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյա նը, ո րն ան հրա ժեշտ է ո րո շում ներ 
ըն դու նե լու հա մար, ի նչ պես նաև հնա րա վո րու թյուն չու նեն պատ շաճ կեր պով վե
րամ շա կել, վեր լու ծել ի րենց տրա մադ րու թյան տակ գտն վող տե ղե կատ վու թյու նը: 
Ռիս կը, այս պայ ման նե րում, հան դես է գա լիս որ պես ա նո րո շու թյան հայ տա նիշ: 

Տն տե սու թյան մեջ ռիս կի տե սա կա նո րեն ի մաս տա վոր ման սկիզ բը կա րե լի 
է հա մա րել դա սա կան տն տե սա գի տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` Ա դամ Սմի թի, 
Դ. Ռի կար դոյի, Ջ. Մի լի, Ի. Ս. Սե նի ո րի աշ խա տու թյուն նե րը3: Նրանց կող մից մշակ
վել է ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի դա սա կան տե սու թյու նը: 

Դա սա կան տե սու թյան հիմ նա կան դրույթ նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել հե
տևյալ կերպ. 
 • ձեռ նար կա տի րա կան շա հույ թը նե րա ռում է ներդր ված կա պի տա լի նկատ մամբ 

հաշ վարկ վող տո կո սը, ձեռ նար կա տի րոջ աշ խա տա վար ձը և ռիս կի դի մաց վճա
րում նե րը (ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա
վոր ված հնա րա վոր վնաս նե րի փոխ հա տու ցու մը), 

 • ռիս կի մե ծաց ման հետ ա ճում է նաև շա հույ թը, սա կայն ա վե լի քիչ տեմ պե րով, 
 • վար ձու աշ խա տո ղը ռիս կեր չի կրում, այդ պատ ճա ռով էլ ստա նում է ոչ թե շա

հույթ, այլ սահ ման ված մե ծու թյան աշ խա տա վարձ, 
 • ռիս կը մեկ նա բան վում է որ պես կո րուստ նե րի հնա րա վոր մե ծու թյուն: 

Այս տե սու թյու նը, սա կայն, քն նա դա տու թյան են թարկ վեց և դրա թե րու թյուն նե
րից հա մար վեց այն, որ հաշ վի չէ ին ա ռն վում դրա կան (բա րեն պաստ) շե ղում նե րը 
սպաս վող ար դյուն քից: Ար դյուն քում մշակ վեց ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի նոր դա
սա կան տե սու թյու նը, ո րի հե ղի նակ ներն են Ա. Մար շա լը և Ա. Պի գուն4: 

Նոր դա սա կան տե սու թյան հիմ նա կան դրույթ նե րը հետ ևյալն են` 
 • ռիս կը դա սա կարգ վում է ձեռ նար կա տի րա կա նի (ո րը պայ մա նա վոր ված է շու

կայի կո նյունկ տու րայով) և ան ձնա կա նի (ո րն ա ռա ջա նում է փո խա ռու կա պի
տա լի օգ տա գործ ման դեպ քում), 

 • ա նո րո շու թյան պայ ման նե րում ո րո շում ներ ըն դու նող ձեռ նար կա տե րը հաշ վի է 
առ նում սպաս վող շա հույ թի մե ծու թյու նը և շա հույ թի հնա րա վոր տա տա նում նե
րի չա փը: 
Այս պի սով, ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի դա սա կան և նոր դա սա կան տե սու

3 Агапова И. И., История экономических учений, Учебное пособие для студентов экономических специ
альностей, М., Юристъ, 2007г., Смит А., Исследование о природе и причинах богатства народов, М., Экс
мо, 2007 г., (Серия: Антология экономической мысли), Сумцова К. В., Экономическая теория, М., ЮНИ
ТИ–ДАНА, 2000г., Ягдагаров Я. С., История экономических учений, М., ИНФРА, 2001 г. 
4 Маршал А., Принципы экономической науки, в 3–х томах, М., Прогресс, 1993, т. 2. 
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թյուն նե րի հիմ նա կան տար բե րու թյու նն այն է, որ տար բեր մո տե ցում է ցու ցա բեր
վում սպաս վող շա հույ թի դրա կան շե ղում նե րի նկատ մամբ: Այդ տե սու թյուննե րում 
չի դի տարկ վում « ռիսկ» և «ա նո րո շու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րու թյու նը: 

Ռիսկ և ա նո րո շու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա նա զա տումն ա ռա ջին ան
գամ հան դի պում ե նք Ֆ.Նայ տի5 աշ խա տու թյուն նե րում, որ տեղ ռիս կը մեկ նա բան
վում է որ պես ցան կա ցած ձևով գնա հատ ված հա վա նա կա նու թյուն, ի սկ ա նո րո շու
թյու նը` որ պես ի րա վի ճակ, ե րբ հնա րա վոր չէ կա տա րել ոչ հաշ վարկ ներ, ոչ էլ տալ 
որ ևէ, ան գամ սուբյեկ տիվ ձևով գնա հատ ված, թվային հա վա նա կա նու թյուն: 

Ռիս կի տե սու թյան զար գաց ման գոր ծում կար ևոր քայլ ա րեց Ջ.Քեյն սը6: Նա 
ա ռա ջար կեց նոր եզ րույթ` « ռիս կի ծախ սե րը» սահ մա նե լով որ պես ծախ սեր, ո րոնք 
փոխ հա տու ցում են փաս տա ցի ե կա մու տի շե ղու մը սպաս վող ե կա մու տից: Ջ.Քեյն
սը ա ռանձ նաց նում էր ռիս կի ե րեք տե սակ` ձեռ նար կա տի րոջ ռիսկ (փո խա ռո ւի 
ռիսկ), վար կա տո ւի ռիսկ և ար ժեզրկ ման (ի նֆ լյա ցի այի) ռիսկ: Քեյն սի հիմ նա կան 
հետ ևու թյունն այն է, որ ռիս կե րի նվա զեց ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ու ժե
ղաց նել պե տու թյան դե րը տն տե սու թյու նում:

Ջ. Նեյ մա նը7, մշա կե լով ռազ մա վա րա կան խա ղե րի տե սու թյու նը, ցույց տվեց, որ 
այլ գոր ծոն նե րից բա ցի, ա նո րո շու թյան աղ բյուր կա րող են լի նել նաև մյուս տն տե
սա վա րող սուբյեկտ նե րի մտադ րու թյուն նե րը: 

Հ. Մար կո վի ցը իր « Պորտ ֆե լի ձևա վո րու մը»8 աշ խա տու թյան մեջ ռիս կի գնա
հատ ման հա մար ներ մու ծեց ցր վա ծու թյան (դիս պեր սի այի) ցու ցա նի շը` փո խա րի
նե լով բնազ դա բար ըն դուն վող ո րո շում նե րը վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րով, 
ի նչ պես նաև ա ռա ջար կեց ար դյու նա վետ պորտֆելի ձևա վոր ման ըն թա ցա կար գը: 

Տն տե սա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ մի աս նա կան տե սա կետ գո յու թյուն չու
նի « ռիսկ» հաս կա ցու թյան է ու թյան վե րա բե րյալ: Ա ղյու սակ 1–ո ւմ ներ կա յաց ված է 
գո յու թյուն ու նե ցող մի շարք տե սա կետ նե րի հա մե մա տու թյու նը: 

Ա ղյու սակ 1
Ռիս կի մի շարք սահ մա նում նե րի վեր լու ծու թյու նը 

Ֆ.Նայտ
Ի. Շում–
պե տեր

Է. Դո լան,
Դ. Լինդ սեյ

Մ. Մես կոն
Ջ. Ս.Միլ,
Ն. Սե նի որ

Ա. Դա
մոդա րան

Վ. Շարպ

Ռիս կը հնա րա վոր է 
գնա հա տել

+ – + + – – +

Ռիս կի հիմ քը` վնաս ներ 
կրե լու հնա րա վո րու
թյունն է 

– – – – + – –

Ռիս կի առ կա յու թյունը 
բե րում է ար դյունքի 
ա նո րո շու թյան 

+ + + + + + +

Հե ղի նակ նե րի մեծ մա սի կար ծի քով ռիս կը հնա րա վոր է գնա հա տել: Այս պես`
Ֆ ռենկ Նայ տը9 նշում է, որ ռիս կի դեպ քում «ար դյունք նե րի բաշ խու մը խմ բի ներ

սում հայտ նի է», ի սկ ա նո րո շու թյան դեպ քում՝ ան հայտ: 

5  Найт Ф., Риск, неопределенность и прибыль, М., Дело, 2003. 
6  Кейнс Дж., Общая теория занятости, процента и денег, Избранное, М., Эксмо, 2007. 
7  Нейман Дж., Моргенштерн О., Теория игр и экономическое поведение, М., Наука, 1970. 
8  Markowitz H., “Portfolio selection”, Journal of finance, Vol. VII, N 1, March 1952, pp. 77–91.
9  Найт Ф., Риск, неопределенность и прибыль, М., Дело, 2003. 
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Է. Ջ. Դո լա նը և Դ. Լինդ սեյը պն դում են, որ ռիս կը ի րե նից ներ կա յաց նում է 
«ի րա վի ճակ, ե րբ մար դիկ հաս տատ չգի տեն, թե ի նչ է պա տա հե լու, սա կայն պատ
կե րաց նում են յու րա քան չյուր հնա րա վոր հետ ևան քի հա վա նա կա նու թյու նը»10:

Մ. Մես կո նը ռիս կը սահ մա նում է որ պես կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի ըն դուն
ման գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ «ար դյուն քի կան խա տես ման գոր ծում 
ա նո րո շու թյան մա կար դա կը», ին չը նույն պես թույլ է տա լիս գնա հա տել ռիս կը11: 

Վ. Շար պի կար ծի քով ռիս կը՝ «... ի րա կան ար դյուն քի շեղ ման հնա րա վո րու թյան 
աս տի ճանն է ցան կա լի ար դյուն քից, ի սկ ստանդարտ շե ղու մը՝ այն մի ջոցն է, ո րը 
թույլ է տա լիս դա ա նել»12: 

Հատ կա պես ռիս կի ը նդ հա նուր տե սու թյան կողմ նա կից նե րի շար քում տա րած
ված է նաև տե սա կետ, ո րը կա պում է ռիս կի հաս կա ցու թյու նը ոչ բա րե հա ջող վերջ
նա կան ար դյուն քի հնա րա վո րու թյան հետ: Ռիս կի ը նդ հա նուր տե սու թյան հա մա
ձայն ռիսկ հաս կա ցու թյու նը բնու թագր վում է որ պես, մի կող մից՝ ի րա դար ձու թյու նը 
տե ղի ու նե նա լու հա վա նա կա նու թյուն, և, մյուս կող մից՝ հնա րա վոր կո րուստ նե րի 
մե ծու թյուն: 

Միև նույն ժա մա նակ շատ հե ղի նակ ներ նշե լով, որ ռիս կը տն տե սու թյան ան բա
ժա նե լի մասն է կազ մում, չեն ը նդ գծում, ո րի ռիս կե րի ա ռա ջաց ման ար դյուն քում 
տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի մոտ կո րուստ ներ են ա ռա ջա նում:

Ջ. Ս. Մի լը և Ն. Վ. Սե նի ո րը ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կի դա սա կան տե սու թյան 
շր ջա նակ նե րում ռիս կը սահ մա նում են հետ ևյալ կերպ. «… դա տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյան ար դյուն քում հնա րա վոր կո րուստն է, կամ այլ կերպ ա սած` կո րուստ
նե րի մա թե մա տի կա կան սպա սումն է, ո րոնք կա րող է կրի սուբյեկ տը` իր կող մից 
ըն դուն ված ո րոշ ման ար դյուն քում»13:

Մյուս հե տա զո տող նե րը, օ րի նակ, Ա.Դա մո դա րա նը, ռիս կը նույ նա կա նաց նում 
են ոչ թե կո րուստ ներ կրե լու հա վա նա կա նու թյան հետ, այլ ի րա կան ար դյունք նե րը 
սպաս վե լիք ար դյունք նե րից շեղ վե լու հա վա նա կա նու թյան հետ. «… ռիս կը նշա նա
կում է այն բա նի հա վա նա կա նու թյուն, որ կա տար ված ներդ րում նե րի դի մաց ե կա
մու տը տար բեր վե լու է սպաս վող ե կա մու տից»14:

Բո լոր հե ղի նակ նե րը կար ծի քը հա մընկ նում է այն փաս տի շուրջ, որ ռիս կը կապ
ված է սպաս վող ար դյուն քից փաս տա ցի ար դյուն քի շեղ ման հնա րա վո րու թյան 
հետ: Այս հան գա ման քը այն ը նդ հա նուր կետն է, ո րն ը նդ հան րա պես թույլ է տա լիս 
հաս տա տել, որ խոս քը վե րա բե րում է միև նույն հաս կա ցու թյա նը: 

Ամ փո փե լով «ռիսկ» հաս կա ցու թյան տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րը՝ կա րող 
ե նք նշել, որ այն բնու թագր վում է հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րով` 
 • ի րա դար ձու թյուն նե րը զար գա նում են ա նո րոշ ձևով, 
 • հ նա րա վոր են կո րուստ ներ և բաց թո ղում ներ, 
 • ի րա վի ճա կին հնա րա վոր է ո րա կա կան և քա նա կա կան գնա հա տա կան տալ: 

10  Долан Э. Дж., Линдсей Д., Рынок: микроэкономическая модель, Пер. с. англ., Под общей редакцией 
Б. Лисовика, В. Лукашевича, СПб., 1992.
11  Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента, Пер. с. англ., М., Дело, 1992.
12  Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Джеффри В., Инвестиции, Пер. с. англ., М., Инфра–М, 2004.
13  Сумцова К. В., Экономическая теория, М., ЮНИТИ–ДАНА, 2000.
14  Дамодаран А., Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов, Пер. с. англ., 
М., Альпина Бизнес Букс, 2004.
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Ընդ ո րում, ել նե լով մեր հե տա զո տու թյան նպա տա կից, « ռիսկ» հաս կա ցու թյու
նը կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ կերպ. « Ռիս կը` ա նո րո շու թյան ի րա վի ճակ է, 
ե րբ հնա րա վոր են կո րուստ ներ, սա կայն այդ ի րա վի ճա կը կա րե լի է գնա հա տել»: 

Մեր կող մից ու սում նա սիր վող հաս կա ցու թյան է ու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է այն հա մադ րել ա նո րո շու թյան հաս կա ցու թյան հետ: Ա ռա ջին ան գամ 
այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյու նը ձևա կեր պել է Ֆ.Նայ տը15: 
Նրա մո տեց ման հիմ քում դր ված է այն պատ կե րա ցու մը, որ ռիս կի և ա նո րո շու թյան 
միջև տար բե րու թյուն նե րը կա րե լի է բա ցատ րել ի րա վի ճա կի մա սին մատ չե լի տե
ղե կատ վու թյան ծա վա լով: 

Այս պի սով, «ա նո րո շու թյուն» հաս կա ցու թյու նը մոտ է « ռիսկ» հաս կա ցու թյա նը, 
և, ը նդ հա նուր դեպ քում, ռիս կը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես չա փե լի ա նո րո շու
թյուն, ո րը կապ ված է կո րուստ ներ կրե լու հնա րա վո րու թյան հետ: 

Յու րա քան չյուր ան ձ գնա հա տում է ռիսկը, ել նե լով իր ներ քին չա փա նիշ նե րից 
և ար տա քին մի ջա վայ րի հատ կա նիշ նե րից` դրա նով ի սկ սահ մա նում է ըն դու նե լի 
ռիս կի սահ ման նե րը: Այս դրույթն է դր ված ըն դու նե լի ռիս կի հայե ցա կար գի հիմ
քում: Գրա կա նու թյան մեջ այդ հայե ցա կարգն ա ռա վել լի ար ժե քո րեն նկա րա գրված 
է Գ. Կ լեյ նե րի, Վ. Տամ բովց ևի և Ռ. Կա չա լո վի հե ղի նա կած « Ձեռ նար կու թյունն ան
կա յուն տն տե սա կան մի ջա վայ րում. ռիս կեր, հայե ցա կար գեր, ան վտան գու թյուն» 
աշ խա տու թյու նում16: 

Ըն դու նե լի ռիս կի հայե ցա կար գի ա ռա ջադր մա նը նա խոր դել է բա ցար ձակ ան
վտան գու թյան կամ զրո յա կան ռիս կի հայե ցա կար գը: Այդ հայե ցա կար գի հիմ նա վո
րու մը ներ կա յումս գրա կա նու թյան մեջ չկա, քա նի որ դրա է ու թյու նը ձևա կերպ վել 
է մի այն այն բա նից հե տո, ե րբ այդ հայե ցա կար գը ժխտ վեց: Բա ցար ձակ ան վտան
գու թյան հայե ցա կար գի շր ջա նակ նե րում նա խա տես վում է, որ հնա րա վոր է հաս
նել ռիս կի զրո յա կան մա կար դա կի, այ սինքն՝ այն պի սի ի րա վի ճա կի, ե րբ ռիս կե
րը բա ցա կա յում են: Այդ պն դու մը հա կա սում է ներ կա յումս ըն դուն ված ռիս կե րի 
կա ռա վար ման աք սի ոմ նե րին: Բա ցար ձակ ան վտան գու թյան տե սու թյան հե տա գա 
զար գա ցու մը և գործ նա կան կյանքն ա պա ցու ցե ցին դրա ա նի րա տե սա կան լի նե լը, 
և ա ռա ջա ցավ նոր հայե ցա կար գի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ըն դու նե լի ռիս կի հայե ցա կար գի շր ջա նակ նե րում ռիս կե րի կա ռա վար ման նպա
տակն է հա մար վում ռիս կի նվա զե ցու մը մինչև այն մա կար դա կը, ե րբ ռիսկն այլևս 
ի րե նից սպառ նա լիք չի ներ կա յաց նում: Ը նդ ո րում, ա մե նա բարդ հար ցը ռիս կի ըն
դու նե լի և ա նըն դու նե լի մա կար դակ նե րի սահ մա նա զա տումն է: 

Ընդ հա նուր դեպ քի հա մար, ըն դու նե լի ռիս կի մա կար դա կը կա րե լի է ո րո շել 
հետ ևյալ գոր ծոն նե րի օգ նու թյամբ.
 • ռիս կե րի չափ ման և վեր լու ծու թյան մե թո դա բա նու թյուն նե րը, 
 • գոր ծա րա րու թյան պրակ տի կան, նոր մա տի վային պա հանջ նե րը, 
 • ռիս կե րի կա ռա վար ման գոր ծող հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ըն դու նե լի ռիս կի հայե ցա կար գը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել ռիս կի հետ ևյալ 
տի րույթ նե րը (ա ղյու սակ 2): 

15  Найт Ф., Риск, неопределенность и прибыль, М., Дело, 2003. 
16  Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М., Предприятие в нестабильной экономической среде: ри
ски, стратегии, безопасность, М., Экономика, 1997.
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Ա ղյու սակ 2
Ռիս կի ա ռան ձին տի րույթ նե րի բնու թագ րա կան կող մե րը

Տի րույ թի ան վա
նու մը Սահ ման նե րը Ֆի նան սա կան ար

դյուն քը Բ նու թագ րա կան կող մը

Կո րուստ նե րի 
բա ցա կա յու թյան 
տի րույ թը 

Կո րուստ նե րի բա ցա կա
յու թյան ի րա վի ճակ 

Դ րա կան է, հնա րա
վոր է հաշ վար կային 
շա հույ թի հա վե լաճ 

Ս պաս վում են կո րուստ
ներ` հաշ վար կային շա
հույ թի սահ ման նե րում 

Հ նա րա վոր (ըն
դու նե լի) ռիս կի 
տի րույ թը 

Կո րուստ նե րի մա կար դա
կը հա վա սար է սպաս վե
լիք շա հույ թի մա կար դա
կին

Դ րա կան է, սա կայն 
տե ղի է ու նե նում շա
հույ թի նվա զում 

Հ նա րա վոր կո րուստ նե
րի մե ծու թյու նը չի գե
րա զան ցում սպաս վե լիք 
շա հույ թը 

Ճգ նա ժա մային 
(կ րի տի կա կան) 
ռիս կի տի րույ թը

Կո րուստ ներ, ո րոնք հա
վա սար են ամ բողջ հա
սույ թի մե ծու թյա նը 

Առ կա են ո ւղ ղա կի 
կո րուստ ներ 

Կո րուստ նե րը գե րա
զան ցում են սպաս վե լիք 
շա հույ թի մե ծու թյու նը 

Ա ղե տա լի 
(կա տաստ րո ֆիկ) 
ռիս կի տի րույ թը 

Կո րուստ ներ, ո րոնք հա
վա սար են կազ մա կեր պու
թյան սե փա կան կա պի
տա լի մե ծու թյա նը 

Կո րուստ ներն ա ղե
տա լի են, ը նդ հուպ 
մինչև` հնա րա վոր է 
սնան կու թյու նը 

Կո րուստ նե րը գե րա
զան ցում են կրի տի
կական (սահ մա նային) 
մա կար դա կը

Այս պի սով, ռիս կե րի կա ռա վար ման նպա տա կը կա րող ե նք ձևա կեր պել որ պես 
գոր ծու նե ու թյան հնա րա վոր ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի պահ պա նու մը ըն դու նե
լի սահ ման նե րում: 

Ա նո րո շու թյան հետ կապ ված ռիս կի քա նա կա կան չափ ման հա մար գո յու թյուն 
ու նեն մի շարք մո տե ցում ներ: Ծախ սե րի և ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան տե սան
կյու նից կի րառ վում են ֆի նան սա կան և տն տե սա կան ռիս կե րի ո րոշ ման հետ ևյալ 
մո տե ցում նե րը. 
 • տար բե րակ նե րի ա կն կալ վող ար ժեք նե րը (ո րո շա կի ու թյան հա մար ժեք նե րը),
 • ռիս կե րի հի ման վրա ճշգրտ ված զեղ չադ րույք նե րը,
 • ռիս կե րի վեր լու ծու թյու նը մոդելա վոր ման մի ջո ցով:

Ներ կայիս կա րո ղու թյուն նե րի պայ ման նե րում ա ռա ջին եր կու մո տե ցում նե րի 
կի րա ռե լի ու թյու նը սահ մա նա փակ է: Մի այն եր րորդ մե թո դը՝ մոդելա վո րումն է 
ծրագ րի ը նդ հա նուր ռիս կի վեր լու ծու թյան գործ նա կան մի ջո ցը: 

Տար բե րակ նե րի ա կն կալ վող ար ժեք նե րը: Ե թե ներդ րումն ու նի եր կու հնա րա
վոր ար դյունք՝ 10 և 100 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ նրանց հա վա նա կա նու թյուն նե րը հա մա
պա տաս խա նա բար 30 և 70 տո կոս են, ա պա ներդր ման ա կն կալ վող ար ժե քը կամ 
ո րո շա կի ու թյան հա մար ժե քը հետ ևյալն է. (0.3x10$)+ (0.7x100$)=3$+70$=73$: Ռիս կե րի 
նկատ մամբ մի ան գա մային խելամիտ մո տե ցում ցու ցա բե րե լու դեպ քում ձեզ չպետք 
է մտա հո գի այն, կա տա րել ներդ րու մը, թե փո խա րե նը վերց նել 73$ գու մա րը: 

Ծախ սե րի և ար դյունք նե րի վեր լու ծա բան նե րից քչերն են դի մում նման տար
բե րակ նե րին, քա նի որ այն քան շատ են հնա րա վոր ար դյունք նե րը, որ դժ վար է 
հս տա կո րեն քն նու թյան առ նել դրան ցից յու րա քան չյուրն ա ռան ձին: Հնա րա վոր է 
նաև, որ տար բե րակ նե րի մի ջո ցով կա րե լի լինի ռիս կե րի վե րա բե րյալ օգ տա կար 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ: 

Ռիս կե րի հի ման վրա ճշգրտ ված զեղ չադ րույք ներ: Ռիս կե րի հի ման վրա 
ճշգրտ ված զեղ չադ րույք նե րը նույն պես կա րող են կի րառ վել դրանց վեր լու ծու թյան 
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ժա մա նակ: Նման մո տեց ման հի մնա կան գա ղա փարն այն է, որ կա տա րյալ շու կա
յում բո լոր ներդ րող նե րն ու նեն շա հույ թի միև նույն նոր ման: Այլ կերպ՝ կա պի տա լը 
կհո սի դե պի բարձր շա հույթ ա պա հո վող ո լորտ նե րը՝ մի ջին շա հույթ նե րը նվա զեց
նե լով այն քան, մինչև նոր մա նե րը կհա վա սար վեն: Հետ ևա բար, շա հույ թի տար
բեր նոր մա նե րը պետք է նե րա ռեն բա զայի նը՝ գու մա րած ռիս կի հա վե լա վճարը, 
որ պես զի, ի վեր ջո, ներդ րո ղը ստա նա բա զային շա հույ թը: Այս դեպ քում հա մա
պա տաս խան զեղ չադ րույ քը (կա պի տա լի ար ժե քը) բա զային նոր ման է՝ գու մա րած 
ռիս կի հա մար հա վե լավ ճա րը: Նման հա մակ ցու մը ի րե նից ներ կա յաց նում է ռիս կե
րի հի ման վրա ճշգրտ ված զեղ չադ րույ քը:

Վե րը նշ ված մո տե ցումն ու նի մի քա նի թե րու թյուն ներ: Նախ, տն տե սա վա րո ղը 
չի գոր ծում կա տա րյալ շու կայի պայ ման նե րում, այն պես որ շա հույ թի նոր մա նե րի 
փո փո խա կան նե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել այլ պար բե րա կան կամ պա
տա հա կան գոր ծոն նե րով, և ոչ մի կապ չու նե նալ ծրագ րի ռիս կի հետ: Բա ցի այդ, 
ներդ րո ղին տրա մադր վող փո խա տու կա պի տա լի հետ կապ ված փո խա տո ւի ռիս
կը և ա ռա ջարկ վող ծրագ րի հետ կապ ված ռիս կը ի րար հետ են շփո թում, մինչ դեռ 
դրանք տար բեր են: 

Ա վե լին՝ զեղ չադ րույ քի նկատ մամբ ռիս կի հա վե լավ ճա րի կի րա ռու մը (ո րը բա
ղադ րյալ տո կո սադ րույք է) կա րող է տալ թե րի ար դյունք ներ: Զեղ չադ րույք նե րի 
գծով ռիս կե րի հա վե լավ ճա րը նշա նա կում է, որ դո լա րով ար տա հայտ ված ռիս կի 
հա վե լավ ճա րի բա ցար ձակ ար ժե քը ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ճում է: Այս են թադ
րու թյու նը ճիշտ չէ այն բազ մա թիվ ներդ րում նե րի դեպ քում, ո րոնց սկզբ նա կան 
շր ջա նում բնո րոշ է ա նո րո շու թյու նը, սա կայն ո րոնք աս տի ճա նա բար հաս նում են 
ծախ քե րի և ե կա մուտ նե րի ո րո շա կի ո րեն հայտ նի վար քագ ծի և, հետ ևա բար, ռիս
կի ցածր մա կար դա կի (օ րի նակ՝ ան շարժ գույ քի զար գաց ման ծրագ րե րը): 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րա ցա կան տե սու թյան դեմ կա րող են բեր վել ի նչ–որ չա փով 
ա նէ ա կան ա ռար կու թյուն ներ: Գործ նա կանն այն է, որ չկա ո րո շա կի օ րի նա կի դեպ
քում ռիս կի հա վե լավ ճա րի հաշ վարկ ման հայտ նի ե ղա նակ: Լա վա գույն դեպ քում, 
ա սենք, սա կա րա նի օ րի նա կում, կա րե լի է կա տա րել մի հաշ վարկ, ո րը հիմն վում է 
գոր ծառ նու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա, ո րոնք կա րող են են թարկ վել վի ճա կագ րա
կան վեր լու ծու թյան: Այս տեղ բաժ նե տոմ սե րի գնային տար բե րու թյուն նե րը հա մար
վում են ռիս կի ո րո շա կի տե սա կին հա մա պա տաս խան փո խա րի նող, սա կայն որ ևի ցե 
մե կին չի հա ջող վել գտ նել այն ե ղա նա կը, ո րի մի ջո ցով « տա տան վո ղա կա նու թյան 
ռիս կի» գա ղա փա րը կկի րառ վի ա ռան ձին ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ներդր ման գծով 
զեղ չադ րույ քը ճշգր տե լու հա մար: Բա ցա ռու թյամբ սահ մա նա փակ թվով ա ռան ձին 
դեպ քե րի, ռիսկն ա վե լին է, քան տա տան վո ղա կա նու թյու նը: 

Definition of risks and its economic expression

The author explores the concept of economic risk found in the works of outstanding 
economists. Risk and uncertainty accompany entrepreneurs almost at all stages of their 
activities and are the result of both external factors and the results of their own activities. 

Author makes a comparative analysis of the concepts of economic risk and gives some 
interpretation of this concept. 
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ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի և  
պե տա կան պարտ քի գնա հա տա կա նը 

Մա րի ամ Ար զու մա նյան
«Նոր վիկ» Ո ՒՎԿ ՓԲԸ, ա պա ռիկ  

վար կա վոր ման ա ռա ջա տար մաս նա գետ

Բյու ջե ի պակասուրդը (դեֆիցիտը) կամ բյու ջե ի բա ցա սա կան սալ դոն պե տա
կան բյու ջե ի ծախ սե րի գե րա զան ցումն է ե կա մուտ նե րի հան դեպ, դրանց դրա կան 
տար բե րու թյու նը կազ մում է բյու ջե ի հավելուրդը (պրո ֆի ցի տը): Ը ստ տն տե սա գետ 
Վի տո Թան զի ի1՝ բյու ջե ի ըն թա ցիկ պակասուրդը կա ռա վա րու թյան ե կա մուտ նե րի 
և ըն թա ցիկ ծախ սե րի տար բե րու թյունն է, ի սկ վճա րային հաշ վեկշ ռի պակասուրդն 
ար տա հայ տում է տն տե սու թյան խնայո ղու թյան մա կար դա կը: 

Պե տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը, որ պես կա նոն, չեն հաշ վե
կշռվում: Զար գա ցած շու կա յա կան տն տե սու թյամբ ե րկր նե րում պե տա կան բյու
ջե ի պակասուրդը միշտ չէ, որ ըն դուն վում է որ պես բա ցա սա կան եր ևույթ, ո րից 
պետք է պար տա դիր խու սա փել: Դեռ ա վե լին, հա մա ձայն քեյն սյան մո տեց ման` 
պակասուրդային ֆի նան սա վոր ման քա ղա քա կա նու թյունն ըն դուն վում է որ պես 
օգ տա կար: Ի րա կա նում ե կա մուտ նե րի, ծախ սե րի, պակասուրդի և տն տե սա կան 
ա ճի հա րա բե րակ ցու թյու նը բնու թագր վում է ո րո շա կի փոխ կա պակց վա ծու թյամբ: 

Պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը կա րե լի է բա
ժա նել եր կու խմ բի` գոր ծա րար փուլի ազ դե ցու թյու նը և գանձարանային (ֆիս կա
լային) քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյան փո փո խու թյու նը: Պե տա կան բյու ջե ի 
պակասուրդի փո փո խու թյուն ներն օգ տա գործ վում են գնա հա տե լու, թե ֆիս կալ 
քա ղա քա կա նու թյու նը խթա նում, թե ը նդ հա կա ռա կը` սահ մա նա փա կում է լրա ցու
ցիչ պա հան ջար կը:

Պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի մե ծաց ման վրա ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է 
նաև ար տար ժույ թի փո խար ժե քը: Պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդը տն տե սու թյան 
վրա ազ դում է ի նչ պես կար ճա ժամ կետ, այն պես էլ եր կա րա ժամ կետ կտր ված
քով: Կար ճա ժամ կետ հատ վա ծում պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդը մե ծաց նում է 
տնային տն տե սու թյուն նե րի տնօ րին վող ե կա մուտ նե րը, հետ ևա բար, նաև նրանց 
ծախ սե րը, այ սինքն` մե ծա նում է ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի ամ բող ջա
կան պա հան ջար կը (հատ կա պես, ե թե պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման մեջ զգա լի 
են ար տա քին աղ բյուր նե րի դե րը): Ամ բող ջա կան պա հան ջար կի ա ճը նպաս տում է 
գոր ծազր կու թյան կր ճատ մանն ու ար տադ րա կան այլ գոր ծոն նե րի օգ տա գործ մա
նը, մե ծաց նում է ազ գային ե կա մուտն ու ՀՆԱ–ն: Եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում, 
սա կայն պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդը կա րող է հան գեց նել ազ գային խնայո
ղու թյուն նե րի կր ճատ մա նը, ո րն էլ իր հեր թին կա րող է հան գեց նել ե րկ րի կա պի
տա լա զին վա ծու թյան կամ զուտ հա մա խառն ակ տիվ նե րի կր ճատ մա նը: Այս տեղ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է հաշ վի առ նել մի քա նի հան գա մանք. նախ պե տա կան 
խնայո ղու թյուն նե րի կր ճա տու մը կա րող է հան գեց նել մաս նա վոր խնայո ղու թյուն

1 Tanzi V., Corruption around the world: Causes, conseguences, scope, and cures, 1998, IMF, Working Paper, 63, p. 8.
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նե րի ա ճին, ո րով հետև, ե րբ կա ռա վա րու թյու նը մե ծաց նում է բյու ջե ի պակասուրդը, 
տնային տն տե սու թյուն ներն ի րենց լրա ցու ցիչ ե կա մուտ նե րի հաշ վին կմե ծաց
նեն ի րենց ծախ սե րը, սա կայն կա ճեն նաև նրանց խնայո ղու թյուն նե րը: Մաս նա
վոր խնայո ղու թյուն նե րի ա ճին կն պաս տեն նաև պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող պե տա կան ար ժեթղ թե րի թո ղար կում նե րը, տո կո
սադ րույք նե րի հնա րա վոր ա ճը, ո րոնք նույն պես կա րող են նպաս տել մաս նա վոր 
հատ վա ծի ի նչ պես ե կա մուտ նե րի, այն պես էլ խնայո ղու թյուն նե րի ա ճին: Միև նույն 
ժա մա նակ, պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի ֆի նան սա վո րումն ար տա քին աղ
բյուր նե րի հաշ վին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե րկ րին սպա ռել կամ ներդ նել ա վե
լին, քան դա թույլ են տա լիս այդ պա հին առ կա ազ գային խնայո ղու թյուն նե րը: Ի նչ 
վե րա բե րում է այդ մի ջոց նե րի մար ման ժա մա նակ նույն սպառ ման կամ ներդ րում
նե րի կր ճատ մա նը, ա պա մեր կար ծի քով, պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդների ար
դյուն քում տն տե սա կան ա ճի ա րա գա ցու մը հնա րա վո րու թյուն կտա ա պա գա յում ոչ 
մի այն սպա սար կել վերց ված պարտ քը, այլև, պարտ քի մար ման ժա մա նակ, ներգ
րա վել պարտ քի մար վող չա փը գե րա զան ցող մի ջոց ներ (ի նչ պես ներ քին, այն պես 
էլ ար տա քին)` ա ռանց մե ծաց նե լու պարտ քի բե ռը: Այ սինքն, ը ստ է ու թյան, մեր մո
տե ցու մը հան գում է պե տա կան բյու ջե ի մշ տա կան պակասուրդ նե րի ու պե տա կան 
պարտ քի ծա վա լի ա նընդ հատ ա ճի քա ղա քա կա նու թյանը: Ի նչ վե րա բե րում է ե րկ
րի կա պի տա լա զին վա ծու թյան, կամ զուտ հա մա խառն (պե տա կան և մաս նա վոր) 
ակ տիվ նե րի կր ճատ մա նը, ա պա նման ի րա վի ճա կից խու սա փե լու հա մար պե
տա կան պարտ քի ա ճը պետք է զու գորդ վի պե տա կան ներդ րում նե րի ա ճով, ո րը 
կհան գեց նի ներ քին ներդ րում նե րի և ռեզիդենտ նե րի կա պի տա լի պա շա րի ոչ թե 
կր ճատ ման, այլ ա ճի: Ը նդ ո րում, պետք է նշել` պար տա դիր չէ, որ յու րա քան չյուր 
տա րի կա պի տալ ներդ րում նե րը գե րա զան ցեն բյու ջե ի պակասուրդ նե րը (ա ռան
ձին տա րի նե րի դա կա րող է նույ նիսկ հնա րա վոր չլի նել), այլ ցան կա լի է, որ մի ջին 
ժամ կետ հատ վա ծում պե տա կան ներդ րում նե րի ներ կա ար ժեքն ա վե լի մեծ լի նի 
պե տա կան բյու ջե ի ներ կա ար ժե քից: 

Ինչ ևէ, այս տեղ պետք է հաշ վի առ նել մի շարք հան գա մանք ներ. նախ պե տա
կան պարտ քի ա ճը չպետք է հան գեց նի պե տա կան բե ռի փո փոխ ման կամ ան
թույ լատ րե լի մե ծաց ման: Պարտ քի բե ռը գնա հա տե լու հա մար կա րե լի է օ գտ վել 
տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի (այդ թվում` Ա ՄՀ, Հա մաշ խար հային բանկ), և 
տն տե սա գետ նե րի կող մից մշակ ված հա մա կար գե րից, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս պար զել ի նչ պես այդ պարտ քը սպա սար կե լու ե րկ րի հնա րա վո րու թյու նը, 
այն պես էլ տն տե սու թյան հա մար դրա բե ռի աս տի ճա նը: Մի ա ժա մա նակ, պե տա
կան բյու ջե ի պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով ցան կա ցած նոր վարկ 
վերց նե լիս պետք է նա խօ րոք գնա հատ վեն այդ վար կի օգ տա գոր ծու մից սպաս վող 
ար դյունքն ու վար կի գի նը, և բնա կա նա բար, ե թե վար կի գինն ա վե լի բարձր է` 
հրա ժար վել կամ այդ « թանկ» վար կը վերց նե լուց, կամ էլ ոչ բա վա րար ար դյու նա
վետ նա խագ ծի ֆի նան սա վո րու մից: Ար տա քին աղ բյուր նե րից մի ջոց ներ ներգ րա
վե լու դեպ քում պետք է հաշ վի ա ռն վեն վճա րային հաշ վեկշ ռի, ար ժու թային քա ղա
քա կա նու թյան, դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան վրա դրա ազ դե ցու թյունն 
ու հետ ևանք նե րը: Ներ քին աղ բյուր նե րից մի ջոց ներ ներգ րա վե լու դեպ քում պետք 
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է գնա հատ վեն դրա ազ դե ցու թյու նը տո կո սադ րույք նե րի, ի նչ պես նաև մաս նա վոր 
հատ վա ծում ներդ րու մային ծրագ րե րի ի րա գործ ման վրա: 

Ինչ ևէ, ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյալ եր կիրն ըն դու նում է պակասուրդի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, թե բա ցա ռում է այն, ի րա կան կյան քում պե տա կան բյու ջե ի 
ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի հաշ վեկշռ վա ծու թյու նը գործ նա կա նում բա ցառ վում է, 
ո րով հետև ցան կա ցած բյու ջե ի թե՛ ե կա մուտ նե րի և թե՛ ծախ սե րի ծրագ րա վոր ման 
հիմ քում ըն կած են բա զում են թադ րու թյուն ներ ու կան խա տե սում ներ, ո րոնց փոքր–
ի նչ շե ղումն ան գամ տվյալ բյու ջեն կդարձ նի կա՛մ պակասուրդային, կա՛մ հա վե
լուր դային: Սա նշա նա կում է, որ ցան կա ցած եր կիր պետք է ու նե նա պակասուրդի 
ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն և հա մա պա տաս խան աղ բյուր ներ, հա կա
ռակ դեպ քում պե տու թյու նը կվ տան գի իր կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա
ժեշտ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման 
հետ ևյալ չորս տար բե րակ նե րը` ֆի նան սա վո րում հար կե րի ա ճի հաշ վին, դրա
մային ֆի նան սա վո րում, ակ տիվ նե րի վա ճառք, պարտ քային ֆի նան սա վո րում2: 
Պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման ա մե նա տա րած ված տար բե րակն է, ե րբ պե տու
թյու նը պե տա կան բյու ջե ի ծախ սե րը ֆի նան սա վո րե լու հա մար ներգ րա վում է փո
խա ռու մի ջոց ներ: 

Բ նա կա նա բար, որ պես ի րա տե սա կան և կա յուն աղ բյուր մեզ ա ռա վել հե
տաքրք րում է այս վեր ջին տար բե րա կը: Պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման այդ պի
սի աղ բյուր կա րող են հան դի սա նալ պե տա կան ար ժեթղ թե րի կա յա ցած շու կայի 
առ կա յու թյու նը, մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային ֆի նան սա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րում ան դա մու թյունն ու նրանց հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
մի ջազ գային ֆի նան սա կան շու կա նե րում եվ րո պար տա տոմ սե րի տե ղա բաշխ ման 
հնա րա վո րու թյու նը, գոր ծըն կեր ե րկ րի կամ ֆի նան սա կան հաս տա տու թյան հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և այլն: Այս աղ բյուր նե րից յու րա քան չյուրն ու նի իր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է այլ հա վա սար պայ ման նե րում պակասուրդի ֆի նան սա վոր
ման ար տա քին կամ ներ քին աղ բյուր նե րից մե կին նա խա պատ վու թյուն տա լուն, 
ա պա, բնա կա նա բար տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ը նտ րու թյու նը կլի նի տար բեր: 
Ճիշտ է, ազ գային խնայո ղու թյուն նե րից ա վե լի սպա ռե լու և ներդ նե լու հնա րա
վո րու թյու նը բա վա կա նին լուրջ փաս տարկ է ար տա քին աղ բյուր նե րին նա խա
պատ վու թյուն տա լու հա մար, սա կայն վճա րային հաշ վեկշ ռի, ար ժու թային քա
ղա քա կա նու թյան, դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան վրա դրա ո րո շա կի 
ազ դե ցու թյունն ու հետևանք նե րը կա րող են սահ մա նա փա կել ար տա քին աղ բյուր
նե րին նա խա պատ վու թյուն տա լուն ցան կու թյու նը: Բնա կա նա բար, վճա րային 
հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ հաշ վի բա ցա սա կան հաշ վեկ շի ռը (կամ ԿԲ պա հուստ նե րի 
փո փո խու թյու նը հաշ վի չառ նե լու դեպ քում բա ցա սա կան վճա րային հաշ վեկ շի ռը) 
նպաս տա վոր է ար տա քին աղ բյուր նե րին նա խա պատ վու թյուն տա լու հա մար, ո րը 
ոչ մի այն դրա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա վճա րային հաշ վեկշ ռի և կենտ րո նա

2  Туманова Е. А., Макроэкономика, стр. 127–128.
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կան բան կի ար տա քին պա հուստ նե րի վրա (կենտ րո նա կան բան կը ստիպ ված չի 
լի նի ըն թա ցիկ հաշ վի բա ցա սա կան հաշ վեկ շի ռը փոխ հա տու ցել ար տա քին պա
հուստ նե րից), այլ նաև զս պող ազ դե ցու թյուն կու նե նա տվյալ ե րկ րի ար ժույ թի ար
ժեզրկ ման ճն շում նե րին: Դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան տե սան կյու նից 
նույն պես մեծ խն դիր ներ չեն ա ռա ջա նա: Ճիշտ է, դրա մա կան բա զայի մե ծա ցու մը 
կա րող է արժեզրկման (ինֆլյացիոն) ճն շում ներ չու նե նալ (ե թե դրա մա կան բա
զայի կամ զանգ վա ծի ա ճը գե րա զան ցում է ան վա նա կան տն տե սա կան ա ճը), ո րը, 
սա կայն կենտ րո նա կան բան կը կա րող է հեշ տու թյամբ չե զո քաց նել` օգ տա գոր ծե
լով ար տար ժույ թի վա ճառ քը որ պես ազ գային ար ժույ թի ստերջուցիչ (ստե րի լի զա
ցի այի) գոր ծիք` զու գա հե ռա բար նվա զեց նե լով ազ գային ար ժույ թի ար ժեզրկ ման 
ճն շում նե րը: Այս քա ղա քա կա նու թյու նը հատ կա պես նպաս տա վոր է այն ե րկր նե րի 
հա մար, ո րոնք այս պա հին ու նեն բա ցա սա կան ա ռևտ րային հաշ վեկ շիռ, սա կայն 
նրանց տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյունն ո ւղղ ված է ար տա հան մանն ո ւղղված 
ճյու ղե րի զար գաց մա նը: Եվ հա կա ռա կը, ե թե ըն թա ցիկ հաշ վի հաշ վեկ շի ռը դրա
կան է, ա պա ար տա քին աղ բյուր նե րից փո խա ռու թյան ստա ցու մը կա րող է մե ծաց
նել ազ գային ար ժույ թի ա րժ ևոր ման ա ռանց այդ էլ առ կա ճն շում նե րը: Ազ գային 
ար ժույ թի ա րժ ևո րու մը բա ցա սա բար կանդ րա դառ նա տվյալ ե րկ րի ար տա քին մր
ցու նա կու թյան վրա: Այս ա ռումով, ե թե կենտ րո նա կան բան կը փոր ձի իր ար ժույ թի 
ա րժ ևո րու մը կան խել ար տա քին պա հուստ նե րը հա մալ րե լով (շու կայից ար տար
ժույթ գնե լով), կա րող է բախ վել մեկ այլ խնդ րի` արժեզրկման (ի նֆ լյա ցի ոն) ճն
շում նե րի (ար տար ժու թային միջամտությունները (ին տեր վեն ցի ա նե րը) կմե ծաց
նեն դրա մա կան բա զան ու զանգ վա ծը): Վեր ջինս լու ծե լու հա մար կենտ րո նա կան 
բան կը կա րող է օգ տա գոր ծել իր` ազ գային ար ժույ թով գոր ծիք նե րը կամ փո փո խել 
ար տա քին պա հուս տա վոր ման նոր մա տի վը: Ցան կա ցած դեպ քում, ազ գային ար
ժույ թի ստերջացումը (ստե րի լի զա ցի ան) կհան գեց նի ներ քին տո կո սադ րույք նե րի 
ա ճի, ո րն էլ իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կու նե նա տն տե սու թյան վրա ը նդ
հան րա պես: Ը նդ ո րում, պետք է նշել, որ նման խն դիր ներ լու ծե լու կենտ րո նա
կան բան կե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են և կախ ված են ի նչ պես 
ար տար ժու թային ներ հոս քի ծա վալ նե րից, այն պես էլ այդ ե րկ րում զար գա ցած ու 
տա րո ղու նակ ֆի նան սա կան շու կա նե րի առ կա յու թյու նից: Փաս տո րեն, կա րող ե նք 
ար ձա նագ րել, որ պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման ար տա քին աղ բյուր նե րին նա
խա պատ վու թյուն տա լը ա ռա վել ար դյու նա վետ կլի նի այն ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ 
առ կա են ազ գային ար ժույ թի ար ժեզրկ ման ճն շում ներ:

Պակասուրդի ներ քին աղ բյուր նե րի հաշ վին ֆի նան սա վոր ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի մա սով պետք է նշել, որ նախ ե րկր նե րի (հատ կա պես զար գա ցող 
տնտե սու թյամբ) ներ քին շու կա նե րը սահ մա նա փակ են, ո ւս տի ներ քին աղ բյուր
նե րից փո խա ռու թյան չա փերն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են ներ քին տո կո սադ
րույք նե րի վրա: Մի ա ժա մա նակ, ներ քին աղ բյուր նե րից մի ջոց նե րի ներգ րա վու մը 
նվա զեց նում է (կա րող է նվա զեց նել) մաս նա վոր ներդ րում նե րը, թեև այն կա րող է 
նաև որ ևէ տեղ չներդր ված խնայո ղու թյուն նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն 
տալ (ո րոշ ներդ րող ներ հակ ված են ի րենց խնայո ղու թյուն նե րը ներդ նել մի այն պե
տա կան ար ժեթղ թե րում): Մյուս կող մից՝ ներ քին աղ բյուր նե րից մի ջոց նե րի ներգ
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րա վու մը ռեզիդենտ նե րին թույլ է տա լիս լրա ցու ցիչ ե կա մուտ ներ ստա նալ: Ո րոշ 
ի րա վի ճակ նե րում, պակասուրդի ներ քին աղ բյուր նե րի հաշ վին ֆի նան սա վո րու մը 
կա րող է լա վա գույն լու ծում լի նել: Օ րի նակ՝ տն տե սա կան ան կման շր ջան նե րում, 
ե րբ հար կային ե կա մուտ նե րը նվա զում են, ի սկ ծախ սե րի կր ճատ ման հնա րա վո
րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են (նա մա նա վանդ` այս շր ջա նում կա ռա վա րու թյուն
նե րը ստիպ ված են լի նում մե ծաց նել սո ցի ա լա կան ծախ սե րը), կար ծում ե նք ա ռա
ջա ցող պակասուրդ նե րը ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ֆի նան սա վո րել ներ քին 
աղ բյուր նե րի հաշ վին: Այն մի կող մից՝ թույլ կտա տնային տն տե սու թյուն նե րին 
լրա ցու ցիչ ե կա մուտ ներ ստա նալ, ի սկ կա ռա վա րու թյա նը` սահ մա նա փա կել սո ցի
ա լա կան ծախ սե րի ա ճը, մյուս կող մից էլ պե տա կան պար տա տոմ սե րի թո ղար կում
նե րը թույլ կտան կա ռա վա րու թյա նը հա մե մա տա բար է ժան մի ջոց ներ ներգ րա վել, 
ո րով հետև տն տե սա կան ան կման շր ջա նում կր ճատ վում են ներդ րում նե րը, նվա
զում է բան կային հա մա կար գի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը, մե ծա նում են ա զատ 
դրա մա կան մի ջոց նե րը, կր ճատ վում տո կո սադ րույք նե րը: 

Ինչ ևէ, կար ծում ե նք տար բեր ի րա վի ճակ նե րում, տար բեր ե րկր նե րի հա մար 
պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման նա խընտ րե լի լու ծում նե րը կա րող են տար բեր
վել, սա կայն պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի բազ մա զա նեց ման ան
հրա ժեշ տու թյունն ըն դու նե լի կլի նի բո լո րին: 

Պա կա սուր դի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րին ա ռնչ վող գրա կա նու թյան մեջ 
ա ռաջ է քաշ վում այն հիմ նա կան տե սա կե տը, որ պա կա սուր դի ֆի նան սա վոր ման 
տար բեր աղ բյուր ներ պա հան ջար կի վրա ու նեն տար բեր ազ դե ցու թյուն ներ: Նշ վա
ծի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նեն տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ, սա կայն դրան
ցից ա մե նա տա րած վա ծը պե տա կան պարտ քի (թե՛ ար տա քին, թե՛ ներ քին) չա փի 
փո փո խու թյան ազ դե ցու թյունն է կամ, այլ կերպ ա սած` պա կա սուր դի ֆի նան սա
վոր ման աղ բյուր նե րի ազ դե ցու թյունն է պարտք/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյան վրա: 
Այն ո րոշ վում է պարտք/Հ ՆԱ ցու ցա նի շի մա կար դա կով, ի սկ հար կա բյու ջե տային 
քա ղա քա կա նու թյու նը հա մար վում է կա յուն, ե րբ վար վող ըն թա ցիկ քա ղա քա կա
նու թյունն ա պա գա յում կա րող է շա րու նակ վել` ա ռանց խախ տե լու պե տու թյան 
վճա րու նա կու թյան և պե տու թյան նկատ մամբ վս տա հու թյան պայ ման նե րը: Ը ստ 
է ու թյան, կախ ված պե տու թյան տն տե սա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից, ի նչ պես նաև ու սում նա սիր վող խնդ րի նպա տա կից, կա րե լի է պարտ քի 
կա յու նու թյան ցու ցա նիշ նե րի հաշ վարկ ման տար բեր սկզ բունք ներ կի րա ռել: Հար
կա բյու ջե տային կա յու նու թյու նը, իր հեր թին, կախ ված է պարտ քի սպա սարկ ման 
նպա տա կով ըն թա ցիկ քա ղա քա կա նու թյան մեջ կա ռա վա րու թյան կող մից ա պա
գայի հա մար կի րառ վող կար գա վոր ման չա փից: Պարտ քը կա յուն է հա մար վում, 
ե թե պարտք/Հ ՆԱ ցու ցա նի շը կա յուն է մի ջին ժամ կետ հատ վա ծում:

Պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդը և պե տա կան պարտքն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ
ված են ի րար հետ: Պե տա կան պարտ քը կա ռա վա րու թյան կող մից չվ ճար ված 
պարտ քե րի գու մարն է: Պակասուրդը « հոս քի» գա ղա փարն է, մինչ դեռ պե տա կան 
պարտ քը կու տակ ված պա շարն է` ժա մա նա կի ցան կա ցած պա հի դրու թյամբ: Ը ստ 
է ու թյան, պե տա կան պարտ քը բո լոր նա խորդ բյու ջե ի պակասուրդ նե րի և ա վել
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ցուկ նե րի գու մարն է3: Բյու ջե ի պակասուրդն ա վե լաց նում է պե տա կան պարտ քի 
չա փե րը պա կա սուր դի մե ծու թյամբ: Եվ ը նդ հա կա ռա կը, բյու ջե ի ա վել ցու կը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս կա ռա վա րու թյա նը վճա րել վար կա տու նե րին և դրա նով 
ի սկ կր ճա տել պե տա կան պարտ քի չա փե րը:

Պարտ քի խե լա միտ կա ռա վա րու մը կար ևոր դեր է խա ղում պե տա կան հատ վա
ծի ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում: Սա ա վե լի կար ևոր նշա նա կու թյուն 
է ձեռք բե րում փոքր բաց տն տե սու թյուն ու նե ցող ե րկր նե րի հա մար, ե րբ ներ քին տն
տե սու թյունն ու նի ռե սուրս նե րի սահ մա նա փակ վա ծու թյուն, ի սկ տն տե սա կան ա ճին 
նպաս տող հար կա բյու ջե տային քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար կա ռա
վա րու թյու նը պար տադր ված է պարտք ներգ րա վել: Հետ ևա բար` նման ի րա վի ճա կում 
կա ռա վա րու թյու նը պետք է վս տահ լի նի, որ փո խա ռու թյան քա ղա քա կա նու թյունն 
ա պա գա յում չի բե րի ան կա յուն դիր քի, չի մե ծաց նի ֆի նան սա վոր ման ծախ սե րը մինչև 
ա նըն դու նե լի և ծայ րա հեղ մա կար դա կի, կամ էլ եր կի րը չի դարձ նի խո ցե լի ար տա քին 
աշ խար հի զար գա ցում նե րից: Սա պա հան ջում է պարտ քի կա ռա վար ման գոր ծուն հա
մա կար գի կի րա ռում, ո րն ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում կա րող է նվա զեց նել բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը և մեղ մել հա վա նա կան ռիս կե րը4:

Ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մին նա խոր դող տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս
տա նում ար ձա նագր վեց ան նա խա դեպ բարձր տն տե սա կան աճ: Նշ ված զար գա
ցում նե րին զու գա հեռ Հա յաս տա նի ներգ րա ված ար տա քին պարտ քի մա կար դա կը 
գնա լով նվա զում էր, և ար դյուն քում Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր պե տա կան պարտք/
Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյու նը` 1999 թ–ից 2008 թ. 49.3 տո կո սից նվա զեց մինչև 16.4 
տո կոս, ի սկ պարտ քի կա ռուց ված քում գե րակշ ռում է ին ար տո նյալ վար կե րը:

Սա կայն ճգ նա ժա մային և հետճգ նա ժա մային տա րի նե րի ըն թաց քում ար տա
քին պե տա կան պարտ քը կտ րուկ ա ճեց` 2009 և 2010 թվա կան նե րին հա մա պա տաս
խա նա բար կազ մե լով ՀՆԱ–ի 35.7 և 34.2 տո կո սը, այ սինքն` վեր ջին տա րի նե րին 
պարտքն ա ճեց ա վե լի ա րագ, քան ե րկ րում ստեղծ ված ա վե լաց ված ար ժե քը: Մյուս 
կող մից՝ ա ռանց ար տա քին պե տա կան պարտ քի մե ծաց մամբ, դժ վար կլի ներ վե րա
կանգ նել և խթա նել տն տե սա կան ա ճը:

2010 թ. դեկ տեմ բե րի 31–ի դրու թյամբ ՀՀ պե տա կան պարտ քը կազ մել է  
1,379.3 մլրդ դրամ5 և 2009 թ. հա մե մա տու թյամբ ա ճել է 108.5 մլրդ դրա մով: ՀՀ ներ
քին պե տա կան պարտ քը կազ մել է 180.3 մլրդ դրամ, ի սկ ար տա քին պե տա կան 
պարտ քը` 1,199.0 մլրդ դրամ, վեր ջի նիս տե սա կա րար կշի ռը պե տա կան պարտ քի 
կա ռուց ված քում կազ մել է 82.9 %: Բարձր է ե ղել նաև պե տա կան պարտք/Հ ՆԱ ցու
ցա նի շը, ո րը կազ մել է 39.4 %: 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 31–ի դրու թյամբ ՀՀ պե տա կան 
պարտ քը կազ մել է 1,592.7 մլրդ դրամ6 և նա խորդ տար վա հա մե մա տու թյամբ ա ճել 
է 213.5 մլրդ դրա մով, ո րի մեջ ար տա քին պե տա կան պարտ քի տե սա կա րար կշի ռը 
բա վա կա նին մեծ է ե ղել` 86.4 %: 2012 թ. դեկ տեմ բե րի 31–ի դրու թյամբ ՀՀ պե տա կան 

3  Ջեյմս Գորթ նի և ու րիշ ներ, Տն տե սա գիտություն, ԵՊ ՏԻ, 1999 թ., էջ 464–465:
4 ՀՀ կա ռա վա րու թյան պարտ քի կա ռա վար ման 2012–2014 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գիր:
5 ՀՀ պե տա կան պարտ քը, տա րե կան հաշ վետ վու թյուն 2010:
6 ՀՀ պե տա կան պարտ քը, տա րե կան հաշ վետ վու թյուն 2011:
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պարտ քը կազ մել է 1,763.2 մլրդ դրամ, ո րից ար տա քին պե տա կան պարտ քը կազ
մել է` 1,268.5 մլրդ դրամ7:

Պե տա կան պարտ քի քա ղա քա կա նու թյունն ան հրա ժեշտ է վա րել այն պի սի մի
տում նե րով, որ ը նդ հա նուր պարտ քի մեջ գնա լով նվա զի ար տա քին պարտ քի տե
սա կա րար կշիռն, քա նի որ ար տա քին պարտ քը նվա զեց նում է ե րկ րի տն տե սա
կան ակ տի վու թյունն իր բո լոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րով: Ա նհ րա ժեշտ է 
պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման նպա տակ ըն դու նել պե տա կան պարտ քի ձևա
վոր ման և սպա սարկ ման կա ռուց ված քի փո փո խու թյու նը` հօ գուտ ներ քին պարտ
քի, և այն դի տար կել որ պես մակ րոտն տե սա կան հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րից մե կը: 

Այս պի սով, ՀՀ ար տա քին պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու
թյան բարձ րաց ման հա մար պետք է ի րա կա նաց նել հա մա կարգ ված օ րենսդ րա կան 
և կազ մա կերպ չա կան բա րե փո խում ներ` հիմք ըն դու նե լով պե տա կան պարտ քի 
կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րը և մե թոդ նե րը, այ սինքն` ան հրա ժեշտ է օ րենսդ
րո րեն ամ րագ րել և կազ մա վո րել պե տա կան պարտ քի մի աս նա կան հաշ վառ ման և 
գրանց ման հա մա կար գը, ըն թա ցիկ պարտ քային, դրա մա վար կային և ար տար ժու
թային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում ՀՀ կա ռա վա րու թյան և 
ԿԲ–ի միջև գոր ծու նե ու թյան կոոր դի նաց ման հար ցե րը:

Ան ցու մային տն տե սու թյան ե րկր նե րի պե տա կան բյու ջեն ու նի ո րո շա կի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն, քա նի որ բյու ջեն կոչ ված է պե տա կան կար գա վոր ման գոր ծըն թա
ցում ա պա հո վե լու տն տե սու թյան կա ռուց ված քային վե րա կա ռու ցու մը և ֆի նան սա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը: Այդ պի սի ե րկր նե րի պե տա կան բյու ջեն 
բնու թագր վում է ան կա յու նու թյամբ, ու նի մեծ կախ վա ծու թյուն հա մաշ խար հային 
տն տե սա կան կո նյունկ տու րայից, հետ ևա բար ա պա հո վագր ված չէ խու սա փե լու 
մեծ չա փե րի բյու ջե տային պակասուրդից:

Ան կա խա ցու մից հե տո Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռջև ծա ռա ցած բա
զում կար ևո րա գույն և հրա տապ խն դիր նե րի (Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյուն, 
ա ղե տի գո տու վե րա կանգ նում, տն տես վար ման պլա նային հա մա կար գից ան ցում 
շու կա յա կան հա մա կար գին, շր ջա փակ ման հետ ևանք նե րի մեղ մում և այլն) լու ծու
մը պե տու թյու նից պա հան ջում է ին հս կա յա կան մի ջոց ներ և սա այն պայ ման նե
րում, ե րբ ան կա խու թյան ա ռա ջին ե րեք տա րի նե րին, հա մա ձայն պաշ տո նա կան 
վի ճա կագ րու թյան, կրկ նա կի կր ճատ վել էր ե րկ րի ՀՆԱ–ն, ի սկ հար կային օ րենսդ
րու թյու նը դեռևս ձևա վոր ման փու լում էր: Ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ Հա յաս տա
նի եր րորդ հան րա պե տու թյան ան ցած 15 տա րի նե րի բո լոր պե տա կան բյու ջե նե րը 
ե ղել են պակասուրդային:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջեն իր ամ բողջ պատ մու թյան 
ըն թաց քում ու նե ցել է պակասուրդ: Պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի գնա հատ
ման ան հրա ժեշ տու թյունն ը ստ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ա ռա ջա նում է 
հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ պե տա կան բյու ջե ի նա խա տես ված և փաս տա ցի 
պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ցու ցա նիշ նե րում առ կա է ան հա
մադ րե լի ու թյուն: Պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդն ը ստ ֆի նան սա վոր ման աղ

7 ՀՀ պե տա կան պարտ քի տե ղե կա գիր (հուն վար), 2013: 



197

բյուր նե րի վեր լու ծու թյու նը կա տա րե լու հա մար պետք է նախ վեր լու ծել պե տա կան 
բյու ջե ի պակասուրդի ամ փոփ ցու ցա նիշ նե րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջեն իր ամ բողջ պատ մու թյան 
ըն թաց քում ու նե ցել է պակասուրդ: ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի վեր լու ծու
թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրա ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի մեջ ա վե լի մեծ տե
սա կա րար կշիռ են կազ մում ար տա քին աղ բյուր նե րը, թեև ա ռան ձին տա րի նե րին 
(1998 թ., 2000 թ., 2005 թ., 2010 թ., 2011 թ.) ֆի նան սա վոր ման ներ քին աղ բյուր ներն 
ու նե ցել են ա վե լի մեծ տե սա կա րար կշիռ (ա ղյու սակ 1): 

Ա ղյու սակ 1.
ՀՀ բյու ջե ի պակասուրդը և նրա ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի տե սա կա րար կշի

ռը պակասուրդի մեջ` 1995–2011 թթ.8

Տա
րի
ներ

Պե տա կան բյու ջե ի 
պակասուրդը (մլն 

դրամ)

Այդ թվում
ֆի նան սա վոր ման ներ քին աղ

բյուր ներ
ֆի նան սա վոր ման ար տա քին 

աղ բյուր ներ

մլն 
դրամ

տե սա կա րար կշի ռը 
պակասուրդի մեջ 

(%)

մլն 
դրամ

տե սա կա րար կշի ռը 
պակասուրդի մեջ (%)

1995 31560 1649 5.2 29911 94.8
1996 28960 13388 46.2 15972 53.8
1997 20731 –2700 –13.0 23431 113.0
1998 35944 20991 58.4 14953 41.6
1999 51667 6314 12.2 46309 87.8
2000 50753 30015 59.1 22520 40.9
2001 50803 16678 32.8 32125 67.2
2002 35594 –1155 –3.2 36749 103.2
2003 20662 –17776 –86.0 38438 186.0
2004 31721 –3139 –9.9 34860 109.9
2005 42759 29449 69.0 13260 31.0
2006 39700 13593 34.2 26107 65.8
2007 46694 –9747 –20.9 56442 120.9
2008 25219 7792 30.9 17427 69.1
2009 244219 –111769 –45.7 355989 145.7
2010 171567 108106 63.1 63461 36.9
2011 107428 66292 61.8 41136 38.2

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծի հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ պե
տա կան բյու ջե ի ներ քին ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներն ու նե ցել են նույ նիսկ բա
ցա սա կան մե ծու թյուն ներ, ը նդ ո րում 2003 թ. այն կազ մել է –86.0 %: Դա նշա նա կում 
է, որ ոչ թե բյու ջե ին է տրա մադր վել ներ քին ռե սուրս նե րից վար կեր, այլ կա ռա վա
րու թյու նը տրա մադ րել է բյու ջե տային վար կեր: Ար տա քին աղ բյուր նե րից 2008 թ. 
պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդը ֆի նան սա վոր վել է 17,4 մլրդ դրա մով` ծրագ րա
վոր վա ծի 60.5 %–ը: Պակասուրդի ցածր ֆի նան սա վոր ման պատ ճառն ար տա քին 
ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող նպա տա կային վար կային ծրագ րի ցածր կա տա
րո ղա կա նը և վար կային ու դրա մաշ նոր հային մի ջոց նե րի մնա ցորդ նե րի 979.2 մլն 
դրա մով ա վե լա ցումն են: 2008 թ. ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի ֆի նան սա

8  Ա ղյու սա կը կազմ վել է ը ստ Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գր քի տվյալ նե րի:



198

վոր ման ներ քին աղ բյուր նե րը կազ մել են մոտ 7.8 մլրդ դրամ` նա խա տես ված 28.2 
մլրդ դրա մի փո խա րեն: 2007 թ. նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում նշ ված ցու ցա նի շը 
կազ մել է –14.9 մլրդ դրամ: Պակասուրդի ներ քին ֆի նան սա վոր ման ցու ցա նի շի` 
ծրագ րից շե ղու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ծախ սե րի տն տե սում նե րի 
ար դյուն քում ա զատ բյու ջե տային մի ջոց նե րի առ կա յու թյամբ, ո րոնք հաշ վե տու ժա
մա նա կա հատ վա ծում ա վե լա ցել են 23.4 մլրդ դրա մով` 7.6 մլրդ դրամ ծախ սե լու 
փո խա րեն: 2008 թ. տար վա վեր ջի դրու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե
տա կան ներ քին պարտ քը հասել է 100893.2 մլն դրա մի կամ ՀՆԱ–ի 2.4 %–ի դի մաց: 
Պարտ քի նշ ված ծա վա լի 92.3 մլն դրա մը կամ 91.5 %–ը կազ մել են շր ջա նա ռու թյան 
մեջ գտն վող ՀՀ պե տա կան պար տա տոմ սե րը, ի սկ 8588.4 մլն դրա մը (8.5 %)` ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 2007 թ. 06.112 N 1434–Ա ո րոշ մամբ որ պես ՀՀ ներ քին պե տա կան 
պարտք ներգ րավ ված վար կը:

1995–2005 թթ. պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման գե րակ շիռ մա սը բա ժին է ըն կել 
ար տա քին աղ բյուր նե րին, ի սկ ներ քին աղ բյուր նե րի հաշ վին ֆի նան սա վոր ված 
112.3 մլրդ դրա մի կե սից ա վե լին բա ժին է ը նկ նում սե փա կա նաշ նորհ ման մի ջոց
նե րին, մի այն 1998–2001 թթ. պե տա կան բյու ջե ի ծախ սե րից ա վե լի քան 60 մլրդ 
դրա մը ֆի նան սա վոր վել է սե փա կա նաշ նորհ ման մի ջոց նե րից: Ար տա քին աղ
բյուր նե րի հաշ վին պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման զգա լի մա սը ան կա խու թյան 
ա ռա ջին տա րի նե րին բա ժին էր ը նկ նում Եվ րամի ու թյա նը, Ա ՄՆ–ին և Ռու սաս
տա նին: Սա կայն 1994–1995 թթ. սկ սած պատ կերն աս տի ճա նա բար փոխ վեց, ե րբ 
Հա յաս տանն ան դա մակ ցեց Հա մաշ խար հային բան կի խմ բի մեջ մտ նող Զար գաց
ման և վե րա կա ռուց ման մի ջազ գային բան կին ու Մի ջազ գային զար գաց ման ըն
կե րակ ցու թյա նը: Հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ստա ցան ՄԶԸ վար կե րը, 
ո րոնք եր կա րա ժամ կետ է ին` 35 տա րի և բա վա կա նին ար տո նյալ: 1991–2005 թթ. 
ՄԶԸ կող մից պե տա կան բյու ջե ի զուտ ֆի նան սա վո րու մը կազ մել է 744 մլն դո
լար (Մ ԶԸ վար կե րի ար ժույթ է հան դի սա նում SDR –ը, ի սկ 744 մլն դո լա րը հաշ
վարկ ված է 2005 թ. տա րե վեր ջի դո լար/SDR փո խար ժե քով) կամ ը նդ հա նուր 
պակասուրդի չորս հին գե րոր դը:

2008 թ. սկս վեց պե տա կան ու ղեն շային պար տա տոմ սե րի թո ղար կու մը, ո րի նպա
տա կը ստանդարտաց ման մի ջո ցով պե տա կան պար տա տոմ սե րի շու կայի զար գա
ցումն է: Զու գա հեռ ներդր վե ցին պար տա տոմ սե րի թո ղար կում նե րի, տե ղա բաշ
խում նե րի, հետգ նում նե րի, փո խա նա կում նե րի նոր մո տե ցում ներ: 2008–2010 թթ. 
ար ձա նագր վել են ներ քին պարտ քի փոքր ծա վալ, ցածր ե կամ տա բե րու թյուն, բարձր 
մի ջին ժամ կե տայ նու թյուն: Կեն սա թո շա կային ու ա պա հո վագ րա կան բա րե փո խում
նե րի ներդր ման ժա մա նա կա ցույ ցով պայ մա նա վոր ված ար ձա նագր վել է պե տա կան 
պար տա տոմ սե րով պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման է ա կան աճ: 2009 թ–ին 2008 թ. 
հա մե մատ այն ա ճեց 2 ան գամ, ի սկ 2008–ին 2007 թ. հա մե մատ` 3 ան գամ: 

Տն տե սա կան ա ճով և աղ քա տու թյան մա կար դա կի կր ճատ մամբ պայ մա նա վոր
ված` մի ջազ գային ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի և օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի 
կող մից ՀՀ–ին տրա մադր վող ար տա քին ար տո նյալ վար կե րը տա րեց տա րի նվա
զում են: Այս պես, 2009 թ. ըն թաց քում պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով 
ստաց ված ար տա քին վար կե րի կա ռուց ված քում ա ռևտ րային պայ ման նե րով ներգ
րավ ված վար կե րի տե սա կա րար կշի ռը կազ մել է մոտ 65 %: Չնա յած այս հան գա
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ման քին, պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման կախ վա ծու թյունն ար տա քին աղ բյուր նե
րից ներգ րավ վող փո խա ռու մի ջոց նե րից դեռևս զգա լի է:

Պայ մա նա վոր ված հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի հե
տևանք նե րի մեղ մաց ման և հաղ թա հար ման մի ջո ցա ռում նե րով` 2009 թ. ան նա խա
դեպ էր պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի և ներ քին ու ար տա քին աղ բյուր նե րից 
ներգ րավ ված փո խա ռու մի ջոց նե րի ծա վա լով: Այս պես, 2009 թ. պե տա կան պար
տա տոմ սե րի հաշ վին պետ բյու ջե ի պակասուրդը ֆի նան սա վոր վել է 45.4 մլրդ դրա
մով, 2010 թ.` 30.2 մլրդ դրա մով, 2011 թ.` 30.3 մլրդ դրա մով, ի սկ 2009 թ. ար տա քին 
աղ բյուր նե րից ներգ րավ ված փո խա ռու մի ջոց նե րի հաշ վին` 355.9 մլրդ դրա մով: 
Նա խորդ տա րի նե րի հա մե մա տու թյամբ 2009 թ. է ա կա նո րեն բարձ րա ցել են պե
տա կան պարտ քի բե ռը բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րը, մաս նա վո րա պես պե տա կան 
պարտք/Հ ՆԱ ցու ցա նի շը 2009 թ. կազ մել է 40.1 %, մինչ դեռ 2008 թ. այն կազ մել էր 
ըն դա մե նը 16 %, 2010 թ.` 39.4 %, 2011 թ.`այն կազ մել է 42.2 %:

Հա մաշ խար հային փոր ձը վկա յում է, որ բյու ջե տային պակասուրդի մե ծու թյու
նը չպետք է գե րա զան ցի դրա թույ լատ րե լի սահ մա նը (որ պես կա նոն 3 % ՀՆԱ–ի 
հան դեպ): Այդ սահ մա նը գե րա զան ցող պակասուրդի առ կա յու թյու նը պա հան ջում է 
ի րա կա նաց նել այն պի սի մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք կբե րեն դրա ա րագ կր ճատ մա նը, 
քան զի տն տե սու թյան հե տա գա ան կու մից խու սա փելն ան հնա րին է: 

Եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում ՀՀ պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման նպա տակ
նե րից է պե տա կան բյու ջե ի պակասուրդի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րում ներ քին 
փո խա ռու մի ջոց նե րի տե սա կա րար կշ ռի մե ծա ցու մը, քա նի որ վեր ջինս նվա զեց նում 
է ան վճա րու նա կու թյան հա վա նա կա նու թյու նը, փո խար ժե քի հետ կապ ված ռիս կե
րը, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ներգ րա վել և ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել հա մա
խառն ազ գային խնայո ղու թյուն նե րը, հիմ քեր է ստեղ ծում ֆի նան սա կան շու կա յում 
նոր գոր ծիք նե րի կի րառ ման ու շու կայի հե տա գա զար գաց ման հա մար9: 

Ըստ է ու թյան, պե տու թյու նը փո խա ռու թյուն վերց նե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե
լիս պետք է ա ռաջ նորդ վի իր պարտ քի կա ռա վար ման նպա տակ նե րով, ո րի բաղ
կա ցու ցիչ մա սը պետք է կազ մի նաև պարտ քի թա փան ցի կու թյան ա պա հո վու մը: 
Պարտ քի կա ռա վար ման թա փան ցի կու թյան ա պա հով ման ա ռու մով, մեր կար ծի
քով, հարկ է նախ և ա ռաջ ա պա հո վել ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան հրա պա րա
կայ նու թյու նը, ո րը թույլ կտա շու կայի մաս նա կից նե րին պլա նա վո րել ի րենց ներդ
րու մային գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի սկ պե տու թյա նը` հետ ևել պարտ քի կա ռա վար ման 
քա ղա քա կա նու թյան ըն թաց քին: 

Ամ փո փե լով նշենք, որ պա կա սուր դի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ար դյու
նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է այդ աղ բյուր նե րը դի
տար կել ե րկ րի մակ րոտն տե սա կան նա խա տես ված նպա տակ նե րի ա պա հով ման և 
ե րկ րի ֆի նան սա կան հա մա կար գի կա յու նաց ման ու զար գաց ման տե սան կյու նից: 
Այդ ա ռու մով, պա կա սուր դի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ո ւղ ղու թյամբ ե րկ րի 
ռազ մա վա րու թյունն ը նտ րե լիս ան հրա ժեշտ է պա կա սուր դի ֆի նան սա վոր ման 
աղ բյուր նե րի կա ռուց ված քը ծրագ րել և կա ռա վա րել է ժա նաց ման, ա ռա վել եր կա
րա ժամ կետ պարտ քային գոր ծիք նե րի ներդր ման ո ւղ ղու թյամբ, որ պես զի դրանք 

9 ՀՀ կա ռա վա րու թյան պարտ քի կա ռա վար ման 2013–2015 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գիր:
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հա մա հունչ լի նեն ը նտր ված մակ րոտն տե սա կան նպա տակ նե րին, և ա ռաջ նորդ
վել ՀՀ պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րով, այն է` աս
տի ճա նա բար պարտ քի ար տա քին ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը փո խա րի նե լով 
ներ քին աղ բյուր նե րով:

Հա յաս տա նի բյու ջե տային հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման հիմ նա կան ու ղին 
հար կա բյու ջե տային քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող օ րենսդ րա կան դաշ տի հս տա
կե ցումն ու կա տա րե լա գոր ծումն է: 

Մեր կար ծի քով, Հա յաս տա նի տն տե սու թյան կա յու նաց ման քա ղա քա կա նու թյան 
և կա ռուց ված քային բա րե փո խում նե րի հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա
ժեշտ է որ պես զի ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը և կա ռա վա րու թյու նը մի ա ժա մա նակ 
հա մա գոր ծակ ցեն միջ նա ժամ կետ տն տե սա կան ծրագ րեր մշա կե լիս, յու րա քան
չյուր տար վա հար կա բյու ջե տային և դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
նպա տակ ներն ի րար չհա կա սեն և ո ւղղ ված լի նեն տն տե սու թյան եր կա րա ժամ կետ 
խն դիր նե րի լուծ մա նը: 

Այս տե սան կյու նից կար ևոր վում է հար կա բյու ջե տային և դրա մա վար կային 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կոոր դի նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
ինստիտուցի ո նալ և գոր ծառ նա կան մե խա նիզմ նե րի մշա կումն ու կի րա ռու մը: Ի նս
տի տու ցի ո նալ ա ռու մով կար ևոր վում է դրա մա վար կային և հար կա բյու ջե տային 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի միջև պար տա կա նու թյուն նե րի ինստիտուցի ո նալ բա
ժա նու մը և դրանց վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան կար գե րի, հա մա ձայ նագ րե րի 
մշա կումն ու կի րա ռու մը:

Estimation of the state budget deficit and the state debt

The state budget of the Republic of Armenia has had a deficit throughout its history. 
The necessity to estimate the deficit of the state budget by financing sources especially 
arises in cases when the indices of the envisaged and factual state budget financing sources 
cannot be properly juxtaposed. In order to analyse the state deficit according to financing 
sources it is primarily to analyse the aggregate indices of the state budget.

Virtually, when making a decision to receive a loan, the state is to take into consider
ation the purposes of its debt management, the constituent part of which should be the 
provision of the transparency. In our opinion, the provision of the debt management 
transparency first of all presupposes the manifestation of the necessary information which 
will allow the market members to plan their investment activity and the state to monitor 
the course of the debt management policy.

To conclude, it should be noted that in order to enhance the efficiency of the deficit 
sources financing it is necessary to consider these sources from the point of view of the 
provision of the macroeconomic goals committed and the development of the financial 
system stability of the country. In this sense, when choosing the strategy towards the defi
cit financing sources it is necessary to project and manage them towards the cost reduc
tion and the introduction of long–term debt instruments so as to make them consistent 
with the adopted macroeconomic goals and to follow the state strategic program, which is 
to gradually replace the external sources of financing with the internal ones.



201

Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան ռազ մա վա րու թյան  
է ու թյու նը և գնա հա տու մը ՀՀ–ո ւմ

Մա մի կոն Խա չատ րյան

Ո րոշ գնա հա տում նե րի հա մա ձայն՝ աշ խար հում մոտ 2.5 մլրդ չա փա հաս բնակ
չու թյա նը հա սա նե լի չեն տա րրա կան ձևական ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րը1: 
Զար գա ցած ե րկր նե րում ֆի նան սա կան ար տա մղ վա ծու թյան մա կար դա կը հիմ նա
կա նում ա վե լի ցածր էր, քան զար գա ցող ե րկր նե րում, օ րի նակ` Գեր մա նի ա յում և 
Ա ՄՆ–ո ւմ չա փա հաս բնակ չու թյան հա մա պա տաս խա նա բար 4 % և 9 % հա սա նե
լի չեն տարրա կան ձևական ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րը2: Միև նույն ժա մա
նակ, զար գա ցող ե րկր նե րում ֆի նան սա կան ար տամղ վա ծու թյան մա կար դա կը 
շատ ա վե լի բարձր է, մաս նա վո րա պես` Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, Ա սի ա յում և 
Աֆ րի կա յում ֆի նան սա կան ար տամղ վա ծու թյան մա կար դա կը կազ մում է չա փա
հաս բնակ չու թյան մինչև 88 %–ը3: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ֆի նան սա կան ներգ րավ
վա ծու թյու նը ծայ րա հեղ կար ևո րու թյան խն դիր է, ո րը յու րա հա տուկ է հատ կա պես 
զար գա ցող ե րկր նե րին: Կար ևո րե լով ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ
րաց ման ար դի ա կա նու թյու նը՝ 2012 թ. հու լի սի 3–ին ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը հայ
տա րա րել է «Մա յա» հռ չա կագ րի շր ջա նակ նե րում ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու
թյան ո լոր տում հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ ստանձ նե լու մա սին: 

Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան նպա տա
կը կա յա նում է ոչ ձևական ֆի նան սա կան հատ վա ծում՝ նե րառ ված բնակ չու թյան 
ներգ րա վու մը ձևական ֆի նան սա կան հատ ված՝ այդ պի սով ըն ձե ռե լով տա րա տե
սակ մատ չե լի ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան ռազ մա վա րու թյու նը չի են թադ րում ամ բողջ 
բնակ չու թյան կող մից ձևական ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի օգ տա գոր ծում, 
այլ են թադ րում է գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ամ բող ջա կա նու թյուն՝ կոչ ված վե րաց նե
լու ոչ շու կա յա կան խո չըն դոտ նե րը տա րրա կան ձևական ֆի նան սա կան ծա ռա յու
թյուն նե րը բնակ չու թյան լայն շեր տե րին հա սա նե լի դարձ նե լու նկա տա ռու մով: 

Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան ռազ մա վա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը ֆի նան սա կան հա մա կար գի զար գաց ման մյուս ռազ մա վա րու թյուն նե րից դրա 
սո ցի ա լա կան բնույթն է: Հիմ նա րար է այն, որ ֆի նան սա կան հա մա կար գից ար
տամղ ված խմ բե րը հիմ նա կա նում ցածր ե կա մուտ ու նե ցող ներն են, մաս նա վո րա
պես գյու ղաբ նակ բնակ չու թյու նը, նո րաս տեղծ և փոքր ձեռ նար կա տի րու թյու նը, 
ո րոնք և հան դի սա նում են ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րաց ման ռազ
մա վա րու թյան հիմ նա կան թի րա խային խում բը:

Ֆի նան սա կան ար տամղ վա ծու թյան կամ ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
ցածր մա կար դա կի պատ ճառ նե րը հնա րա վոր է պայ մա նա կա նո րեն տա րան ջա տել 
եր կու տե սակ նե րի` ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի խո չըն դոտ ներ: Ա ռա ջար կի կող

1 Alliance for Financial Inclusion (AFI) – The AFI survey on financial inclusion policy in developing countries: 
Preliminary findings, April 2010.
2 Peachy, S. and Roe, A. (2004). Access to finance – what does it mean and how do savings banks foster access? 
Brussels, World Saving Bank Institute, page 23. 
3 Chaia, A., Dalal, A., Goland, T., Gonzalez, M.J. Morduch, J. and Schiff, S. (2009). Half the world is unbanked, 
Financial Access Initiative, Framing Note, October 2009, page 117.
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մի խո չըն դոտ նե րը նե րա ռում են ձևական ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ծախ
սա տա րու թյու նը, թե րի կար գա վոր ման դաշ տը, ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
ֆի զի կա կան ան հա սա նե լի ու թյու նը և մի շարք այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք հնա րա վոր 
է տար բեր վեն ե րկ րից եր կիր: Պա հան ջար կի կող մի խո չըն դոտ նե րը սո վո րա բար 
պայ մա նա վոր ված են սո ցի ալ–տն տե սա կան, մշա կու թային և ֆի նան սա կան գրա
գի տու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րով:

Հատ կան շա կան է, որ ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րաց ման նպա
տա կով կի րառ վում են մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոնց ը նտ րու թյու նը և կի րա ռե լի ու թյան 
մա կար դա կը ու ղղա կի կապ ված են դի տարկ վող ե րկ րի ֆի նան սա կան հատ վա ծի և 
մի շարք այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
բարձ րաց ման նպա տա կով օգ տա գործ վող գոր ծիք նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե
լի է տա րան ջա տել ե րեք հիմ նա կան խմ բե րի`
 • ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րա ցում դա սա կան ֆի նան սա կան ծա

ռա յու թյուն նե րի կի րառ ման մի ջո ցով,
 • ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րա ցում ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն

նե րի ո լոր տում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, ի նչ պես նաև նո րա րա րա
կան մո տե ցում նե րի կի րառ ման մի ջո ցով,

 • ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րա ցում ֆի նան սա կան գրա գի տու
թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով: 
Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րաց ման ռազ մա վա րու թյու նը, դա սա

կան ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կի րառ ման մի ջո ցով, են թադ րում է ար դեն 
ի սկ առ կա ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի կի րա ռու թյան ը նդ լայ նում, ի նչ պես նաև մի
ջազ գային փոր ձում կի րառ վող ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի տե ղայ նա ցում և կի
րա ռում տվյալ ֆի նան սա կան հատ վա ծում: Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
բարձ րաց ման ար դյու նա վետ գոր ծիք է միկ րո ֆի նան սա վո րու մը, մաս նա վո րա պես` 
միկ րո վար կա վո րու մը: Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի նան սա
կան հա մա կար գում չկա միկ րո վար կե րի հս տակ սահ մա նում, ին չի հետ ևան քով 
միկ րո վար կե րի բնու թագ րիչ նե րը կա րող են է ա կա նո րեն տար բեր վել ֆի նան սա
կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րում: ԵՄ ե րկր նե րում 
միկ րո վար կե րի շե մը չեն հա տում 25,000 եվ րոն գե րա զան ցող վար կե րը4:

Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան բարձ րաց ման ար դյու նա վետ և ը նդ գր կուն 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցում ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
գնա հա տու մը կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ է: Այ դու հան դերձ, մի ջազ գային փոր ձում 
դեռևս չկա ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կի գնա հատ ման հս տակ 
և տա րած ված մե թո դա բա նու թյուն` փո խա րե նը մաս նա գետ նե րը և մի շարք մի
ջազ գային կա ռույց ներ օգ տա գոր ծում են մի շարք ցու ցա նիշ ներ կամ ցու ցա նիշ նե
րի խմ բեր ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կը գնա հա տե լու և հա մե
մա տա կան վեր լու ծու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Հիմ նա րար է այն, որ այս 
մո տե ցու մը տա լիս է մի այն մո տա վոր պատ կե րա ցում ֆի նան սա կան ներգ րավ վա
ծու թյան մա կար դա կի մա սին տար բեր ե րկր նե րի միջև հա մե մա տա կան վեր լու ծու
թյուն ներ ի րա կա նաց նե լիս: 

4  H. K., A. C., Microfinance in Europe: A market overview, Working paper 2009/001, Luxemburg, November 
2009, p. 5.
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Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կի հա մընդգր կուն և ամ բող ջա
կան գնա հատ ման նկա տա ռու մով հե ղի նա կի կող մից մշակ վել է ֆի նան սա կան 
ներգ րավ վա ծու թյան ինդեքս, ո րն ա ռան ձին ցու ցա նիշ նե րից կա ռուց ված ինդեքս 
է և ար տա հայ տում է ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կը հա մե մատ
վող ե րկր նե րի հա մե մա տու թյամբ մեկ ցու ցա նի շով: 

Ին դեք սը բաղ կա ցած է եր կու հիմ նա կան խմ բից, դրանք են մա տուց վող ֆի նան
սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կը և ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ
մամբ պա հան ջար կը: Իր հեր թին նշ ված եր կու խմ բե րից յու րա քան չյու րը բաղ կա
ցած է ցու ցա նիշ նե րից: Ին դեք սում առ կա բո լոր ցու ցա նիշ նե րը նոր մա վոր ված են 
ինդեքսում նե րառ ված մյուս ե րկր նե րի ցու ցա նիշ նե րի նկատ մամբ 1–ից 7 ար ժեք
նե րով, որ տեղ 1–ը նվա զա գույն և 7–ը ա ռա վե լա գույն ար ժեք ներն են: Այ սինքն` ե թե 
որ ևէ եր կիր նոր մա վո րու մից հե տո որ ևէ ցու ցա նի շով ստա նում է ա ռա վե լա գույն 
ար ժեք, դա փաս տում է, որ տվյալ ցու ցա նի շով այդ եր կի րը գե րա զան ցում է վեր
լու ծու թյան մեջ ը նդ գրկ ված բո լոր ե րկր նե րին: 

Ին դեք սի հաշ վար կում ը նդ գրկ ված են հետ ևյալ ե րկր նե րը` Հա յաս տան, Ա դր բե
ջան, Բուլ ղա րի ա, Խոր վա թի ա, Էս տո նի ա, Վրաս տան, Իրանի Իսլամական Հան րա
պե տու թյուն, Ղա զախս տան, Մա լա յզի ա, Լե հաս տան, Ռու սաս տանի Դաշ նու թյուն, 
Սլո վա կի ա, Թուր քի ա, Ո ւկ րաի նա: Ինդեքսի հաշ վար կում օգ տա գործ վել են հետ
ևյալ ցու ցա նիշ նե րը.
 • Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջարկ – 1. ա ռևտ րային բան կե րի մաս

նա ճյու ղեր 100,000 բնակ չի հաշ վար կով, 2. ա ռևտ րային բան կե րի մաս նա ճյու
ղե րի քա նա կը 1,000 կմ2 հաշ վով, 3. ա ռևտ րային բան կե րի մաս նա ճյու ղե րի ա ճի 
տեմ պը 2004–2011 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում, 4. ATM տեր մի նալ նե րի քա նա կը 
100,000 բնակ չի հաշ վար կով, 5. ATM տեր մի նալ նե րի քա նա կը 1,000 կմ2 հաշ վով, 
6. ATM տեր մի նալ նե րի ա ճի տեմ պը 2004–2011 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում56:

 • Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ պա հան ջարկ – 1. ա ռևտ րային 
բան կե րում ա վան դային հա շիվ նե րը 1,000 բնակ չի հաշ վար կով, 2. ա ռևտ րային 
բան կե րի վար կա ռու նե րի քա նա կը 1,000 բնակ չի հաշ վար կով, 3. ա ռևտ րային 
բան կե րի ա վանդ նե րի ծա վա լի ա ճի տեմ պը 2004–2011 թթ. ժա մա նա կա հատ վա
ծում, 4. ա ռևտ րային բան կե րի վար կային պորտֆելի ա ճի տեմ պը 2004–2011 թթ. 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, 5. ա ռևտ րային բան կե րի ա վանդ ներ/Հ ՆԱ, 6. ա ռևտ
րային բան կե րի տրա մադր ված վար կեր/Հ ՆԱ7:
Ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան գնա հատ ման այս մե թո դը հան դի սա նում է 

նո րա րար մո տե ցում այս ո լոր տում, այն ի րե նից ներ կա յաց նում է ֆի նան սա կան 
ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կի գնա հատ ման ը նդ գր կուն և ամ բող ջա կան մե
թոդ, ո րը դեռևս չի կի րառ վել մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Հատ
կան շա կան է, որ ինդեքսում նե րառ ված ցու ցա նիշ նե րը և ե րկր նե րի ցան կը կա րե լի 
է հեշ տու թյամբ փո փո խել և թար մաց նել, ին չը լրա ցու ցիչ ճկու նու թյուն է ըն ձե ռում 
վեր լու ծու թյան հա մար:

5  Ցու ցա նիշ նե րի աղ բյու րը՝ Financial Access Survey (FAS): http://fas.imf.org/
6  Ցու ցա նիշ նե րը 2011 թվա կա նի դրու թյամբ:
7  Ցու ցա նիշ նե րը 2011 թվա կա նի դրու թյամբ:
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Գ ծա պատ կեր 1 և գծա պատ կեր 2–ո ւմ ներ կա յաց ված են ինդեքսի հաշ վար կի 
ար դյունք նե րը: Մաս նա վո րա պես, գծա պատ կեր 1–ո ւմ ներ կա յաց ված են ֆի նան սա
կան ներգ րավ վա ծու թյան ինդեքսի եր կու գլ խա վոր բա ղադ րիչ նե րի` ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կի և այդ ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ պա հան ջար
կի ար դյունք նե րը: 

Գ ծա պատ կեր 1.

Գ ծա պատ կեր 2.

Գ ծա պատ կեր 2–ո ւմ ներ կա յաց ված են ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
ինդեքսի վերջ նա կան ար դյունք նե րը: Ի նչ պես կա րե լի է նկա տել ֆի նան սա կան ներգ
րավ վա ծու թյան մա կար դա կով Հա յաս տա նը ը նտր ված ե րկր նե րի մեջ ու նի մի ջին ցու
ցա նիշ և իր ցու ցա նի շով գե րա զան ցում է օ րի նակ` Վրաս տա նին և Ա դր բե ջա նին: Հա
մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նում ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան ա ռա վել բարձր 
մա կար դակ ու նեն Բուլ ղա րի ան, Խոր վա թի ան և Ռու սաս տա նի Դաշնությունը:

The essence of financial inclusion strategy and assessment  
of financial inclusion in Armenia

This article discusses issues related to financial inclusion policy as well as the method
ologies for measuring the level of financial inclusion in a particular country. Presented in 
the text are the specifics of the financial inclusion policy, internationally recognized means 
and financial tools for improving financial inclusion in a given country as well as the target 
groups of a financial inclusion strategy. Finally a new methodology is presented for measur
ing financial inclusion in a country and a comparative assessment analysis is presented for 
RA and thirteen other countries with respect to financial inclusion in those countries.
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Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ծախ սա տա րու թյու նը որ պես 
ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյա նը խո չըն դո տող գոր ծոն ՀՀ–ո ւմ

Մա մի կոն Խա չատ րյան

ՀՀ ֆի նան սա կան հա մա կար գի ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ հիմ նա կան 
մա տու ցող նե րը ա ռևտ րային բան կե րն են, ո րոնց հա ջոր դում են վար կային կազ
մա կեր պու թյուն նե րը և ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը: Գծա պատ կեր 1–ո ւմ 
ներ կա յաց ված են ՀՀ ֆի նան սա կան հատ վա ծի ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի կա
ռուց վածքն ը ստ ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի: 

Գ ծա պատ կեր 1. ՀՀ ֆի նան սա կան հա մա կար գի ակ տիվ նե րի կա ռուց վածքն  
ը ստ ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի

Գ ծա պատ կեր 1–ո ւմ հս տակ եր ևում է, որ Հա յաս տա նում հիմ նա կան վար կա վո
րումն ի րա կա նաց վում է ա ռևտ րային բան կե րի կող մից, մի ա ժա մա նակ վար կա
վոր ման ե րկ րորդ խո շոր աղ բյու րը վար կային կազ մա կեր պու թյուն ներն են: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով վար կա վոր ման ծախ սա տա րու թյան գնա հատ ման տե սան կյու նից 
չա փա զանց կար ևոր են ա ռևտ րային բան կե րի կող մից ի րա կա նաց վող վար կա վոր
ման ծա վալ նե րի և վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի գնա հա տու մը, քա նի որ հենց այս 
տո կո սադ րույք ներն են հան դի սա նում ֆի նան սա կան շու կա յում առ կա տո կո սադ
րույք նե րի բնու թագ րի չը: 

Գ ծա պատ կեր 2 և գծա պատ կեր 3–ո ւմ ներ կա յաց ված են բան կային հա մա կար
գի վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի վար կե րի և ա վանդ նե րի տո կո սադ րույք նե րը և 
վար կա վոր ման ծա վալ նե րը: Հս տակ կա րե լի է դի տար կել, որ վեր ջին տա րի նե րին 
առ կա է վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի շա րու նա կա կան նվազ ման մի տում: 
Ներ կա յումս, Հա յաս տա նում ՀՀ դրա մով վար կա վոր ման մի ջին տո կո սադ րույ քը 
տա տան վում է 15–20 տո կո սի շր ջա նա կում, ի սկ Ա ՄՆ դո լա րով վար կա վոր ման մի
ջին տո կո սադ րույ քը տա տան վում է 15–20 տո կո սի շր ջա նակ նե րում: 
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Գ ծա պատ կեր 2. Բան կային հա մա կար գի կող մից  
տն տե սու թյա նը տրա մադր ված վար կե րի ծա վալ նե րը1

Գ ծա պատ կեր 3. Բան կային հա մա կար գի ա վանդ նե րի և վար կե րի մի ջին տո կո սադ րույք նե րը2

Սա կայն Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ծախ սա տա րու թյան 
լի ար ժեք գնա հատ ման հա մար հար կա վոր է հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն հա
մադ րե լի ե րկր նե րում հա ման ման ծա ռա յու թյուն նե րի տո կո սադ րույք նե րի հետ: 
Գծա պատ կեր 4–ո ւմ ներ կա յաց ված հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, 
որ Հա յաս տա նում վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րը դեռևս բա վա կա նին բարձր 
մա կար դա կի վրա են հա մե մա տած այլ ե րկր նե րի հետ: Ներ կա յաց ված վար կա
վոր ման տո կո սադ րույք նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նից ո րոշ զար գա ցող 
և զար գա ցած ե րկր նե րի միջև պարզ եր ևում է, որ Հա յաս տա նում առ կա վար կա

1  ՀՀ կենտ րո նա կան բանկ, Ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հաշ վետ վու թյուն, 2012 թ. ա ռա ջին կի սա մյակ:
2  ՀՀ կենտ րո նա կան բանկ, Ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հաշ վետ վու թյուն, 2012 թ., Եր., 2013 թ.:
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վոր ման տո կո սադ րույք նե րը 2011 թվա կա նի դրու թյամբ զի ջում են մի այն հար ևան 
Վրաս տա նին և Ա դր բե ջա նին:

Գ ծա պատ կեր 4. Վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն3

Ամ փո փե լով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հատ վա
ծում հիմ նա կան մաս նա կից նե րը ա ռևտ րային բան կերն են, ո րոնք վար կա վոր ման 
ե րկ րորդ խո շոր աղ բյուր հան դի սա ցող վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 
մեկ տեղ վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում ար ձա նագ րել են վար կա վոր ման ծա
վալ նե րի է ա կան աճ, ո րին զու գակ ցել է վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի շա
րու նա կա կան ան կում: Այ դու հան դերձ, վար կա վոր ման տո կո սադ րույք նե րի հա մե
մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ո րոշ զար գա ցող ե րկր նե րի հետ վկա յում է այն մա սին, 
որ չնա յած տո կո սադ րույք նե րի նվազ ման մի տու մին Հա յաս տա նում վար կա վոր
ման տո կո սադ րույք նե րը ա մե նա բարձ րե րի շար քում են ը նտր ված ե րկր նե րի մեջ: 
Կար ևոր է գի տակ ցել նաև, որ վար կա վո րու մը ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
տե սան կյու նից հան դի սա նում է կար ևոր գոր ծոն այն պարզ պատ ճա ռով, որ տվյալ 
ռազ մա վա րու թյան թի րա խային խումբ հան դի սա ցող ա ռա վել ցածր ե կա մուտ ու
նե ցող ան ձանց է ա կան մա սը միկ րո վար կա վոր ման կա րիք ու նի:

Financial services costs as an obstacle for financial inclusion in Armenia

This article discusses one of the main barriers within the scope of financial inclusion in 
Armenia that is the lending interest rates of main lending institutions and banks in par
ticular. The article addresses the importance of lending interest rates within the scope of 
financial inclusion policy and presents recent trends of lending rates and lending volumes 
in Armenia as well as presents a comparative analysis of lending interest rates for Armenia 
and some of other developing and developed countries.

3  Տվյալ նե րի աղ բյու րը` Հա մաշ խար հային բանկ–http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND
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« Перс пек ти вы раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель нос ти в РА»

А ни Сте па нян 
П ре по да ва тель ка фед ры юрисп ру ден ции юри ди чес ко го 
фа куль те та Меж ду на род но го уни вер си те та Ев ра зи я, 

кан ди дат юри ди чес ких на ук

Ис то ри чес кий опыт пос лед них вре мен поз во ля ет сде лать вы вод о том, что глав
ным фак то ром эко но ми чес ко го рос та и ос но вой бла го по лу чия че ло ве чест ва яв ля ют
ся зна ни я, ко то рые при ме ня ют ся так же в предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти. На 
пу ти раз ви тия эко но ми чес ких от но ше ний не об хо ди мо вы ра бо тать ме ха низ мы пра
во во го ре гу ли ро ва ния этих от но ше ний1. Сов ре мен ное сос то я ние ми ро вой эко но ми
ки идет по пу ти раз ви тия так же ин но ва ци он ной сфе ры – на у ки, но вых тех но ло гий, 
на у ко ем ких от рас лей и ком па ний, обес пе чи вая ос но ву ста биль но го эко но ми чес ко го 
рос та. На уч ные дис кус сии по это му воп ро су от ра жа ют по иск ис точ ни ков эко но ми
чес ко го рос та, не об хо ди мость раз ра бот ки на деж ной на уч ной ба зы для ис поль зо ва
ния ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла ст ра ны. В ми ро вом хо зяйст ве ин но ва ции яв ля
ют ся важ ней шим эко но ми чес ким ре сур сом. Ин но ва ции ста но вят ся ст ра те ги чес ким 
фак то ром эко но ми чес ко го рос та, вли я ют на ст рук ту ру об щест вен но го про из водст ва, 
ви до из ме ня ют эко но ми чес кую ор га ни за цию об щест ва, ста би ли зи ру ют со ци аль ную 
си ту а цию в ст ра не2. Как сп ра вед ли во за ме ча ет М.В. Во лын ки на приш ло вре мя на
пол нить пра во вым со дер жа ни ем ин но ва ци он ную те ма ти ку, а вы пол нить эту за да чу 
спо соб на юри ди чес кая на у ка3.

П ри исс ле до ва нии эти мо ло гии ка те го рии «ин но ва ци я» предс тав ля ет ся воз мож
ным за ме тить, что обоз на чен ная ка те го рия тес но свя за на с по ня ти ем « но ва ци я». 
Но ва ция (от позд не ла тинс ко го novatio –об нов ле ни е, из ме не ни е) в граж данс ком пра
ве – это сог ла ше ние сто рон о за ме не од но го зак лю чен но го ими обя за тельст ва дру
гим. По со ветс ко му пра ву но ва ция при ме ня ет ся в от но ше ни ях меж ду граж да на ми 
и меж ду со ци а лис ти чес ки ми ор га ни за ци я ми, на и бо лее час то в кре дит но–рас чет
ных от но ше ни ях4. 

В за ко но да тельст ве РА в нас то я щее вре мя не да но по ня тия но ва ци и, од на ко да но 
по ня тие «ин но ва ци и» в за ко не РА “О го су дарст вен ном со дейст вии ин но ва ци он ной 
де я тель нос ти” 2006 го да5 (да лее За кон РА), сог лас но ст.2 ко то ро го ин но ва ция – это 
ис поль зу е мый в эко но ми чес ком обо ро те ко неч ный ре зуль тат, на шед ший ре а ли за
цию в ви де но во го или усо вер шенст во ван но го тех но ло ги чес ко го про цес са, но вой или 
усо вер шенст во ван ной про дук ции или ус лу ги. 

Д ля срав не ния об ра тим ся к за ко но да тельст ву РФ, где, в от ли чие от за ко но да

1  Во лын ки на М. В., Ин но ва ци он ное за ко но да тельст во Рос си и. – М.: Ас пект Пресс. 2005, с. 5.
2  Ин но ва ци он ный ме недж мент: учеб ное по со би е/ под ред. Ба ры ше вой А. В. – М.: Из да тельс ко–тор го вая 
кор по ра ция « Даш ков и Кº». 2007, с. 6.
3  Во лын ки на М. В. Указ. соч., с. 10.
4  Боль шая со ветс кая эн цик ло пе дия (в 30 то мах). Том 18. Ник ко–О то ли ты. Трет ье из да ни е. Глав ный ре
дак тор Про хо ров А. М. – М.: Изд. « Со ветс кая эн цик ло пе ди я». 1974, сс. 42–43. 
5  За кон Рес пуб ли ки Ар ме ния “О го су дарст вен ном со дейст вии ин но ва ци он ной де я тель нос ти” от 
23.05.2006, ОВ РА 2006.06.28/33 (488), № 63–Н /www.parliament.am
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тельст ва РА, не да но по ня тия ин но ва ци и, од на ко да но по ня тие но ва ци и. Сог лас но 
ст. 2 за ко на РФ “Об ин но ва ци он ной де я тель нос ти” 2006 го да (да лее За кон РФ)6 под 
но ва ци ей (нов шест вом) по ни ма ет ся ре зуль тат ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти, яв
ля ю щий ся об ъек том граж данс ко–п ра во вых от но ше ний, об ла да ю щий приз на ка ми: 

1) но виз ны, т.е. но вы ми ка чест ва ми, свойст ва ми и ины ми от ли чи тель ны ми от су
щест ву ю щих ана ло гов приз на ка ми; 

2) прак ти чес кой при ме ни мос ти с точ ки зре ния пот ре би тельс кой по лез нос ти и бе
зо пас нос ти; 

3) эко но ми чес кой эф фек тив нос ти (кон ку рен тос по соб нос ти). 
На наш взг ляд за ко но да тельст ва РА и РФ долж ны по за имст во вать друг у дру га эти 

два тес но свя зан ных друг с дру гом по ня ти я, пос коль ку за ко но да тель ное зак реп ле
ние этих по ня тий поз во лит до пол нить су щест ву ю щий про бел как в за ко но да тельст
ве, так и в докт ри не, пос коль ку в нем так же до сих пор нет еди но го окон ча тель но го 
оп ре де ле ния по ня тий « но ва ци я» и «ин но ва ци я».

В За ко не РА не да но са мо го по ня тия ин но ва ци он ной де я тель нос ти, что, на наш 
взг ляд, вы зы ва ет удив ле ни е. По ня тие ин но ва ци он ной де я тель нос ти да но в за ко не РА 
“О на уч ной и на уч но–тех ни чес кой де я тель нос ти” 2000 го да (да лее За кон о на у ке РА)7, 
сог лас но п. «б» ст.1 ко то ро го ин но ва ци он ная де я тель ность это де я тель ность, нап рав
лен ная на ис поль зо ва ние на уч ных ре зуль та тов, по лу че ние но вых ре зуль та тов, по
вы ше ние ка чест ва вы пус ка е мой про дук ции и сни же ние рас хо дов. На наш взг ляд это 
оп ре де ле ние не в пол ной ме ре отоб ра жа ет су ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Бо лее 
це ле со об раз ным счи та ем по ня тие ин но ва ци он ной де я тель нос ти в за ко не РФ, сог лас
но ст.2 ко то ро го ин но ва ци он ная де я тель ность – де я тель ность, обес пе чи ва ю щая соз
да ние и ре а ли за цию (в ве де ние в граж данс кий обо рот) но ва ций (нов шеств) и по лу че
ние на их ос но ве прак ти чес ко го ре зуль та та (но вов ве де ни я) в ви де но вой про дук ции 
(то ва ра, ус лу ги), но во го спо со ба про из водст ва (тех но ло ги и), а так же ре а ли зо ван ных 
на прак ти ке ре ше ний (мер) ор га ни за ци он но го, про из водст вен но–тех ни чес ко го, со
ци аль но–э ко но ми чес ко го и дру го го ха рак те ра, ока зы ва ю щих по зи тив ное вли я ние на 
сфе ру про из водст ва, об щест вен ные от но ше ния и сфе ру уп рав ле ния об щест вом.

П ра во вые ос но вы ин но ва ци он ной де я тель нос ти в РА за ло же ны так же в ря де под
за кон ных ак тов, при ня тых еще с 2005–х го дов, сре ди ко то рых хо чет ся вы де лить 
Пос та нов ле ние пра ви тельст ва РА «О прог рам ме фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной сис
те мы в РА на 2005–2010гг.» от 28.09.2005г. (да лее Прог рам ма 1), где ус та нов лен спи сок 
ме роп ри я тий осу ществ ле ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти, сре ди ко то рых ука за ны 
соз да ние пра во во го по ля (п ри ня тие ря да нор ма тив ных ак тов), соз да ние пра во вых ос
нов де я тель нос ти вен чур ных фон дов и т.д. Сле ду ет от ме тить, что за пе ри од с 2005г. 
по 2010г. бы ло при ня то ряд пра во вых ак тов (но не весь пе ре чень), в част нос ти: 

6  За кон РФ “Об ин но ва ци он ной де я тель нос ти” (п ри нят в г. Санкт–Пе тер бур ге на двад цать седь мом пле
нар ном за се да нии Меж пар ла ментс кой Ас самб леи го су дарств–у част ни ков СНГ) (Пос та нов ле ние N 27–16 от 
16.11.2006г.) /www.base.consultant.ru
7  За кон РА “О на уч ной и на уч но–тех ни чес кой де я тель нос ти” от 05.12.2000, ОВ РА 2000.12.30/33 (131), № 
119 /www.parliament.am 
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Пос та нов ле ние пра ви тельст ва «Об ут верж де нии пре и му щест вен ных нап рав ле ний 
раз ви тия от рас ли» от 19.10.2006г.8, сре ди ко то рых ука за ны соз да ние и раз ви тие ин
но ва ци он ных подст рук тур, аль тер на тив ные ис точ ни ки энер ги и, раз ра бот ки вы со
ких тех но ло гий, внед ре ние и раз ви тие эко ло ги чес ки пред по чи та е мых тех но ло гий, 
что нем но го удив ля ет, пос коль ку в Прог рам ме 1 бы ли зат ро ну ты бо лее ши ро кие сфе
ры ин но ва ци он ной де я тель нос ти, не же ли вы ше у ка зан ные сфе ры; 

Пос та нов ле ние пра ви тельст ва «О приз на нии упол но мо чен но го ор га на в ин но ва ци
он ной сфе ре» от 07.09.20069, ко то рым ны не яв ля ет ся ми нис терст во эко но ми ки и т.д. 

С ле ду ет от ме тить, что в этот же пе ри од был при нят За кон РА (с оп ре де лен ны ми 
не дос тат ка ми), од на ко вы ше у ка зан ные ак ты не в пол ной ме ре ре гу ли ру ют сфе ру ин
но ва ци он ной де я тель нос ти. Что ка са ет ся пра во вых ос нов де я тель нос ти вен чур ных 
фон дов, в РА спе ци аль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния не су щест ву ет, о чем бу дет 
ска за но ни же. В част нос ти, в РА фор мы осу ществ ле ния ин но ва ци он ной де я тель нос
ти ука за ны в ст. 2 За ко на РА, где ука за ны ос нов ные по ня ти я, ис поль зу е мые в за ко не. 
В част нос ти, та ко вы ми яв ля ют ся: ин но ва ци он ные подст рук ту ры (ор га ни за ци и, 
со дейст ву ю щие осу ществ ле нию ин но ва ци он ной де я тель нос ти – ин но ва ци он ные на
уч ные цент ры (ас со ци а ция на уч но–исс ле до ва тельс ких ор га ни за ций, уни вер си те тов, 
инс ти ту тов, тех но пар ков, биз нес ин ку ба то ров, про мыш лен ных и иных ор га ни за ций, 
соз дан ная на до го вор ной ос но ве, нап рав лен ная на цент ра ли за цию на уч ных и тех но
ло ги чес ких исс ле до ва ний, уче ных, спе ци а лис тов, ра бо чей си лы в вы со кой ква ли фи
ка ци ей), тех но пар ки (ю ри ди чес кие ли ца ли бо ас со ци а ция юри ди чес ких лиц (у част
ни ков), ор га ни зо ван ная на до го вор ной ос но ве для сов мест ной де я тель нос ти, глав ной 
за да чей ко то ро го яв ля ет ся фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го кли ма та – осу ществ ле ние 
ин но ва ци он ных и ин вес ти ци он ных прог рамм при по мо щи соз да ния со от ветст ву ю
щей фи нан со вой, ма те ри аль но–тех ни чес кой ба зы, де я тель нос ти, нап рав лен ной на 
про из водст во кон ку рент но го то ва ра на ми ро вом рын ке и внед ре ние на у ко ем ких раз
ра бо ток, вы со ких тех но ло гий), биз нес ин ку ба то ры (ор га ни за ци я, соз дан ная с цел
ью со дейст вия на чи на ю щим предп ри ни ма те лям и но во соз дан ным ма лым и сред ним 
предп ри я ти ям, ко то рая мо жет быть са мос то я тель ной, так и дейст во вать в сос та ве 
тех но пар ка), фон ды и иные спе ци а ли зи ро ван ные ор га ни за ци и), вен чур ные фон ды 
(ор га ни за ци я, уч реж ден ная фи зи чес ки ми и (и ли) юри ди чес ки ми ли ца ми, цел ью ко
то ро го яв ля ет ся фи нан си ро ва ние соз да ни я, ре а ли за ции и пе ре да чи но вых про дук
тов, вы со ких тех но ло гий). 

Как мож но за ме тить, за ко но да тель не ус та но вил чет ко, в ка кой ор га ни за ци он но–
п ра во вой фор ме мо гут быть соз да ны вы ше у ка зан ные суб ьек ты ин но ва ци он ной де
я тель нос ти, в то вре мя как ин но ва ци он ная де я тель ность, как раз но вид ность предп
ри ни ма тельс кой де я тель нос ти, мо жет быть осу ществ ле на в ком мер чес кой фор ме 
де я тель нос ти. Кро ме то го, нес мот ря на пе ре чис ле ние по ня тий форм ин но ва ци он ной 

8  Пос та нов ле ние пра ви тельст ва «Об ут верж де нии пре и му щест вен ных нап рав ле ний раз ви тия от рас ли» 
от 19.10.2006, ОВ РА 2005.11.16/71 (443), № 1729–Н /www.arlis.am 
9  Пос та нов ле ние пра ви тельст ва «О приз на нии упол но мо чен но го ор га на в ин но ва ци он ной сфе ре» от 
07.09.2006, ОВ РА № 1252–А /www.arlis.am
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де я тель нос ти в вы ше у ка зан ном за ко не, од на ко осо бен нос тей ре гу ли ро ва ния по ряд
ка соз да ни я, осу ществ ле ния де я тель нос ти, прек ра ще ния де я тель нос ти этих форм не 
ус та нов ле но, что так же вы зы ва ет удив ле ни е. Вмес те с тем 5 ап ре ля 2012 го да бы ло 
при ня то Пос та нов ле ние пра ви тельст ва «Об ут верж де нии прог рам мы осу ществ ле ния 
де я тель нос ти тех но пар ка в Гюм ри в 2012г.»10, а так же 19 ию ня 2013 го да во вто ром 
чте нии был при нят за ко ноп ро ект за ко на « За ко на РА о пре дос тав ле нии та мо жен ных 
и на ло го вых ль гот в рам ках прог рам мы « Меж ду на род ная шко ла Ди ли жа на»»11. Ут
верж де ние этих двух прог рамм сви де тельст ву ет не толь ко о за рож де ни и, но и раз
ви тии ин но ва ци он ной де я тель нос ти в РА, од на ко эф фек тив ное и осу ществ ле ние де
я тель нос ти тре бу ет в пер вую оче редь на ли чия гра мот ной пра во вой ба зы, в то вре мя 
как у нас от сутст ву ет не толь ко по ня тий ный ап па рат ин но ва ци он ной де я тель нос ти, 
но и не дос та точ но чет кое ре гу ли ро ва ни е. Сле до ва тель но пред ла га ем внес ти со от
ветст ву ю щие из ме не ния в за кон РА «О го су дарст вен ном со дейст вии ин но ва ци он ной 
де я тель нос ти», дос та точ но чет ко и глу бо ко ус та но вив как по ня тие ин но ва ци он ной 
де я тель нос ти и де таль ное ре гу ли ро ва ние форм ор га ни за ции и осу ществ ле ния ин но
ва ци он ной де я тель нос ти. 

Бесс пор но, что в де ле обес пе че ния уве ли че ния ко ли чест ва суб ьек тов и раз ви
тия нап рав ле ний ин но ва ци он ной де я тель нос ти свою ре ша ю щую роль иг ра ет го су
дарст во по час ти соз да ния бла гоп ри ят ных ус ло вий осу ществ ле ния ин но ва ци он ной 
де я тель нос ти, на пу ти ко то ро го сто ит раз ра бот ка со от ветст ву ю щей кон цеп ци и. Се
год ня об ьек том де я тель нос ти ста но вит ся на уч но–тех ни чес кий по тен ци ал, ко то рый 
мож но при чис лить к на ци о наль но му дос то я ни ю, пос коль ку во все вре ме на бы ла и 
есть проб ле ма утеч ки за ру беж по доб но го дос то я ни я. В 2008 го ду ре ше ни ем со ве
та ру ко во ди те лей пра ви тельств СНГ бы ла одоб ре на Меж го су дарст вен ная прог рам ма 
о сот руд ни чест ве на пе ри од до 2020 го да в ин но ва ци он ной сфе ре меж ду ст ра на ми 
участ ни ка ми СНГ, в сос тав ле нии ко то ро го участ ву ет ми нис терст во эко но ми ки РА как 
упол но мо чен ный ор ган в ин но ва ци он ной сфе ре. Да лее Ре ше ни ем N6 Пра ви тельст
ва РА от 17.02.2011г. бы ла одоб ре на Кон цеп ция стар то вой ст ра те гии фор ми ро ва ния 
ин но ва ци он ной эко но ми ки (да лее Кон цеп ци я), в ос но ве ко то ро го бы ли по ло же ны 
сис тем ные на чи на ни я, осу ществ ля е мые с учас ти ем ми нис терст ва эко но ми ки РА, а 
так же иные прог рам мы, нап рав лен ные на раз ви тие и из ме не ние об ра зо ва ни я, биз нес 
воз мож нос тей, пра во во го по ля, фи нан со вых и ин но ва ци он ных подст рук тур, обес пе
чи ва ю щих фор ми ро ва ние на ци о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы12. Сре ди ин но ва
ци он ных подст рук тур, дейст ву ю щих в сис те ме ми нис терст ва эко но ми ки РА вы де
ля ет ся На ци о наль ный центр ин но ва ций и предп ри ни ма тельст ва (Центр)13, ос нов ной 
цел ью ко то ро го яв ля ет ся фор ми ро ва ние и внед ре ние дейст ву ю щих ме ха низ мов пе
ре да чи тех но ло гий, на уч но–тех ни чес кой ин фор ма ции и ока за ние биб ли о теч ных ус

10 Пос та нов ле ние пра ви тельст ва «Об ут верж де нии прог рам мы осу ществ ле ния де я тель нос ти тех но пар ка 
в Гюм ри в 2012г.», ОВ РА 2012.05.02/23 (897), www.arlis.am 
11 www.mineconomy.am 
12 www.innovcentre.am 
13 www.arm.rs.gov.ru 
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луг. В РА су щест ву ет так же Рос сийс ко–Ар мянс кий центр ин но ва ци он но го сот руд ни
чест ва (РА ЦИС)14, ко то рый был соз дан 15 ап ре ля 2010 го да, ос нов ной цел ью ко то ро го 
яв ля ет ся со дейст вие ин тег ра ци он ным про цес сам эко но ми чес ко го сот руд ни чест ва 
РА и РФ с по мощ ью уси ле ния и рас ши ре ния в нем ин но ва ци он но го ком по нен та. На 
наш взг ляд, это мож но счи тать сер ьез ным ша гом на пу ти раз ви тия ин но ва ци он ной 
де я тель нос ти в РА. Од на ко де я тель ность вы ше у ка зан ных ор га ни за ций не долж на 
но сить сти хий ный ха рак тер, а стать сер ьез ным цент ра ми для обес пе че ния соз да ния 
бла гоп ри ят ных ус ло вий осу ществ ле ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти и что са мое 
глав ное участ во вать в нор мот вор чес кой де я тель нос ти ст ра ны.

П ра во вое ре гу ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель нос ти долж но стать иск лю чи тель
ной пре ро га ти вой го су дарст ва. При ня тие со от ветст ву ю щей за ко но да тель ной ба зы, а 
так же конт роль за прак ти кой его при ме не ни я, а так же ре а ли за ция раз лич ных ин но
ва ци он ных про ек тов поз во лит улуч шить и со вер шенст во вать уро вень осу ществ ле ния 
го су дарст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки, роль и мес то ин но ва ци он ной де я тель нос
ти в об щест ве, эко но ми ке и го су дарст ве, зак ре пить ви ды ин но ва ци он ных ор га ни за ций 
(п редп ри я тий), ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти и т.д. 

Նորարարական (ինովացիոն) գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման  
հե ռան կար նե րը ՀՀ–ո ւմ

Մեր օ րե րում աս տի ճա նա բար գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է 
գրա վել նորարարական (ի նո վա ցի ոն) տեխ նո լո գի ա նե րի ո լորտ նե րը` գի տու
թյուն, նոր տեխ նո լո գի ա ներ և այլն: Եվ այս հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման 
ճա նա պար հին ան հրա ժեշտ է վեր հա նել դրանց ի րա վա կան կար գա վոր ման 
մե խա նիզմ նե րը: Հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ նորարարությունները 
հան դի սա նում են այն կար ևո րա գույն աղ բյուր նե րը, ո րոնք վե րած վում են 
ռազմավարական գոր ծո նի տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման հար ցում: Հա յաս
տա նում այ սօր նորարարական գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար առ կա է 
հա մա պա տաս խան կար գա վո րիչ և տեխ նո լո գի ա կան բա զա, սա կայն ո րը թե րու
թյուն նե րից զերծ չէ: Դա էլ իր հեր թին պա հան ջում է հս տա կե ցում և հա մա պա
տաս խան պե տա կան կար գա վո րում: 

14 www.arm.rs.gov.ru



213

Գ նե րի ձևա վո րու մը շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում

Ա նա հիտ Հով հան նի սյան
Եր ևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան 

պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր, տն տե սա գի
տու թյան թեկ նա ծու

Շու կան ի նչ պես հայտ նի է` ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի վայր է, որ տեղ հան
դի պում են սպա ռո ղը և գնոր դը, ը նդ ո րում, ա մեն մե կն ու նի իր պատ կե րա ցու մը 
տվյալ ապ րան քի վե րա բե րյալ: Գնոր դին հե տաքր քիր է բա վա րա րել իր պա հանջ
մուն քը, գն ված ապ րան քին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով, բնու թագ րով, ի սկ սպա ռո
ղին հե տաքր քիր է իր ար տադ րան քը սպա ռել այն պես, որ պես զի դուրս գան իր 
կող մից կա տար ված ծախ սե րը տվյալ ապ րան քի ար տադր ման հա մար: Սա կայն 
ա մեն ի նչ ա վե լի խո րը զար գա ցում նե րի հիմ քեր ու նի, քան այն, ի նչ եր ևում է: Շու
կան գնորդ նե րի և վա ճա ռող նե րի բա խումն է: Ա ռա ջար կը և պա հան ջար կը կար
գա վո րում է շու կան: Այն դեպ քում, ե րբ շու կա յում առ կա է մր ցակ ցու թյու նը, բա ցա
կա յում է մե նաշ նոր հը: Գնե րի ձևա վո րու մը, պահ պա նու մը, տա տա նու մը կապ ված 
է մի քա նի գոր ծոն նե րից: 

Օ րի նակ`
 • ապ րան քի ան հրա ժեշ տու թյան աս տի ճա նից,
 • ապ րան քի վրա կա տար ված բո լոր տե սա կի ծախ սե րից,
 • մարդ կանց ե կամ տից, գնո ղա կա նու թյու նից,
 • մր ցակ ցու թյու նից:

Շու կայի հա մար կար ևոր է ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հա վա սա րակշ ռումը, 
ո րը ու ղիղ կերպով կապ ված է ապ րան քի այն գնից, ո րը մենք ա ռա ջար կում ե նք, և 
ո րը դյու րա մարս է գնոր դի հա մար՝ ել նե լով իր գնո ղու նա կու թյու նից1: Ստեղծ ված 
տն տե սա կան ի րա վի ճա կից գնոր դի հա մար կան չո ղը գինն է, հե տո նոր ապ րան քի 
ար ժե քը, ո րա կը հա մե մատ գնի և այլն: Վերոնշ վա ծը կա րող ենք պատ կե րել գրա
ֆի կի մի ջո ցով: Օ րի նակ՝ կո շիկ ներ, ո րոնք ա ռա ջարկ վում են 60 դոլար և 30 դոլա րի 
չա փով.

 

 

 կանխիկ գնման քանակ 
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1  Ման րա մասն տե՛ս Ա. Մար կո սյան, Տն տե սա գի տու թյուն բո լո րի հա մար, Եր ևան, 2006:
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Վա ճա ռո ղը, ի տար բե րու թյուն գնոր դի, ցան կա նում է վա ճա ռել շատ ապ րանք 
բարձր գնով: Այ սինքն՝ շու կա յում գնոր դը և վա ճա ռող նե րը նույն ապ րան քի վե
րա բե րյալ ու նեն տար բեր շա հեր, բայց շու կան, միև նույնն է, նրանց կա րող է մի
մյանց հետ կա պել ան կախ վերոնշ վա ծից, քա նի որ, ե թե կա ապ րանք, այն պետք 
է ա ռա ջարկ վի և պետք է գն վի, մի այն հար ցն այն է՝ թե ի նչ պես: Այս տեղ ա ռա ջա
նում է հար մա րա վե տու թյան հնա րա վո րու թյու նը թե՛ գնոր դի, թե՛ վա ճա ռո ղի միջև: 
Վա ճա ռո ղը, ու սում նա սի րե լով շու կան, պա հան ջար կը, գի նը ի ջեց նում է այն քան, 
որ քան ապ րան քը կգտ նի իր գնոր դին, դա կա րող է կոչ վել ակ ցի ա, զեղ չեր, սե զո
նային զեղ չեր և այլն: Առ հա սա րակ ի դե ա լա կան վի ճակ է հա մար վում շու կայի հա
մար այն, ե րբ ա ռա ջար կը և պա հան ջար կը կա րող են ի րար հա վա սար վել: Ի նչքան 
էլ ու զե նանք հաս կա նալ և բա ցատ րել շու կան, շու կա յում դիտ վող վար քա գծի եզ
րա կա ցու թյու նը մեկն է, որ շու կա յում կար գա վո րու մն ի րա կա նաց վում է ա ռա ջար կի 
և պա հան ջար կի հա րա բե րակ ցու թյամբ: Վա ճա ռո ղը ու ղղա կի կա րող է եզ րա կա
ցու թյուն ներ ա նել իր ար տադ րան քի տե սա կի, ո րա կի, ծախ սե րի, գնի (ա ռա ջարկ
վող և սպառ վող), ո րից հե տո հաս կա նա, թե իր կա տար ված ծախ սե րը տե ղին են, 
թե ոչ, ար դա րաց վում են, թե ոչ, թե հար կա վոր է մեկ նյու թը, ո րն օգ տա գործ վում 
է տվյալ ապ րան քի ստեղծ ման հա մար փո խա րի նել մեկ այլ ու րի շով, ո րն ա վե լի 
է ժան կդարձ նի այն, կամ տեխ նո լո գի ան փո խա րի նի մեկ ու րի շով և այլն: Ի հար կե 
այս բո լո րը բնո րոշ է ա ռողջ շու կայի հա մար, մր ցակ ցային շու կայի հա մար, ոչ թե 
մե նաշնոր հային: Մե նաշ նոր հային շու կան զր կում է գնոր դին նրա ը նտ րու թյան ի րա
վուն քից, ե թե նրան տվյալ ապ րան քը ան հրա ժեշտ է, ա պա նա դա կամ գնում է, կամ 
էլ չի գնում: Ապ րան քի ա ռք ու վա ճառ քը տեղ է գտ նում այն ժա մա նակ, ե րբ նրանք 
ի րեն ցից ներ կա յաց նում են հա սա րա կա կան ար ժեք, ո րը կա րող է փո փոխ վել, մարդ
կանց գնո ղու նա կու թյու նից, պա հանջ մուն քի ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով, և այլն: 
Այ սինքն՝ գնե րը ու ղիղ կա պի մեջ են գտն վում ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հետ: 

Ա ռա ջար կը և պա հան ջար կը կապ ված են գնե րի հետ, նրանք նաև ազ դում են 
գնե րի ձևա վոր ման վրա: Գնե րը կա ռա վար վում են եր կու ձևե րով՝ ո ւղ ղա կի և 
ա նուղ ղա կի: Ո ւղ ղա կի ձևը դա հենց ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի կար գա վոր ման 
մե խա նիզմն է, ի սկ ե րկ րորդ ձևը դա վար չա կանն է, ե րբ սահ մա նում են գնե րը: 
Գի նը դա ապ րան քի մեջ ներդր ված, մարմ նա վոր ված աշ խա տան քի ծախ սերն է: 
Ապ րան քի գի նը, ապ րան քի ար ժե քի դրա մա կան ար տա հայ տու թյունն է: Մյուս կող
մից՝ ապ րան քի գի նը շու կա յում գնոր դի կող մից գնա հատ վում է ապ րան քի օգ տա
կա րու թյու նից ել նե լով: Այ սինքն՝ ի րա կան կա տար ված ապ րան քի վրա ծախ սե րը 
և օգ տա կա րու թյան աս տի ճա նը: Այ սինքն՝ ապ րան քի սպառ ման հա մար մեծ դեր 
և նշա նա կու թյուն ու նի ոչ թե ապ րան քի ի րա կան ար ժե քը, նրա մեջ մարմ նա վոր
ված ծախ սե րը, այլ գնոր դի կող մից ապ րան քի օգ տա կա րու թյան գի նը 2: Փաս տո րեն 
շու կա յում գի նն ու նի մեծ դեր և կար ևոր գոր ծա ռույթ ներ, օ րի նակ՝ գի նը կա րող է 
ո րոշիչ դեր ու նե նալ ապ րան քի սպառ ման գոր ծում, գնի շու կա յում կա տար վում է 
ե կա մուտ նե րի բաշ խում և ել նե լով գնից և սպա ռու մից, կան խո րոշ վում է ապ րան քի 
հե տա գա ար տադ րու թյու նը`

2 Ման րա մասն տե՛ս Ս. Ս տե փա նյան, Ա. Հա մա զաս պյան, Տն տե սա գի տու թյան հիմ նադ րույթ ներ, 
Եր ևան, 2007: 
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 • ն րա քա նա կը,
 • ո րա կը,
 • ար տադր ման ե ղա նա կը:

Ժա մա նա կա կից տն տե սու թյան զար գաց ման պայ ման նե րում գոր ծում է գնե րի 
հետ ևյալ հա մա կար գը.

 • պայ մա նագ րային,
 • պե տա կան գներ,
 • հա մաշ խար հային:

Շու կա յում ի րա վի ճա կը բնու թագր վում է ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի միջև 
ե ղած հա րա բե րակ ցու թյամբ, ո րը բնու թագր վում է հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րով` 
1. ա ռա ջարկ և պա հան ջարկ,
2. մր ցակ ցու թյուն և գնոր դի վճա րո ղա կա նու թյուն:

Շու կայի ի րա վի ճա կը բնու թագր վում է նաև տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րով, շու
կա յում ապ րան քի գնե րով, վար կե րի ստաց ման դրույ քա չա փե րով, փո խար ժե քի, 
ար ժեթղ թե րի տա տա նում նե րով, բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կով:

Պայ մա նագ րային գնե րը շու կա յում գոր ծող ա զատ գներն են, ո րոնք ի րենց 
կար գա վո րու մը ստա նում են՝ պայմանավորված ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի ազ
դե ցու թյամբ:

Պե տա կան գնե րը սահ ման վում են պե տու թյան կող մից այն ապ րանք նե րի հա
մար, ո րոնք ու նեն ռազմավարական նշա նա կու թյուն, կամ մե նաշ նորհ ձեռ նար կու
թյուն նե րի ար տադ րան քի սո ցի ա լա կան կար ևոր ապ րանք նե րի հա մար: Հա մաշ
խար հային գնե րը կի րառ վում են մի ջազ գային ա ռևտ րում: Այս գնե րը կապ ված են 
մի շարք գոր ծոն նե րից՝ կախ ված յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջա նի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից: Հա մաշ խար հային են հա մար վում այն գնե րը, ո րոնց մի ջո ցով ի րա
կա նաց վում են ար տա հան ման և ներ մուծ ման ա ռա վել խո շոր գոր ծարք նե րը: Գնե
րը կա րող են փո փոխ վել`

 • գն ման ծա վալ նե րի փո փո խու մից կախ ված,
 • փո խադր ման պայ ման նե րից կախ ված,
 • պայ մա նագ րե րի պայ ման նե րի փո փոխ ման հետ կապված:

Շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում գնա գո յաց ման մե խա նիզ մն ար
տա հայտ վում է` ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի փոխ հա րա բե րու թյան ա զա տու թյամբ: 
Գնա գո յաց ման ա զա տու թյու նը շու կա յա կան տն տե սու թյան ի նք նա կար գա վոր ման 
հիմքն է, գի նը ձևա վո րվում է ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հի ման վրա:

The formation of prices in the market economy

As is known the market is a place for supply and demand, where a consumer meets a 
buyer, and everyone has its own perception of the product. Supply and demand regulate 
the market in case there is competition in the market, there is no monopoly. It is impor
tant to balance supply and demand in the market, which is directly linked to the price of 
the product that we offer. Prices are managed in two ways: direct and indirect. The price 
of goods is monetary expression of the value of goods. 
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Աղ քա տու թյու նը որ պես սո ցի ալ–տն տե սա կան կա տե գո րի ա.  
դր սևո րում նե րը ՀՀ–ո ւմ և դրա հաղ թա հար ման ու ղի նե րը 

Ա նա հիտ Սի մո նյան 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան,  

 տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նո ղու հի 

Սույն հոդ վա ծով ներ կա յաց նում ե նք «Աղ քա տու թյան մա կար դա կը ՀՀ–ո ւմ և 
դրա հաղ թա հար ման ու ղի նե րը» թե ման: Հաշ վի առ նե լով թե մայի ի նչ պես տեսա
կան, այն պես էլ գործ նա կան կար ևո րու թյու նը՝ աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում 
տրվել են գնա հա տա կան ներ և մեկ նա բա նու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ կլի նեն 
տվյալ ո լոր տում նմա նա տիպ ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նակ: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են. «աղ քա տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, դ րա տար
բեր սահ մա նում նե րը, ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, աղ քա տու թյան մա կար դա կի 
չա փու մը և վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա աղ քա տու թյան մա կար դա կի 
գնա հա տումն ու դրա հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը ՀՀ–ո ւմ: 

Աղ քա տու թյու նը բարդ եր ևույթ է, որ իր մեջ նե րա ռում է բազ մա թիվ քա ղա քա
կան, տն տե սա կան, ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա կան և կեն սա բա նա կան 
բնույ թի տե սակ ներ:  

Որ պես սո ցի ալ–տն տե սա կան կա տե գո րի ա այն կա րե լի է սահ մա նել հետ ևյալ 
կերպ.աղ քա տու թյու նը բնակ չու թյան կեն սա կան պա հանջ նե րի ան բա վա րա րու
թյունն է, ո րի մա կար դա կը ցածր է օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ սահ ման ված 
սպառ ման չա փա նիշ նե րից, անհ րա ժեշտ կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ժա մա
նա կի ո րո շա կի կտր ված քով: 

Աղ քա տա ծին օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում հայտ նի են՝ 1988 թ. Սպի
տա կի ա վե րիչ ե րկ րա շար ժը,  պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կը. փախս տա կան նե րի 
ներ հոս քը,  սահ ման նե րի մեծ մա սի շր ջա փա կու մը հար ևան Թուր քի այի և Ա դր բե
ջա նի կող մից, տն տե սա կան նախ կին կա պե րի կո րուս տը ԽՍՀՄ փլու զու մից հե
տո, է ներ գե տիկ ճգ նա ժա մը, դ րա մա փո խա նա կու թյու նը, ո րի հետ ևան քով մեկ 
օ րում կո րան մարդ կանց տաս նյակ տա րի նե րով կու տա կած ա վանդ նե րը:  Վի ճակն 
էլ ա վե լի էր բար դա նում հան րա պե տու թյու նում տրանս պոր տային շր ջա փակ ման, 
 նախ կին տն տե սա կան կա պե րի լի ա կա տար խզ ման.բազ մա թիվ ար դյու նա բե րա
կան ձեռ նար կու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան դա դա րեց ման,  կազ մա լուծ ման և կոր
ծա նա րար այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ:  

Աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում անդրա դարձ է կա տար վել տն տե սա կան ա ճին 
և բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կին: Ցան կա ցած ա ռա ջըն թաց ապ րող հա սա րա
կու թյան հա մար բնակ չու թյան կենսա մա կար դա կի բարձ րա ցու մը գլ խա վոր և ա մե
նա կար ևոր նպա տակ նե րից մե կն է: Տն տե սա կան ա ճը դիտ վում է որ պես կար ևոր 
նպա տակ, քա նի որ բնակ չու թյան մեկ շն չի հաշ վով ազ գային ար դյուն քի ա վե լա ցու
մը նշա նա կում է կեն սա մա կար դա կի բարձ րա ցում: Մի կո մից՝ ի րա կան ե կա մուտ
նե րի ա ճը մե ծաց նում է ըն տա նիք նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, մյուս կող մից՝ տն
տե սա կան ա ճը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ի րա կա նաց նե լու աղ քա տու թյան դեմ 
ծրա գի րը՝ ա ռանց սպառ ման մա կար դա կի կամ ներդ րում նե րի նվազ ման: Հարկ 
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է նշել նաև, որ հա յաս տա նյան ի րա կա նու թյան մեջ կեն սա մա կար դա կի գլ խա վոր 
ցու ցա նիշ է աղ քա տու թյան մա կար դա կը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով աղ քա տու թյան մա
կար դա կի նվա զու մը մեր ե րկ րում կլի նի կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց ման կար
ևո րա գույն գրա վա կան նե րից մե կը: Որ պես զի ստա նանք կա պը աղ քա տու թյան, 
 կեն սա մա կար դա կի և տն տե սա կան ա ճի միջև, փոր ձենք բա ցատ րել, թե որ քա
նով է ե րկ րի տն տե սա կան ա ճը ազ դում բնակ չու թյան աղ քա տու թյան մա կար դա
կի վրա, արդյոք տա րե կան ամրագրված տն տե սա կան ա ճը կբե րի աղ քա տու թյան 
մա կար դա կի նվազ մա նը: 

Վեր լու ծե լով հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րը՝ կեզ րա կաց նենք, որ պա տաս
խա նը մի ան շա նակ չի կա րող լի նել, քա նի որ 90–ա կան թվա կան նե րի ա ռա ջին 
կե սին Հա յաս տա նում առ կա էր տն տե սա կան զար գաց ման գոր ծըն թաց, այդ շր
ջա նում տե ղի ու նե ցավ ար տադ րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի էվոլյուցի ան, և 
չնա յած տն տե սա կան ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի վատ թա րաց մա նը, դ րա նից մի քա նի սը 
բա րե լա վե ցին, օ րի նակ՝ կյան քի մա կար դա կի և ո րա կի ցու ցա նիշ նե րի՝ ս պա ռո ղա
կան ապ րանք նե րի պակասուրդի խիստ կր ճա տու մը, այ սինքն` մի ա ժա մա նակ նա
խադ րյալ ներ ստեղծ վե ցին մոտ ա պա գա յում տն տե սու թյան բա րե լավ ման հա մար: 

Քն նար կե լով նաև տն տե սա կան ա ճի և բնակ չու թյան աղ քա տու թյան մա կար
դա կի փո խա դարձ կա պը 2012 թվա կա նի դրու թյամբ` ստա նում ե նք ա վե լի պատ
կե րա վոր և թվային հաշ վարկ նե րով լի մի ա ղյու սակ, որ տեղ պարզ եր ևում է,  թե 
ար դյոք տն տե սա կան ա ճը հան գեց րել է աղ քա տու թյան կր ճատ մա նը, թե  ոչ: 

Այս վեր լու ծու թյանն ա ռըն թեր հարկ է ներ կա յաց նել նաև կա ռա վա րու թյան կող
մից ի րա կա նաց ված քայ լե րը, ո րոնք և հան գեց րել են այ սօր վա պատ կե րին: Ա ռա
ջին լուրջ քայ լը, ո րն ար վեց մեր ե րկ րում աղ քա տու թյան կր ճատ ման հա մար, դա 
աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի ներդ րումն (Ա ՀՌԾ)1 էր: 
Այս ծրագ րի մշակ ման պատ ճա ռը հան դի սա ցավ ե րկ րի բնակ չու թյան մի ստ վար 
զանգ վածի նյու թա կան աղ քա տու թյան մեջ գտն վե լը, ըստ այդմ էլ ծրագ րի ա ռաջ
նա հերթ խն դի րը նյու թա կան աղ քա տու թյան կր ճա տումն էր: 

1 Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրա գիր, Եր ևան, 2003, Բա ժին 2. Ա ՀՌԾ նպա տակ
նե րը և քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, էջ 36:
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Պատ կե րից եր ևում է, որ ծրա գի րը իր նպա տա կին կա րե լի է ա սել, որ ծա ռա
յում էր, սա կայն ը նդ հատ վեց 2008 թվա կա նին: Պատ ճա ռը ար տա քին գոր ծոնն էր՝ 
 հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը: Ճգ նա ժա մի ա վե րիչ ազ դե
ցու թյու նից ան մասն չմ նաց նաև Հա յաս տա նը, այն զու գորդ վեց 14 տո կոս ան կմամբ 
և աղ քա տու թյան ա վե լաց մամբ: Այս պի սի ի րա վի ճա կը ստի պեց կա ռա վա րու թյա նը 
վե րա նայել Ա ՀՌԾ–ը, քա նի որ այդ ծրագ րի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը այլևս 
չէր հա մա պա տաս խա նում առ կա վի ճա կին, և ար դյուն քում ներդր վեց մի նոր ծրա
գիր՝ Կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը (ԿԶԾ)2, ո րի հիմ նա կան գերխն դի րը կա յուն, 
հա վա սար զար գաց ման ա պա հո վումն էր, ո րի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյու
նը պետք է լի ներ աղ քա տու թյան կր ճա տու մը: 

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, թե հա մա պա
տաս խան ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րկ րի բնակ չու թյան քա նի տո կոսն է ե ղել աղ
քատ, շատ աղ քատ և ծայ րա հեղ աղ քատ3: Եվ ը ստ կեն սա մա կար դա կի սուբյեկ տիվ 
գնա հա տա կան նե րի՝ 2011 թվա կա նի դրու թյամբ ծայ րա հեղ աղ քատ են հա մար վում 
բնակ չու թյան մոտ 3.7 տո կո սը, աղ քատ՝ 35.6 տո կո սը, մի ջի նից ցածր կեն սա մա
կար դա կով ապ րող նե րը կազ մում էր բնակ չու թյան 35.6 տո կո սը, իսկ մի ջի նից 
բարձր՝ 4.2 տո կո սը: Հա յաս տա նում հա րուստ են հա մար վում բնակ չու թյան 0.2–0.4 
տո կո սը: Աղ քա տու թյան մա կար դա կի մեկ շն չի հաշ վով օ րա կան սպա ռո ղա կան 
ծախ սե րը նվա զա գույն 5 դո լար ար ժե քի նոր մայի հաշ վար կով 2011 թ վա կա նին աղ
քատ է հա մար վում բնակ չու թյան 73 %–ը:  Մինչև 18 տա րե կան ե րե խա նե րի 4.7 %–ը 
ապ րում է ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մեջ, իսկ 41.9 %–ն՝ աղ քա տու թյան մեջ: 

2008 2009 2010 2011
Աղ քատ բնակ չու թյուն 27.6 34.1 35.8 35.0

Շատ աղ քատ 12.3 20.1 21.3 19.9
Ծայ րա հեղ աղ քատ 1.6 3.6 3.0 3.7

Աղ քա տու թյան սրու թյուն 1.4 2.4 2.5 2.4
Աղ քա տու թյան խո րու թյուն 5.1 7.8 8.1 7.9

2 ԿԶԾ, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի իրականացման հիմնա կան ար
դյունք ները և ռազմավարական ծրագրի վերանայման անհրաժեշտությունը, էջ 25:
3 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012, 
Աղքա տու թյան ցուցանիշներ, էջ 84:
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Սա կայն պաշ տո նա կան տվյալ նե րից զատ ևս կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել 
Հա յաս տա նի բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի և կյան քի ո րա կի մա սին: Դ րա հա
մար կա տար վել է հար ցում հա րյուր ըն տա նի քի շր ջա նակ նե րում, խնդ րել ե նք նրանց 
գնա հա տել ի րենց կյան քի ո րա կը, ա հա թե ի նչ պի սի պատ կեր ե նք ստա ցել.

 
Ար դյուն քում եր ևում է, որ ը ստ հարց ված նե րի 52 տո կո սի ի րենց վի ճա կը վատ է: 

Սա խո սում է ար դեն մեր սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան թե րու թյուն նե րի մա սին: 
Հարկ է նշել, որ աղ քա տու թան մա կար դա կը Հա յաս տա նում վեր ջին տա րի նե

րին ա վե լա ցել է:  
Ընդ հան րաց նե լով սույն աշ խա տան քում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը և 

հաշ վի առ նե լով աղ քա տու թյան կր ճատ ման հա մաշ խար հային փոր ձը՝ կա րող ե նք 
տալ հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյու նը: Մեր կա ռա վա րու թյու նը փոր ձում է շատ ա րագ 
լու ծել եր կու գլո բալ խն դիր. հա՛մ աղ քա տու թյու նը կր ճա տի, հա՛մ էլ տն տե սա
կան աճ ար ձա նագ րի և հենց այդ պատ ճա ռով է, որ ար դյունք նե րը տե սա նե լի չեն: 
Անհրաժեշտ է փոքր, բայց վս տահ քայ լե րով ա ռաջ գնալ: Ա հա ո րոշ հետ ևու թյուն
ներ՝ 

1. Կար ևոր է, որ մակ րոտն տե սա կան կա յու նու թյու նը չդի տարկ վի որ պես գնա
ճի, առևտ րի և ֆիս կալ պակասուրդ նե րի վե րահսկ ման լծակ: 

2. Պետք է ըն դու նել, որ ա ռևտ րային քա ղա քա կա նու թյու նը ազ դում է աղ քա տու
թյան նվա զեց ման վրա: 

3. Քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է կենտ րո նա նա բա րեն պաստ ներդ րու մային 
մի ջա վայ րի ստեղծ ման վրա: 

Ան ցու մային ե րկր նե րում, ինչ պի սին Հա յաս տանն է, որ պես աղ քա տու թյան 
հաղ թա հար ման ա ռանց քային սյուն պետք է դիտ վի հան րային կա ռա վար ման բա
րե լա վու մը. 
 • հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան աս պա րե զում՝ հա կա կո ռուպ ցի ոն ռազ մա վա

րու թյան,
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 • տն տե սա կան աս պա րե զում՝  հա կա մե նաշ նոր հային քա ղա քա կա նու թյան,
 • քա ղա քա կան–ի րա վա կան աս պա րե զում մար դու ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա

գործ ման մի ջո ցով: 
Ա հա և հա մոզ վե ցինք, որ տն տե սա կան ա ճի քա ղա քա կա նու թյու նը չի հան գեց նի 

աղ քա տու թյան կր ճատ մա նը ՀՀ–ո ւմ, այլ հան րային կա ռա վար ման, ար դա րա դա
տու թյան, կր թու թյան ո լորտ նե րում կա տար վող հիմ նա կան և ի րա կան բա րե փո
խում նե րը՝ հիմն ված ե կա մուտ նե րի ար դար վե րա բաշխ ման, ար դար ու համերաշխ 
սո ցի ա լա կան հա մա կար գի սկզ բուն քի վրա, ո րը և հնա րա վո րու թյուն կտա մշա կել 
աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման հա մար ի րա կան և ազ դու քա ղա քա կա նու թյուն ներ 
ու մե խա նիզմ ներ ՀՀ–ո ւմ: 

Poverty as a social–economic category. The ways in RA and its overcoming

This issue presents “The level of poverty in RA and the ways of its overcoming”. Tak
ing into consideration its theoretical and practical meaning of the theme, comments and 
values are given which will be useful for analogical investigations in the same sphere: 

The article includes: The definition of the meaning of poverty, the reasons of its origin, 
the measurement of its level, statistic information of the values of its level and strategic 
program of overcoming poverty in RA. 

Poverty is a strict meaning, which includes political, economical, social, juridical and 
biological various types. This will be discussed in the article more thoroughly.

Being a social–economic category the concept of “poverty” can be defined as the fol
lowing: 

Poverty – an extreme paucity of human, family, region, state of assets, goods and 
money to rebuild their lives and livelihoods. Therefore, the poverty line is called standard 
set by the level of cash income individuals, families, for a certain period, which provides 
the physical subsistence.

To achieve a more accurate picture, we compare the average monthly income per 
capita, per month, costs incurred to current costs, as well as about alternative costs, which 
makes the population (eg, utilities). Such studies will provide an opportunity to find out 
how much money is needed to a single person to live in RA, so as not to be considered 
poor, very poor or extremely poor.

With the help of the charts we aim to show the level of poverty in different regions, 
towns and villages of Armenia.

It is deducible from what has been said above, that financial needs can be an impetus 
for the growth of social opportunities and for the reduction of poverty. We state that the 
policy of economic growth does not lead to the poverty reduction in RA.
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Աշ խա տան քի շու կայի և աշ խա տա վար ձի  
հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ–ո ւմ

Գա յա նե Սարգ սյան
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու

թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղու հի

Սույն աշ խա տան քով ներ կա յաց նում ե նք «Աշ խա տան քի շու կայի և աշ խա
տա վար ձի հիմ նախն դիր ներն ՀՀ–ո ւմ» թե ման: Հաշ վի առ նե լով թե մայի ի նչ պես 
տնտե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան կար ևո րու թյունն ու ար դի ա կա նու թյու նը՝ 
աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում փորձ է կա տար վել տալ գնա հա տա կան ներ ու մեկ
նա բա նու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են ծա ռայել տվյալ ո լոր տում ու սում նա սի րու
թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րին անց
ման գոր ծըն թա ցը բնու թագր վում է տն տե սա կան, քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան 
բազ մա թիվ ու բազ մաբ նույթ հա կա սու թյուն նե րով: Տն տե սա կան վե րա փո խում
նե րը հա սա րա կու թյան մեջ ձևա վո րել են նոր վե րա փո խում նե րի փու լը՝ հան գեց
նե լով կեն սա մա կար դա կի կտ րուկ ան կման, գոր ծազր կու թյան ա վե լաց ման և հա
սա րա կու թյան ե կա մուտ նե րի ծայ րա հեղ բևե ռաց ման խո րաց ման: Ո ւս տի ե րկ րում 
ստեղծ ված տն տե սա կան վի ճա կը պա հան ջում է նաև ՀՀ աշ խա տան քի շու կայի, 
աշ խա տա վար ձի ձևա վոր ման շու կա յա կան մե խա նիզ մի վեր լու ծու թյուն, աշ խա
տան քի շու կայի, աշ խա տա վար ձի և զբաղ վա ծու թյան փոխ կապ վա ծու թյան, ն վա
զա գույն և մի ջին աշ խա տա վար ձի հիմ նախն դիր նե րի, և ը նդ հան րա պես աշ խա տա
վար ձի ցածր մա կար դա կի պատ ճառ նե րի և տն տե սու թյան մակ րո մա կար դա կում 
դրա հետ ևանք նե րի բա ցա հայ տում: 

Դի տար կե լով ՀՀ–ի տն տե սա կան զար գաց ման էվոլյուցի ան ան ցու մային փու
լում, տես նում ե նք, որ ե րկր նե րի մեծ մա սին էլ բնո րոշ դար ձան ար տադ րու թյան 
մասշ տաբ նե րի ան կու մը, ներդ րում նե րի զանգ վա ծային կր ճա տու մը, գնե րի կտ րուկ 
ա ճը, ո րը աս տի ճա նա բար մե ծաց նում էր աշ խա տա վար ձի և գնե րի ա նընդ հատ 
խո րա ցող ճեղք ված քը, սո ցի ա լա կան լար վա ծու թյան խո րա ցու մը, գոր ծա զուրկ
նե րի թվի ա վե լա ցու մը և այլն1: Մի ա ժա մա նակ, ի տար բե րու թյուն շու կա յա կան 
տն տե սու թյան մյուս են թա կա ռուց վածք նե րի, ո րոնք քիչ թե շատ ձևա վոր վել են և 
հիմ նա կա նում կա տա րում են ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը, աշ խա տան քի շու կան դեռևս 
վերջ նա կա նո րեն ձևա վոր ված չէ, զգա լի է աշ խա տան քի ա ռա ջար կի և պա հան
ջար կի միջև խզու մը, ա ռա ջարկ վող մի ջին աշ խա տա վար ձը չի փոխ հա տու ցում 
աշ խա տու ժի ան գամ պարզ վե րար տադ րու թյու նը, ի սկ այն շար ժիչ ու ժե րը, ո րոնք 
ո ւղղ ված են շու կայի կար գա վոր մա նը, բա վա կա նին թույլ են: 

Ժա մա նա կա կից հա յաս տա նյան աշ խա տան քի շու կային բնո րոշ է ոչ լրիվ զբաղ
վա ծու թյու նը կամ խիստ թեր բեռն ված աշ խա տան քը, հար կա դիր պա րա պուրդ
նե րը, ցածր աշ խա տա վար ձը, բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի մեծ տար բե րա կու մը: 
2006–2012 թթ. ՀՀ աշ խա տան քի շու կան բնու թագ րող հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րի 
մա սին կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել ներ կա յաց ված ա ղյու սա կի տվյալ նե րից: 

1 «Ան կա խու թյան և ան ցու մային տա րի նե րը Հա յաս տա նում», Մարդ կային զար գաց ման զե կույց, 
Հայաս տան. 2005, ՄԶԾ:
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Ա ղյու սակ 1. ՀՀ աշ խա տան քի շու կայի հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րը

Ցու ցա նիշ ներ Չափ ման 
մի ա վոր 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Տն տե սա պես ակ տիվ 
բնակ չու թյուն

hազ. 
մարդ 1181,3 1184,3 1192,5 1170,8 1188,1 1440,9 1418,3

Գոր ծազր կու թյան 
մա կար դակ % 7,5 7,0 6,3 7,0 7,0 6,9 6,0

Մի ջին ամ սա կան 
ան վա նա կան աշ խա
տա վարձ

դ րամ 62293 74227 87406 96019 102652 108092 121342

Աշ խա տող նե րի ի րա
կան աշ խա տա վար
ձի ինդեքսը նա խորդ 
տար վա նկատ մամբ

% 116 114 108 106 99 97 102

Ակն հայտ է դառ նում (ՀՀ Ա ՎԾ տվյալ նե րի հա մա ձայն), որ 2007 թ. պաշ տո նա պես 
գրանց ված գոր ծազր կու թյու նը կազ մել է 7 %, սա կայն գոր ծազր կու թյան մա կար դա
կը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, ը ստ Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյան սահ ման ման, կազ մել է տն տե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան 28.4 %–ը, 2010 թ. 
այդ ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար ե ղել են 7.0 % և 27.5 %: Ի րա կան աշ
խա տա վար ձի ինդեքսը 2006–2012 թթ. ցու ցա բե րել է ա նընդ հատ ան կման մի տում:

ՀՀ–ո ւմ փոխ վել է զբաղ վա ծու թյան բաշ խու մը` հօ գուտ այն ճյու ղե րի, որ տեղ 
բարձր է գոր ծա րար ակ տի վու թյու նը` ա ռև տուր, տրանս պորտ, կապ, հյու րա նոց
ներ ու ռես տո րան ներ, ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն և այլն: Հան րա պե տու թյու
նում նկատ վում է աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի շարժ` բարձր գոր ծազր կու թյան 
շր ջան նե րից նրանք մայ րա քա ղաք են տե ղա փոխ վում աշ խա տանք գտ նե լու հույ
սով: Ար դյուն քում` աշ խա տան քի շու կա յում խախտ վել է աշ խա տան քի ա ռա ջար կը 
մի շարք մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով: Մի ա ժա մա նակ` բարձր ո րա կա վո րում ու
նե ցող մաս նա գետ նե րը գի տու թյան և այլ ո լորտ նե րից տե ղա փոխ վում են ի րենց 
մաս նա գի տու թյան հետ կապ չու նե ցող ո լորտ ներ, և նույ նիսկ` ար տա սահ ման: 
Նման ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը հան գեց նում է այն բա նին, որ եր կի րը սկ սում է 
տեխ նո լո գի ա պես հետ մնալ զար գա ցած ե րկր նե րից: Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ 
Հա յաս տա նի աշ խա տան քի շու կայի վրա մե ծա պես ազ դում է աշ խա տան քային մե
ծա ծա վալ միգ րա ցի ան, ը նդ լայն վել է վեր ջի նիս շար ժի աշ խար հագ րու թյու նը` ը նդ
գր կե լով Եվ րո պան, Ռու սաս տա նը և Ա ՊՀ մի շարք այլ ե րկր ներ: Ը նդ ո րում` միգ րա
ցի ան կա տար վում է ի նչ պես օ րի նա կան, այն պես էլ ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով: 
ՀՀ–ո ւմ աշ խա տան քային միգ րա ցի այի գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, 
որ ար տա գաղ թող նե րի հիմ նա կան մա սը ա ռողջ, կր թու թյուն ստա ցած ե րի տա
սարդ ներն են: Այս պես, օ րի նակ՝ 2006 թ. ար տա գաղ թած տղա մարդ կանց 49.8 %–ը 
ե ղել է 20–49 տա րե կան, 2007–ին` 52.4 %–ը, 2008–ին` 50.2 %–ը, 2009–ին` 50.9 %, ի սկ 
2010–2012 թ–ին` 47.8 %–ը2: Սա նպաս տում է մի կող մից՝ աշ խա տան քի շու կա յում լար
վա ծու թյան թու լաց մա նը, դե պի հայ րե նիք ե կա մուտ նե րի հոս քին, մյուս կող մից` 

2  ՀՀ ար տա քին և ներ քին միգ րա ցի այի ը նտ րան քային հե տա զո տու թյան զե կույց, ՄԱԿ–ի Բնակ չու թյան 
հիմ նադ րամ, ՀՀ Ա ՎԾ, Եր ևան, 2010–2012, էջ 74–76:
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բնակ չու թյան ծե րաց մա նը, ըն տա նիք նե րի կազ մա լուծ մա նը, բնակ չու թյան սե ռա
տա րի քային կազ մի փո փո խու թյա նը և մի շարք այլ բա ցա սա կան հե տևանք նե րի: 
Ա նհ րա ժեշտ է պե տա կան մա կար դա կով ո րո շել մի ջազ գային ծա վա լով միգրա ցի
այի հնա րա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րը, ին չը մե ծա պես կն պաս տի աշ խա տան քային ռե
սուրս նե րի ա զատ և օ րի նա կան շար ժին: Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում է ա պես 
փոխ վել է պե տա կան ու մաս նա վոր հատ ված նե րում աշ խա տող նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը: 2010 թ. պե տա կան հատ վա ծում զբաղ ված է ե ղել աշ խա տող նե րի 18.9 %–ը, 
ի սկ ոչ պե տա կան հատ վա ծում` 81.1 %–ը: Ո րոշ չա փով կր ճատ վել է բնակ չու թյան 
ե կա մուտ նե րի տար բե րա կու մը: Ե թե 1998–99 թթ. 20 % ա մե նա շատ ա պա հով ված 
բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րը մո տա վո րա պես 32 ան գամ գե րա զան ցում է ին 20 % ա մե
նա քիչ ա պա հով ված բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րին, ա պա 2012 թ. այդ տար բե րու թյու
նը կազ մել է 9 ան գամ, ի սկ Ջի նի ի գոր ծա կի ցը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 0.593–ից 
դար ձել է 0.3713: Աշ խա տան քի ա ռա ջար կի ա նընդ հատ ա ճի և պա հան ջար կի նվազ
ման հետ ևան քով ՀՀ աշ խա տան քի շու կան այ սօր բնու թագր վում է բարձր լար վա ծու
թյամբ: Ի սկ աշ խա տան քի շու կայի լար վա ծու թյան ներ կայիս մա կար դա կը մեծ չա փով 
պայ մա նա վոր ված է պե տու թյան վա րած պա սիվ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյամբ: 
Այս պի սով, ՀՀ աշ խա տան քի շու կայի ա ռջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րից ա ռանձ
նաց նենք հետևյալները.
 • աշ խա տա շու կա յում ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի ան հա մա մաս նու թյուն,
 • տա րած քային ան հա մա չափ զար գա ցում, ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րում գոր

ծազր կու թյան և աշ խա տա վար ձի մա կար դակ նե րի մեծ տար բե րու թյուն,
 • գյու ղա կան շր ջան նե րում թերզ բաղ վա ծու թյուն, ոչ գյու ղատն տե սա կան զբաղ

վա ծու թյան ոչ բա վա րար մա կար դակ, 
 • երի տա սարդ նե րի, կա նանց և աշ խա տա շու կա յում ան մր ցու նակ ան ձանց շր ջա

նում բարձր գոր ծազր կու թյուն,
 • թա փուր աշ խա տա տե ղե րի լրաց ման խո չըն դոտ ներ, 
 • աշ խա տան քային միգ րա ցի այի բարձր մա կար դակ և այլն: 

Աշ խա տա վար ձի կար ևո րու թյու նը շու կա յա կան տն տե սու թյու նում պայ մա նա
վոր ված է նրա նով, որ այն ներ կա յաց նում է բնակ չու թյան պա հան ջար կի ե կամ
տային ա պա հով վա ծու թյու նը, պայ մա նա վո րում է մարդ կային կա պի տալ ներդ
րում նե րի ծա վա լը և խթա նում աշ խա տան քի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը: 
Աշ խա տա վար ձի  մա կար դա կը և  դի նա մի կան  հիմ նա կա նում ո րո շում են հա սա րա
կու թյան մեջ ե կա մուտ նե րի բաշ խու մը, հետ ևա բար՝ նաև սո ցի ա լա կան բաշխ վա
ծու թյու նը: Ա հա թե ին չու շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում պա հանջ վում 
է աշ խա տա վար ձի կար գա վոր ման ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի մշա կում: Սա հատ
կա պես վե րա բերում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի սահ ման մա նը, ո րն այ սօր էլ 
բա վա կա նին ցածր է՝ կազ մե լով 45000 դրամ4: Ան կա խու թյու նից ի վեր ի րա կա նաց
վող նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի քա ղա քա կա նու թյու նը Հա յաս տա նում նպա տակ 
է հե տապն դել չխո չըն դո տել ձեռ նար կու թյուն նե րի զար գաց մա նը և մի ա ժա մա նակ 

3 Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք, 2012 թ., Եր ևան, ՀՀ Ա ՎԾ պաշ տա նա կան կայ քէջ 
(www.armstat.am):
4 Աղ բյու րը՝ ՀՀ Ա ՎԾ–ի պաշ տո նա կան կայ քէջ (www.armstat.am):
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նպաս տել ձևական զբաղ վա ծու թյան ը նդ լայն մա նը: Հաշ վի առ նե լով ե րկ րում աշ
խա տող բնակ չու թյան խո ցե լի խմ բե րի սո ցի ա լա կան պաշ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման անհ րա ժեշ տու թյու նը` սահ ման վեց, որ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը 
չ պետք է  ցածր  սահ ման վեր աղ քա տու թյան ը նդ հա նուր գծից5: Այ դու հան դերձ, ի նչ
պես ցույց է տա լիս նախ կին տա րի նե րի փոր ձը, նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի քա
ղա քա կա նու թյան նման զուսպ մո տե ցու մը չհան գեց րեց ցան կա լի ար դյունք նե րի: 

Ներ կայիս շու կա յա կան տն տե սու թյու նը պա հան ջում է ներդ նել և կի րա ռել աշ
խա տա վար ձի այն պի սի հա մա կար գեր, ո րոնք աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան 
և ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի խթան կհան դի սա նան: Այս ո լոր տի ա մե նա մեծ 
խնդիր նե րից մեկն այն է, որ ՀՀ–ո ւմ գրե թե բա ցա կա յում է աշ խա տա վար ձի մե ծու
թյան և աշ խա տո ղի գոր ծադ րած ջան քե րի, ի նչ պես նաև աշ խա տան քի ար դյունք
նե րի միջև կա պը: Այս պատ կերն է ա պես տար բեր վում է ա րևմ տյան ե րկր նե րում 
գոր ծող պայ ման նե րից, որ տեղ աշ խա տող նե րը, ո րոնք մեծ մա սամբ, բա վա կա նին 
եր կար ժա մա նակ վճա րում են ի րենց բնա կա րա նի հիպոթեկային վար կը, աշ խա
տում են բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ, քա նի որ չեն ու զում գոր ծա զուրկ դառ նալ: 
Մեր ե րկ րում աշ խա տա վար ձը ցածր է, ո ւս տի բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ աշ
խա տե լու հա մար խթան չի հան դի սա նում: Մյուս կող մից՝ զար գա ցած ե րկր նե րում, 
որ տեղ աշ խա տա վար ձի մա կար դա կը բարձր է, ստի պում է կազ մա կեր պու թյուն
նե րին ճա նա պարհ ներ փնտ րել աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման հա մար, ին չի ար դյուն քում աշ խա տա վար ձե րի բարձ րաց ման հնա րա վո րու
թյուն է ստեղծ վում: Եվ քա նի որ զար գա ցած ե րկր նե րում հար կե րը հիմ նա կա նում 
առաջադիմական բնույթ ու նեն, ա պա սա օգ նում է պե տու թյա նը հա մալ րել պե
տա կան բյու ջեն: Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ փոր ձենք պատ կե րա ցում կազ մել հա մաշ
խար հային մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձի մա սին: Մեր ե րկ րում մի ջին ամ սա
կան աշ խա տա վար ձը կազ մում է 471 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ հա մաշ խար հային մի ջի նը 
կազ մում է 1,480 Ա ՄՆ դո լար6: Ո ւս տի պարզ է դառ նում, որ Հա յաս տա նում մի ջին 
ամ սա կան աշ խա տա վար ձը ա վե լի քան 3 ան գամ ցածր է հա մաշ խար հային մի ջի
նից: Հատ կան շա կան է այն փաս տը, որ Ա նդր կով կա սում մի ջին ամ սա կան աշ խա
տա վարձն ա մե նա ցած րը Հա յաս տա նում է (գծա պատ կեր 1):

Գ ծա պատ կեր 1. Ա նդր կով կա սյան ե րկր նե րի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձե րը 

5 Աղ բյու րը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քէջ (www.government.am):
6 Աղ բյուրը՝ United nations’ International Labour Organization (ILO) –ի հրա պա րա կում ներ:
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Ակ նհայտ է դառ նում, որ գո յու թյուն ու նեն մի շարք հիմ նախն դիր ներ աշ խա
տան քի շու կայի նոր մալ գոր ծա ռու թա վոր ման հա մար: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ են կա
ռուց ված քային բա րե փո խում ներ ինստիտուցի ո նալ ո ղջ դաշ տում, ո րոնք պայ մա
նոր ված են հետ ևյալ հան գա մանք նե րով.
 • նոր և ար դյու նա վետ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման և աշ խա տան քի ար տադ րո

ղա կա նու թյան ա ճի խթա նում, 
 • աշ խա տա վար ձի աճ, 
 • աշ խա տան քի շու կա յում ան հա վա սա րու թյան կր ճա տում, 
 • ոչ ձևական զբաղ վա ծու թյան ա ճի զս պում:

ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գա ցումն ա րա գաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կել աշ խա տան քի շու կայի գոր ծու նե
ու թյան կար գա վոր ման, աշ խա տան քի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի միջև ե ղած ան
հա մա մաս նու թյու նը վե րաց նե լու և աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը կար գա վո րե
լու մի ջո ցով: Բայց խնդ րի լու ծու մը հնա րա վոր է հա մա լիր տն տե սա կան ծրագ րե րի 
մշակ ման, դրանց ֆի նան սա կան բա վա րար վա ծու թյան և ի րա կա նաց ման շր ջա
նակ նե րում: ՀՀ աշ խա տան քի շու կա յում առ կա գլ խա վոր հար ցը աշ խա տա վար
ձի մա կար դա կի, զբաղ վա ծու թյան ա պա հով ման և գոր ծազր կու թյան խն դիրն է, 
ո րոնք ու նեն կար գա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Աշ խա տան քի պա հան ջար կի մե
ծաց ման հա մար ա ռա ջարկ վում է.
 • ն պաս տել փոքր և մի ջին ձեռ նե րե ցու թյան զար գաց մա նը,
 • հար կային ար տո նու թյուն ներ սահ մա նել նոր աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծող ձեռ

նար կու թյուն նե րի հա մար,
 • խ թա նել ար տա հա նող ճյու ղե րի զար գաց մա նը,
 • ն պաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծել կա պի տալ ներդ րում նե րի ներգ րավ ման 

հա մար: 

The main aspect of labour market and wages in Armenia

Taking into consideration the economic and significance importance and temporary 
role of the topic, there have been done investigations as well as attempts to evaluate it. 
The research can be used while doing necessary studies in this field.

The process of transition to market relations in the Republic of Armenia is character
ized by economic, political and social contradictions. The economic transformation of so
ciety into a new phase of transformations leads to the descent of life quality dramatically, 
increases unemployment and extreme polarization in society. Labor market and wage 
formation mechanism of market analysis labor market, labor and employment correla
tions, minimum and average salary issues, and the reasons for the low level of wages and 
the economic consequences of its disclosure in high level. 

Observing the evolution of the transitional stage of economic development, we see 
reducing the investment, a sharp rise in prices, which gradually increases in wages and 
prices, is constantly growing gap, deepening social tensions, increase the number of un
employed etc. At the same time, the market economy, unlike other structures, which are 
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more or less established and generally perform their functions, ultimately the job market, 
is not a significant gap between labor supply and demand yet, the salary is not a simple 
reproduction of labor compensation, and the driving forces, which are aimed at regulat
ing the market, rather weak. Continuous growth of labor supply and demand in the labor 
market is characterized by a decrease due to the high tension in the labor market due to 
the high level of tension in the passive state’s economic policies. The facing labor market 
problems are distinguished as.
 • labor supply and demand in the disproportion.
 • Regional uneven development of different regions of unemployment and the large dif

ference between wage levels
 • Rural areas UNDEREMPLOYMENT, insufficient level of non–agricultural employment,
 • Youth, women and uncompetitive labor among persons of high unemployment,
 • Job vacancies filled obstacles.
 • The high level of migration, etc.

Reference is also made to the importance of wages in the economy.
The salary dynamics is mainly determined by the level and distribution of income in 

society, therefore, the social distribution. This is why a market economy requires effec
tive regulation of wages of public and private methods of a particular definition of the 
minimum wage, which, as we know, is quite low, making up 35000dram. The minimum 
wage policy implemented since independence to get under way in order not to hinder the 
pursuit of the development of enterprises and informal employment also contributed to 
the expansion of the country’s working population, taking into account the need to en
sure the protection of vulnerable groups, defined by the the lowest wage, should not be 
set lower than the poverty line However, as demonstrated by the experience of previous 
years, the minimum wage policy in such a restrained approach didn’t give desired results.

It becomes clear that there are a number of problems for the labor market therefore 
it is necessary structural reforms in the institutional field are necessary, which is condi
tioned the following circumstances: a new and effective promotion of job creation and 
labor productivity growth, wage growth, reduction of inequality in the labor market, 
Informal employment growth inhibition.
 • a new and effective promotion of job creation and labor productivity growth,
 • wage growth,
 • reduction of inequality in the labor market,
 • informal employment growth inhibition.

As a result, we come to the conclusion that the socio–economic development of ap
propriate measures to accelerate labor market regulation, labor and the elimination of 
imbalances between supply and demand to regulate compensation for work through the 
problem in a comprehensive economic development programs the government has
 • To promote the development of small and medium enterprises,
 • Tax incentives for businesses to create new jobs,
 • To promote the development of export industries,
 • create favorable conditions for attracting investment capital.
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Ս ղա ճը, դրա դրս ևոր ման պատ ճառ նե րը և կար գա վոր ման  
ու ղի նե րը  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում

Ք նա րիկ Ա վա նե սյան
Հայաստանի ազգային ագրարային  

համալսարանի ուսանողուհի 

Հա յաս տա նի տն տե սա վար ման շու կա յա կան հա րա բե րու թյուննե րի եր կա րատև 
գոր ծըն թա ցը ու ղեկց վում է ան ցու մային շր ջա նին բնո րոշ գրե թե բո լոր եր ևույթ նե
րով, այդ թվում` գոր ծազր կու թյուն, ար տադ րու թյան ան կում, սպա ռո ղա կան գնե րի 
աճ և դրանց ար դյուն քում ազ գային ար ժույ թի ար ժեզր կում կամ այլ կերպ՝ սղաճ: 
Ան ցու մային պար բե րաշր ջա նում գտն վող ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են նաև նախ կին 
ԽՍՀՄ ե րկր նե րը, սղա ճը ի հայտ ե կավ շատ մեծ ծա վալ նե րով և դար ձավ ան կա ռա
վա րե լի: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սղա ճը շու կա յա կան տն տե սու թյան 
ան բա ժա նե լի մասն է և ան հնար է վե րաց նել ամ բող ջու թյամբ, ո ւս տի պետք է ո րո
շա կի մե խա նիզմ նե րի մշակ ման մի ջո ցով կա ռա վա րե լի դարձ նել այն: Կար ևո րե լով 
այս հիմ նա հար ցը՝ մեր կող մից կա տար ված ու սում նա սի րու թյու նը նվի րել ե նք սղա
ճի և նրա տար բեր դրս ևո րում նե րին ՝ փորձ կա տա րե լով բա ցա հայ տել նրա տար բեր 
կող մերն ու դրս ևո րում նե րը ՀՀ տն տե սու թյան տար բեր հատ ված նե րում:

«Ս ղա ճը» բարդ և բազ մա գոր ծոն եր ևույթ է, ո րը բնու թագր վում է ամ բողջ 
տնտե սու թյան գոր ծըն թա ցի խան գա րում նե րով և բնո րոշ է թղ թադ րա մային շր
ջա նա ռու թյա նը: Այն մի գոր ծըն թաց է, ո րն ար տա հայտում է փո ղային զանգ վա ծի, 
ե րկ րում ստեղծ ված բա րիք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի միջև հաշ վեկշ ռի ցան կա
ցած փո փո խու թյու նը դե պի դրա մի մե ծա ցու մը: Հետ ևա բար, ե թե ապ րան քի մի ա
վո րի ար ժե քը մե ծա նում է, դա նշա նա կում է գնե րի բարձ րա ցում, այ սինքն՝ դրա
մային մի ա վո րին բա ժին է հաս նում ա վե լի քիչ ապ րանք: Դրա մը ար ժեզրկ վում 
է: Սղա ճի ժա մա նակ բնու թագ րա կան է բո լոր ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
գնե րի մի ա գու մար բարձ րա ցում, ին չը պահ պան վում է բա վա կան մեծ ժա մա նա
կա մի ջո ցի ըն թա ցքում: Գնե րի նման բարձ րա ցու մը կոչ վում է գնե րի սղաճ: Սա
կայն գնե րի ա մեն մի բարձ րա ցում դեռևս սղաճ չէ, ա վե լին՝ սղա ճի զար գաց ման 
ըն թաց քում ա ռան ձին ապ րանք նե րի գնե րը կա րող են իջ նել1: Օ րի նակ՝ 20–րդ դա րի 
70–80–ա կան թվա կան նե րը հա մար վում են սղա ճի բարձր շր ջան և այս ըն թաց քում 
ի ջել են այն պի սի ապ րանք նե րի գնե րը ի նչ պի սիք են ժա մա ցույց նե րը, տե սա ձայ
նագ րիչ նե րը և հա մա կար գիչ նե րը: Որ պես կա նոն՝ բա րիք նե րի գնե րը բարձ րա նում 
են, ե րբ բա րե լավ վում է թո ղարկ վող ապ րան քի ո րա կը, վատ թա րա նում է ռե սուրս
նե րի ձեռք բե րու մը: Նման եր ևույթ նե րի ան կա յու նու թյան դեպ քում սղա ճի էու թյու նը 
ու պատ ճառ նե րը պետք է փնտ րել ար տադ րու թյան ո լոր տում և շու կա ներ կա յաց
վող ապ րանք նե րի ո րա կի փո փո խու թյան մեջ: Սղա ճի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա
վոր ված է ամ բող ջա կան պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի կա յուն մակ րոտն տե սա կան 
ան հա վա սա րակշ ռու թյամբ: Այս պես՝ ամ բող ջա կան ա ռա ջար կի կտ րուկ փո փո խու
թյուն նե րը կար ճա ժամ կե տում, ե րբ ա ռա ջար կի մե ծու թյու նը կախ ված է լի նում ապ

1 Ման րա մասն տե՛ս Գ. Կի րա կո սյան, Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյուն, Եր., 2009:
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րանք նե րի գնե րի մա կար դա կից և աշ խա տան քի ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րից, ա պա 
ար տադ րու թյան ծա վա լի փաս տա ցի շե ղու մը սպաս վա ծից հան գեց նում է գնե րի 
բարձ րաց մա նը: Գնե րի բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր ված է նաև աշ խա տա վար ձի 
բարձ րաց ման պա հանջ նե րով և գնե րի հե տա գա բարձ րաց ման սպա սում նե րով: 
Ար տադ րող նե րի, աշ խա տող նե րի և սպա ռող նե րի նման վար քա գի ծը բա ցատր վում 
է նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հա մա ձայ նու թյամբ: 

Ըստ մակ րոտն տե սա կան հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման՝ հատ կա նի շի սղա
ճը լի նում է ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի:

Պա հանջար կի սղա ճի է ու թյունն այն է, որ շր ջա նա ռու թյան մեջ փո ղի մեծ քա
նա կը հա մե մա տա բար քիչ ապ րանք նե րով է ա պա հով ված, ո րի պատ ճա ռով էլ 
բարձ րա նում են գնե րը: 

Ա ռա ջար կի սղա ճը գնե րի ա ճն է՝ կապ ված ար տադ րու թյան ծախ սե րի ա ճի հետ: 
Այս դեպ քում մի ա վո րի հաշ վով ա ռա ջար կը կր ճատ վում է, և գներն ա ճում են: Այ
սինքն՝ սղա ճի պատ ճառ նե րը ըն կած են ա ռա ջար կի կող մում:

 Շու կա յա կան տն տե սու թյու նում ամ բող ջա կան պա հան ջար կի մե ծա ցու մը ամ
բող ջա կան ա ռա ջար կի նկատ մամբ ար տա հայտ վում է գնե րի ը նդ հա նուր մա
կար դա կի բարձ րաց մամբ: Սա կոչ վում է բաց արժեզրկում (ի նֆ լյա ցի ա): Ո րոշ 
դեպ քե րում` ամրագրված գնե րի ժա մա նակ, այդ պի սի ան հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
պահ պան վում է պակասուրդի մա կար դա կի վրա` չհաս նե լով բաց արժեզրկման 
մա կար դա կին: Այդ պատ ճա ռով էլ շատ տն տե սա գետ ներ պակասուրդը հա մա րում 
են արժեզրկման ար տա հայ տու թյու նը` փակ, թաքն ված ե ղա նա կով: Ա վե լա ցող 
պակասուրդն ու ղեկց վում է սպա ռող նե րի հեր թե րով, ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու
թյուն նե րի ո րա կի ի ջեց մամբ, ստ վե րային տնտե սու թյան և սև շու կայի զար գաց
մամբ: Արժեզրկման այս թաքն ված տե սակն էլ կոչ վում է ճնշ ված արժեզրկում: 

Արժեզրկումը ու սում նա սի րե լու հա մար ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է պար
զա բա նել նրա չափ ման և գնա հատ ման հիմ նա հար ցը: Արժեզրկման տեմ պը ցույց է 
տա լիս, թե ի նչ ա րա գու թյամբ է փո փոխ վում արժեզրկումը տվյալ ըն թա ցիկ ժա մա
նա կաշր ջա նում` նա խորդ ժա մա նա կաշր ջա նի նկատ մամբ: Ի սկ այդ ա րա գու թյու
նը չա փե լու հա մար կա մի քա նի ե ղա նակ: Ըն թա ցիկ ժա մա նա կաշր ջա նի (տա րի, 
ե ռամ սյակ, ա միս) գնե րի ինդեքսից հա նում ե նք նա խորդ ժա մա նա կաշր ջա նի գնե
րի ինդեքսը, այդ տար բե րու թյու նը բա ժա նում ե նք ըն թա ցիկ ժա մա նա կաշր ջա նի 
գնե րի ինդեքսի վրա, և ստաց ված ար դյուն քը բազ մա պատ կում ե նք 100 տո կո սով:

П = (Р1 – Р0)/Р0 100 %

Հաշ վի առ նե լով հար ցի կար ևո րու թյու նը և ի նք նին եր ևույ թի գլո բալ լի նե լը և 
ազ դե ցու թյու նը հատ կա պես սո ցի ա լա պես խո ցե լի խա վե րի վրա՝ մեր կող մից 
փորձ է կա տար վել գտ նել կա պը բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի (աշ խա տա վար ձի) և 
արժեզրկման միջև: Հար ցի ու սում նա սի րու թյան նպա տա կով անդրա դարձ կա տա
րենք վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին և փորձ կա տա րենք գտ նել և վեր լու ծու թյան 
են թար կել վե րո հի շյալ ցու ցա նիշ նե րի փո խազ դե ցու թյու նը:

Տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րի ե կա մուտ նե րի բնու թագ րիչն է աշ խա տա վար ձը: 
Ներ կա յաց նենք ան վա նա կան և ի րա կան աշ խա տա վար ձի փո փո խու թյու նը ՀՀ–ո ւմ 



229

2000–2011 թթ. ըն թաց քում, ի նչ պես նաև ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի փո փո խու
թյու նը տն տե սու թյան տար բեր ճյու ղե րում2:

 Բեր ված ա ղյու սա կում ար տա ցոլ ված է մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա
տա վար ձի փո փո խու թյու նը ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում, շե ղու մը 
(բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան) և հա վե լա ճի տեմ պը (բա զի սային և շղ թա յա կան): 
Ա ղյու սա կից պարզ է դառ նում, որ ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը 2000–2011 թթ. 
ընթաց քում կա յուն կեր պով աճ է ար ձա նագ րել՝ 2011 թ. կազ մե լով 115451 հազ. դրամ: 
2011 թ–ի ն՝ 2000 թ–ի հա մե մա տու թյամբ, այն ա ճել է 92745 դրա մով կամ 408,5 %–ով: 
Ա վե լի պարզ հաս կա նա լու հա մար կա տար ված ի րա կան փո փո խու թյուն նե րը ներ
կա յաց նենք գծա պատ կեր 1–ի տես քով` ը ստ ա ղյու սակ 1–ի տվյալ նե րի:

Ա ղյու սակ 1
Մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վարձ

Տա րի
ներ

Ան վա նա
կան աշ խա

տա վարձ

դ րամ

Շե ղում (+;–) դրամ
Հա րա բե րա կան շե ղու մը 

(հա վե լա ճի տեմ պը) %

Բա զի
սային

Շղ թա
յա կան

Բա զի
սային

Շղ թա
յա կան

2000 22706 0 X X X

2001 24483 1777 1777 7,8 7,8

2002 27324 4618 2841 20,3 11,6

2003 34783 12077 7459 53,2 27,3

2004 43445 20739 8662 91,3 24,9

2005 52060 29354 8615 129,3 19,8

2006 62293 39587 10233 174,3 19,7

2007 74227 51521 11934 226,9 19,2

2008 87406 64700 13179 284,9 17,8

2009 96019 73313 8613 322,9 9,9

2010 102652 79946 6633 352,1 6,9

2011 115451 92745 12799 408,5 12,5

Գ ծա պատ կեր 1. ՀՀ մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վարձ (2000–2011 թթ.)3

Ու սումնա սի րե լով շղ թա յա կան հա վե լա ճի տեմ պը՝ կա րող ե նք ա սել որ ՀՀ–ո ւմ 
ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի հա վե լա ճի մա կար դա կը յու րա քան չյուր տա րի նա

2 Ման րա մասն տե՛ս Գ. Կի րա կո սյան, Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյուն, Եր., 2009:
3  www.armstat.am
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խորդ տար վա հա մե մա տությամբ տար բեր է ե ղել և բա վա կան տևա կան ժա մա նա
կա հատ ված նկատ վել է նվազ ման մի տում: 2003 թ–ին 2002 թ–ի հա մե մա տու թյամբ 
ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի մա կար դա կը ա ճել է 27,3 %–ով (գ ծա պատ կեր 2), 
սա կայն հե տա գա տա րի նե րին այն շա րու նա կա բար նվա զել է՝ 2010 թ–ին 2009 թ–ի 
հա մե մա տու թյամբ կազ մե լով 6,9 % (ա ղյու սակ 1): Սա կայն 2011 թ–ին այս ցու ցա նի
շի գծով կր կին ար ձա նագր վել է հա վե լա ճի տեմ պի դրա կան մի տում և 2011 թ–ին  
2010–հա մե մա տու թյամբ հա վե լա ճի տեմ պը կազ մել է 12,5 %:

Գ ծա պատ կեր 2. Ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի բա զի սային և շղ թա յա կան հա վե լա ճեր

 Քա նի որ մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը ամ բող ջու թյամբ չի ար տա ցո լում 
բնակ չու թյան ի րա կան ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը, ա պա պետք է անդրա դարձ 
կա տա րենք մեկ այլ ցու ցա նի շի, ո րը կտա ա վե լի օպ տի մալ գնա հա տա կան: Այդ պի
սի ցու ցա նիշ է ի րա կան աշ խա տա վար ձը, ո րը բնու թագ րում է բնակ չու թյան ամ սա
կան ի րա կան ե կա մուտ նե րի հնա րա վոր մա կար դա կը: Հար ցի ու սում նա սի րու թյան 
հա մար կազ մենք ա ղյուսակ ո րում ար տա ցոլ ված կլի նի ի րա կան աշ խա տա վար ձի 
ամ սա կան մա կար դա կը ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Ա ղյու սակ 2
ՀՀ մի ջին ամ սա կան ի րա կան աշ խա տա վարձ4

Տա րի ներ Ան վա նա կան աշ խա տա
վարձ (դ րամ)

Շե ղում (+;–) դրամ Հա րա բե րա կան շե ղու մը  
(հա վե լա ճի տեմ պը) %

Բա զի սային Շղ թա յա կան Բա զի սային Շղ թա յա կան

2000 22889 0 X X X

2001 23747 858 858 3,7 3,7

2002 27027 4138 3280 18,1 13,8

2003 33222 10333 6195 45,1 22,9

2004 40603 17714 7381 77,4 22,2

2005 51750 28861 11147 126,1 27,5

2006 60538 37649 8788 164,5 17,0

2007 71099 48210 10561 210,6 17,4

4 www.armstat.am
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2008 80189 57300 9090 250,3 12,8

2009 92862 69973 12673 305,7 15,8

2010 94872 71983 2010 314,5 2,2

2011 107197 84308 12325 368,3 13,0

Բեր ված ա ղյու սա կից պարզ է դառ նում, որ ի րա կան աշ խա տա վար ձը, ի նչ պես 
ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը, բա ցար ձակ ար տա հայ տու թյամբ 2000–2011 թթ. ըն
թաց քում ա ճել է` 2000 թ–ի 22889 դրա մից 2011 թթ. հասնե լով 107197 հազ. դրա մի, 
ին չը վկա յում է բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի ա ճի մա սին; Ի րա կան աշ խա տա
վար ձը 2000–2011 թթ. ըն թաց քում ա ճել է մոտ 368,3 % կամ 3,683 ան գամ: Ա ղյու
սա կից պարզ է դառ նում նաև, որ ի րա կան ա շխատա վար ձի ա ճի տեմ պի մասով 
գրանց վել են տատանում ներ: 2000–ից 2005 թ–ի ըն թաց քում այն կա յուն կեր պով 
ա ճել է նա խորդ տարվա հա մե մա տու թյամբ, սա կայն 2006–2008 թթ. ըն թաց քում 
այն ու նե ցել է նվազ ման մի տում, սա կայն հե տա գա յում կար գա վոր վել է՝ 2011 թ–
ին 2010–ի հա մե մա տու թյամբ կազ մե լով 13,0 %: Սա կայն մի ան շա նակ չենք կա րող 
ա սել, որ ի րա կան աշ խա տա վար ձի ա ճի տեմ պը կա յուն է: 

Բեր ված ա ղյու սակ նե րը և կա տար ված հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյուն նե
րը ար տա հայ տում է ին ը նդ հա նուր տն տե սու թյան մասշ տա բով ա շխատա վար ձի 
մա կար դա կի փո փո խու թյու նը, դրա ա ճի տեմ պը և հա մա պա տաս խան փո փո խու
թյուն նե րը: Սա կայն մեծ կար ևո րու թյուն է ներ կա յաց նում նաև տն տե սու թյան տար
բեր ճյու ղե րում ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի մա կար դա կի փո փո խու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյու նը, քա նի որ այս պա րա գա յում բա ցա հայտ վում են տն տե սու
թյան տվյալ ճյու ղի գրավ չու թյու նը և այդ ճյու ղի զար գաց ման հնա րա վորու թյուն
ներն ու հե ռան կար ները: Այժմ անդրա դառ նանք տն տե սու թյան ճյու ղե րում մի ջին 
ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի մա կար դա կին: Հար ցի պար զա բան ման հա մար 
ա ղյու սա կի տես քով ներ կա յաց նենք ՀՀ տն տե սու թյան տար բեր ճյու ղե րում ան վա
նա կան աշ խա տա վար ձի փո փո խու թյու նը 2006–2010 թթ. հա մար: 

Ա ղյու սակ 3
ՀՀ տն տե սու թյան ճյու ղե րում ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի փո փո խու թյու նը  

2006–2010 թթ. ըն թաց քում

Տն տե սու թյան ճյու ղեր 2006 թ. 2007 թ. 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ.

Հա րա բե րա կան շե ղու մը (+; –)

2010 թ. 
/2006 թ. 
նկատ մամբ 
(%)

2010 թ. 
/2008 թ. 
նկատմամբ 
( % )

Գյու ղատն տե սու թյուն և 
ան տա ռային տն տե սու թյուն 46393 59117 69187 73140 73706 58,9 6,5

Ձկ նոր սու թյուն և ձկ նա բու
ծու թյուն 39835 42994 49317 63879 52636 32,1 6,7

Հան քա գոր ծա կան ա րդյու
նա բե րու թյուն 128279 160499 151474 175983 217055 69.2 43.3
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Մ շա կող ար դյու նա բե րու թյուն 61490 71834 83491 91214 100324 63,2 20,2

է լեկտ րա կա նու թյան, գա զի 
գո լոր շու և լավո րակ օ դի 
մա տա կա րա րում

98417 112626 117685 135558 140150 42,4 19,1

Շի նա րա րու թյուն 84951 97569 119262 122396 136722 60,9 14,6

Մե ծա ծախ, ման րա ծախ 
ա ռև տուր, ավ տո մե քե
նա նե րի և մո տո ցիկլ նե րի 
նո րո գում

42771 51944 59085 69165 73836 72,6 25,0

Հյու րա նոց ներ և ռես տո
րան ներ 51560 54611 58152 61283 66246 28,5 13,9

Տե ղե կատ վու թյուն և կապ 75660 87447 108281 113388 123704 63,5 14,2

Ֆինան սա կան գոր ծու նե
ու թյուն 205454 227970 277044 277907 286689 39,5 3,5

Ան շարժ գույ քի հետ կապ
ված գոր ծու նե ու թյուն 66320 100155 116900 121470 122531 84,8 4,8

Պե տա կան կա ռա վա րում 76328 88093 99188 109862 144168 88,9 45,3

Կր թու թյուն 45986 54334 63112 85277 76104 65,5 20,6

Ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի
ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տու ցում

38757 44394 56433 65416 68196 76,0 20,8

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում տն տե սու թյան գրե թե բո լոր ճյու ղե
րում նկատ վել է մի ջին ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի կա յուն և շա րու նա կա կան 
աճ, ին չից դա տե լով կա րե լի է են թադ րել, որ հա մա պա տաս խա նա բար ա վե լա ցել է 
տն տե սու թյան ճյու ղե րում զբաղ ված աշ խա տող նե րի ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը, 
ո րով էլ պայ մա նա վոր ված պետք է բարձ րա նա բնակ չու թան պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րար ման աս տի ճա նը ` կեն սամակար դա կը: Սա կայն տն տե սու թյան ճյու ղե
րում մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձի հա վելաճի տեմ պի ու սում նա սի րու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ցու ցա նի շի հա վե լա ճի տեմ պը տն տե սու թյան բո լոր ճյու ղե րում 
ու նի նվազ ման կա յուն մի տում, ին չը մտա հո գիչ է, քա նի որ կա րող է վերջ ի վեր ջո 
հան գեց նել բնակ չու թյան ի րա կան ե կա մուտ նե րի մա կար դա կի կր ճատ մա նը՝ դառ
նա լով կենսամա կար դա կի նվազ ման պատ ճառ:

 Սա կայն մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան և ի րա կան աշ խա տա վարձ նե րի ա ճը 
դեռևս ամ բող ջու թամբ չի բնու թագ րում բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կը, քա նի 
որ ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը ար հես տա կա նո րեն ո ւռ ճաց վում է արժեզրկման 
չա փով: Արժեզրկումը նվա զեց նում է պա հան ջար կի բա վա րար ման աս տի ճա նը 
բնակ չու թյան շրջանում և հան գեց նում կեն սա մա կար դա կի նվազ մա նը: Հաշ վի առ
վե լով ցու ցա նիշ նե րի սերտ կա պը՝ կա տա րենք արժեզրկման մա կար դա կի և տեմ
պի ու սում նա սի րու թյուն՝ պար զե լու հա մար բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի ա ճի 
տեմ պե րը և ռե զերվ նե րը: 

Արժեզրկումն ի րե նից ներ կա յաց նում է սպա ռո ղա կան գնե րի հա վե լա ճի տեմ
պը: Հաշ վի առ նե լով այս՝ կազ մենք ա ղյու սակ, ո րում կար տա ցոլ վի արժեզրկման 
ի րա կան մա կար դա կը: 
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Ա ղյու սակ 4 
Արժեզրկման մա կար դա կը5

Տա րի ներ Արժեզրկում (%)
Շե ղում (+;–) դրամ

Բա զի սային Շղ թա յա կան

2000 –0,8 0 X
2001 3,1 3,9 3,9
2002 1,1 1,9 –2
2003 4,7 5,5 3,6
2004 7 7,8 2,3
2005 2,2 3 –4,8
2006 2,9 3,7 0,7
2007 4,4 5,2 1,5
2008 9 9,8 4,6
2009 3,4 4,2 –5,6
2010 8,2 9 4,8
2011 7,7 8,5 –0,5

Ա ղյու սա կի տվյալ նե րից պարզ է դառ նում, որ արժեզրկման տեմ պը տա տան
վել է նոր մայի սահ ման նե րում և մի ան բարձր է ե ղել ճգ նա ժա մային տա րի նե րին՝ 
հաս նե լով 9 %–ի: Աս վա ծը ա վե լի լավ պատ կե րաց նե լու հա մար ը ստ ա ղյու սակ 4–ի 
տվյալ նե րի արժեզրկման մա կար դա կը ներ կա յաց նենք գծա պատ կեր 5–ի մի ջո ցով:

Գ ծա պատ կեր 5. Արժեզրկման տեմ պը ՀՀ–ո ւմ 2000–2011 թթ.

Գ ծա պատ կեր 6. Արժեզրկման տեմ պի բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան շե ղում նե րը

5  www.armstat.am
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Ս պա ռո ղա կան գնե րի ինդեքսը (ը ստ ո րի հաշ վարկ վել է արժեզրկման մա կար
դա կը) բաղ կա ցած է ե րեք ցու ցա նիշ նե րից (պա րե նային ապ րանք նե րի, ոչ պա
րե նային ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի ինդեքս նե րը), և հետ ևա պես 
արժեզրկումը բաղ կա ցած է նույն պես ե րեք բա ղադ րիչ նե րից: Վե րո հի շյալ ցու ցա
նիշ նե րը ներ կա յաց նենք ա ղյու սակ 5–ո ւմ.

Ա ղյու սակ 5
Պա րե նային, ոչ պա րե նային ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի  

գ նե րի ինդեքս նե րը ( 2000–2011 թթ.)

Տա րի ներ Պա րե նային ապ րանք նե րի 
գնե րի ինդեքս (%)

Ոչ պա րե նային ապ րանք նե րի 
գնե րի ինդեքս (%)

Ծա ռա յու թյուն նե րի գնե
րի ինդեքս

(%)

2000 –2,2 3 1,5

2001 4,2 0,2 1,3

2002 1,2 0,2 1,1

2003 6,1 1,9 1,9

2004 9,9 0,6 1,5

2005 0,7 0,5 0,5

2006 3 2,9 4

2007 6 –0,5 4,2

2008 10 5,1 9

2009 –0,7 4,7 10,4

2010 8,6 9,6 6,8

2011 14,5 3,1 4,3

Գ ծա պատ կեր 7. ՀՀ–ո ւմ պա րե նային, ոչ պա րե նային ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի 
ինդեքս նե րը ( 2000–2011 թթ.)

 Բեր ված ա ղյու սա կում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րից պարզ է դառ նում, որ ե րեք 
բա ղադ րիչ նե րի մա սով էլ նկատ վել են տա տա նում ներ, ո րը հատ կա պես վառ 
ար տա հայտ ված է պա րե նային ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մասով: Այս
տե ղից պարզ է դառ նում, որ ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի ա ճը ա մե նևին էլ չի 
հան գեց րել կեն սա մա կար դա կի ա նընդ հատ ու սա հուն ա ճին: Պայ մա նա վոր ված 
գնե րի մա կար դա կի տա տան մամբ, ի րա կա նում հա մադ րե լով ու նե ցած տվյալ նե րը՝ 
կա րող ե նք ա սել, որ արժեզրկումը հան գեց րել է կեն սա մա կար դա կի ոչ լի ար ժեք 
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ա ճին, ին չը հատ կա պես վառ ար տա հայտ ված է 2008–2010 թ–ին պայ մա նա վոր ված 
ճգ նա ժա մային և հետճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կով ու ցն ցում նե րով:

Ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի և ի րա կան աշ խա տա վար ձի ա ճին զու
գա հեռ տա տան վել են նաև ար դյու նա բե րա կան ար տադ րանք նե րի և գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի գնե րի ինդեքս նե րը: 

Ա ղյու սակ 6
ՀՀ գյուղմ թերք նե րի և ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի գ նե րի ինդեքս նե րը  

2000–2011 թթ.

Տա րի ներ Գյուղմ թերք նե րի
գնե րի ինդեքս

Հա րա բե րա
կան

շե ղում (+;–)

Ար դյու նա բե րա կան
ար տադ րանք նե րի գնե րի 

ինդեքս

Հա րա բե րա կան շե ղում 
(+;–) 

2000 –11 x 0,8 X

2001 9,9 20,9 –0,4 –1,2

2002 2,1 –7,8 2,5 2,9

2003 9,1 7 8,9 6,4

2004 9,6 0,5 21,7 12,8

2005 5,3 –4,3 7,7 –14

2006 11,9 6,6 0,9 –6,8

2007 3,4 –8,5 0,6 –0,3

2008 –0,8 –4,2 2,2 1,6

2009 –12,2 –11,4 7,1 4,9

2010 32 44,2 22,6 15,5

2011 17,1 –14,9 9,1 –13,5

Ա ղյու սա կի տվյալ նե րից պարզ է դառ նում, որ հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին 
թե՛ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րանք նե րի գնե րի, և թե՛ գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րանք նե րի գնե րի աճը գե րա զան ցել է ան վա նա կան և ի րա կան աշ խա տա վար
ձե րի ա ճե րին: Աս վա ծը ա վե լի լավ պատ կե րաց նե լու հա մար ը ստ ա ղյու սակ 6–ի 
տվյալ նե րի արժեզրկման մա կար դա կը ներ կա յաց նենք գծա պատ կեր 8–ի մի ջո ցով:

Գ ծա պատ կեր 8. ՀՀ գյուղմ թերք նե րի գնե րի և ար դյու նա բե րա կան ար տադ րանք նե րի գնե րի 
ինդեքս նե րի հա վե լա ճը 2000–2011 թթ.

Այս տե ղից պարզ է դառ նում, որ աշ խա տա վար ձի ա ճը ոչ մի այն չի նպաս տել 
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բնակ չու թյան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը, այլև հան գեց րել է պա հանջ
մունք նե րի բա վա րար ման աս տի ճա նի ան կմա նը` կեն սա մա կար դա կի նվազ մա նը:

Այս պի սով, ամ բող ջաց նե լով կա րող ե նք ա սել, որ արժեզրկման մա կար դա կի 
ա ճը և ապ րանք նե րի գնե րի ինդեքս նե րի ա ճե րը ծած կում են ան վա նա կան և ի րա
կան աշ խա տա վար ձե րի ա ճը և հան գեց նում կեն սա մա կար դա կի օ րե ցօր վատ թա
րաց մա նը, ին չը մենք նկա տում ե նք մեր շրջապա տում: 

Ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ տն տե սու թյան ա ռան
ձին ճյու ղե րում ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի հա վե լա ճը ու նե ցել 
է կա յուն նվազ ման մի տում և 2011 թ. նա խորդ տա րի նե րի հա մե մա տու թյամբ, 
ե ղել է գրե թե զրո յա կան: Այս փաս տում է այն մա սին, որ տն տե սու թյան ճյու ղե
րը աստիճանաբար կորց նում են ի րենց գրավ չու թյու նը, և գնե րի շա րու նա կա կան 
ա ճի պայ ման նե րում ստիպ ված ար տադ րող նե րը ա վե լաց նում են ար տադր վող ար
տադ րան քի, գնե րը` շու կա յում մտց նե լով բարձր գին ու նե ցող ար տադ րանք, ի նչն 
էլ իր հեր թին հան գեց նում է պա հանջ մունք նե րի ոչ ամ բող ջա կան բա վա րար մա նը` 
հետ ևա բար կեն սա մա կար դա կի ան կմա նը և բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան մա կար
դա կի խա թար մա նը:

Կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա կա ռա վա րու թյու նը պետք է մի ջո
ցա ռում ներ ձեռ նար կի ե րկ րում դրա մա կան զանգ վա ծի և ստեղծ վող ապ րանք նե րի 
ու ծա ռա յու թյուն նե րի միջև հա վա սարակշ ռու թյու նը պահ պա նե լու հա մար: Ցան
կա ցած շու կա յա կան տն տե սու թյան կա յու նու թյան հիմ քը զար գա ցած փոքր և մի
ջին բիզնեսն է: Կա ռա վա րու թյու նը պետք է ի րա կա նաց նի խո շոր տա րա ծաշր ջա նի 
ներդ րու մային ռազ մա վա րու թյուն ՀՀ–ի բո լոր մար զե րում, հաշ վի առ նե լով մար
զե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, տար բեր ճյու ղե րի ձեռ նար կու թյուն նե րին տրա
մադ րի հա տուկ ար տո նու թյուն նե րով վար կեր, և օ գտ վե լով հարևան Վրաս տա նի 
հար կային քա ղա քա կա նու թյան փոր ձից, սկս նակ տն տե սա վա րող սուբյեկտ նե րին 
գո նե մեկ տա րով ա զա տի բո լոր տե սա կի հար կե րից:

Inflation, its causes and ways of expression 
Republic of Armenia

The article is about inflation’s temps and it’s vibrations in 2001–2011 years in Armenia. 
There is investigated the influence of inflation on nominal and real wages, indexes of con
sumer prices of agricultural and industrial goods and the fluctuations of food, goodness 
and service prices in this years. In the report are several graphics which give more precise 
conceptions about changes. The work is accomplished with corresponding deductions and 
suggestions.
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Ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ և աշ խա տան քային պայ մա նա գիր 

Մեր րի Շահ բա զյան
 Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րան, նա խագ ծե րի 

կա ռա վար ման կենտ րո նի պա տաս խա նա տու, ի րա վա
գի տու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը 2010 թ. աշ խա տան քային օ րենսգր քում կտ րուկ փո փո խու
թյուն ներ կա տա րեց՝ ան դրա դառ նա լով նաև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե
րի ժա մա նակ կնք վող աշ խա տան քային պայ մա նագ րին: 

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ 
ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս գիրք) 83–րդ հոդ վա ծի՝ աշ խա տան քային պայ մա նա
գի րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև, ը ստ ո րի` աշ խա տո ղը 
պար տա վոր վում է գոր ծա տո ւի հա մար կա տա րել ո րո շա կի մաս նա գի տու թյամբ 
ո րա կա վոր մամբ աշ խա տանք` պահ պա նե լով աշ խա տա վայ րում սահ ման ված աշ
խա տան քային կար գա պա հու թյու նը, ի սկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է աշ խա տո
ղին տրա մադ րել պայ մա նագ րով ո րոշ ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա րած 
աշ խա տան քի հա մար պայ մա նա վոր ված աշ խա տա վար ձը և ա պա հո վել Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե
րով, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ
խա տան քային պայ ման ներ: 

Մինչ փո փո խու թյուն նե րը ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 84–րդ հոդ վա ծը նա
խա տե սում էր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, հա մա ձայն 
ո րի, աշ խա տան քային պայ մա նագ րում նշ վում են աշ խա տան քային պայ մա նա գիր 
կն քող աշ խա տո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը (ն րա ցան կու թյամբ` նաև հայ րա նու նը) և 
գոր ծա տո ւի ան վա նու մը (ա նու նը, ազ գա նու նը (ն րա ցան կու թյամբ` նաև հայ րա նու
նը, ե թե գոր ծա տուն քա ղա քա ցի է): 

Աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը պետք է նե րա ռի հետ ևյալ պայ ման նե րը.
1) աշ խա տան քի վայ րը` նշե լով կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նու մը.
2) աշ խա տանքն սկ սե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը.
3) պաշ տո նի, մաս նա գի տու թյան ան վա նու մը` նշե լով ո րա կա վոր մա նը ներ կա

յաց վող պա հանջ նե րը կամ աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րը.
4) աշ խա տո ղի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը.
5) գոր ծա տո ւի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը.
6) աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան պայ ման ներն ու չա փը.
7) աշ խա տան քի պայ ման նե րի նկա րագ րու թյու նը, ծանր, վնա սա կար և (կամ) 

վտան գա վոր պայ ման նե րում աշ խա տան քի դեպ քում` աշ խա տող նե րի ար տո նու
թյուն ներն ու հա տու ցում նե րը.

8) աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը.
9) աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կն քե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը:
2010 թ. կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից հե տո ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս գրքի 

84–րդ հոդ վա ծը վե րան վան վեց «Աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան 
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ի րա վա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը»՝ օ րենսգր քից դուրս մղե լով «Աշ խա տան
քային պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը»: Նշենք, որ աշ խա տան քային օ րենսգր
քից բա ցա կա յում է «ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ» հաս կա ցու թյու նը, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով վկա յա կո չում ե նք «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օ րեն քը («Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, ըն դուն վել է 
2002 թ. ապ րի լի 3–ին, 07.12.2010 թ. փո փո խու թյուն նե րով): 

 Հա մա ձայն «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2–րդ հոդ վա ծի 5–րդ կե
տի՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է ՀՀ ժո ղովր դի, ՀՀ պե տա կան կամ տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տա կան կամ հա մայն քային հիմ նարկ նե
րի, ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձանց, դրանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա
ժա նում նե րի կամ հիմ նարկ նե րի` ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ըն դու
նած ի րա վա կան այն ակ տը, ո րն ու նի ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան բնույթ, 
նա խա տես ված է մե կան գա մյա կամ բազ մա կի կի րառ ման հա մար, չի պա րու նա
կում ի րա վա կան  նորմ և սահ մա նում է վար քագ ծի կա նոն ներ մի այն դրա նում ո ւղ
ղա կի ան հա տա պես նշ ված (նա խա տես ված) ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց կամ պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ 
պե տա կան կամ հա մայն քային հիմ նարկ նե րի (այ սու հետ` ան ձ) հա մար: 2010 թ. փո
փո խու թյուն նե րից հե տո ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 84–րդ հոդ վա ծը վե րա
ձևա կերպ վեց ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն, հա մա ձայն ո րի, 
աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տում նշ վում են`

1) ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ըն դու նե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, 
վայ րը.

2) աշ խա տո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, նրա ցան կու թյամբ` նաև հայ րա նու նը.
3) կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը կամ ֆի զի կա կան ան ձ գոր ծա տո ւի ա նու նը, 

ազ գա նու նը, նրա ցան կու թյամբ` նաև հայ րա նու նը.
4) կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նու մը (դ րա առ կա յու թյան դեպ քում).
5) աշ խա տան քը սկ սե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը.
6) պաշ տո նի ան վա նու մը և /կամ/ աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րը.
7) աշ խա տա վար ձի չա փը և /կամ/ այն ո րո շե լու ձևը.
8) աշ խա տող նե րին սահ ման ված կար գով տր վող հա վե լում նե րը, հա վե լավ ճար

նե րը, լրավ ճար նե րը և այլն.
9) աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը (ա նհ րա ժեշ տու

թյան դեպ քում).
10) կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ` փոր ձաշր ջա նի տևո ղու թյու նը.
11) աշ խա տա ժա մա նա կը` ոչ լրիվ աշ խա տա ժա մա նա կով աշ խա տան քային ռե

ժիմ սահ մա նե լու դեպ քում.
12) ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման հիմ քը (ան ձի դի մու մը, աշ խա տո ղին մեկ այլ 

գոր ծա տո ւի մոտ տե ղա փո խե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը, գրա վոր աշ խա
տան քային պայ մա նա գի րը և այլն)` առ կա յու թյան դեպ քում.

13) ի րա վա կան ակ տը ստո րագ րող ան ձի պաշ տո նը, ա նու նը, ազ գա նու նը:



239

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի (ՀՀ քա ղա քա ցի
ա կան օ րենս գիրք, ըն դուն վել է 1998 թ. մայի սի 5–ին, 12.11.2012 թ. փո փո խու թյուն նե
րով) 436–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր է հա մար վում եր կու կամ մի քա
նի ան ձանց հա մա ձայ նու թյու նը, ո րն ո ւղղ ված է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և 
պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դա դա րե լուն: 

Ըստ ՀՀ աշ խա տան քային պե տա կան տես չու թյան ի րա վա կան վե րահս կո ղու
թյան բաժ նի կող մից թո ղարկ ված «ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս գիրք. ա ռան ձին 
դրույթ նե րի ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կան և կի րարկ ման կարգը» մե թո դա կան 
ձեռ նար կի՝

«Աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի բո վան դա
կու թյուն հոդ վա ծը մի ան գա մայն նոր է և նպա տակ ու նի կար գա վո րել աշ խա տան
քի ըն դու նե լու վե րա բե րյալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տին ներ կա յաց նող այն 
պար տա դիր պա հանջ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են նե րա ռել նշ ված ակ տե րում»1:

 Հա մե մա տե լով մինչև 2010 թ. աշ խա տան քային օ րենսգր քում կա տար ված փո
փո խու թյուն նե րը և դրա նից հե տո աշ խա տա նքային պայ մա նագ րի և ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն նե րը՝ տես նում ե նք, որ ան հա տա կան ի րա
վա կան ակ տում բա ցա կա յում են և՛ գոր ծա տո ւի, և՛ աշ խա տո ղի ի րա վունք ներ ու 
պար տա կա նու թյուն ներ բա ժին նե րը: Են թադր վում է, որ ո ՛չ գոր ծա տուն, ո ՛չ աշ խա
տո ղը, աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս կն քե լով ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ, ի րա
զեկ ված չեն լի նում ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին: 

 Հա մա ձայն աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14–րդ հոդ վա ծի՝ աշ խա տո ղի և գոր ծա
տո ւի միջև աշ խա տան քային  հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային 
o րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա
նագ րով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան
հա տա կան ի րա վա կան ակ տով: 

Աշ խա տան քային օ րենսգր քի 13–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Աշ խա տան քային հա
րա բե րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան վրա 
հիմն ված հա րա բե րու թյուն ներն են, ը ստ ո րի` աշ խա տողն ան ձամբ, ո րո շա կի վար
ձատ րու թյամբ կա տա րում է աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի
տու թյամբ, ո րա կա վոր մամբ կամ պաշ տո նում աշ խա տանք)` են թարկ վե լով ներ քին 
կար գա պա հա կան կա նոն նե րին, ի սկ գոր ծա տուն ա պա հո վում է աշ խա տան քային 
օ րենսդ րու թյամբ, աշ խա տան քային ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա
տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ և աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րով նա
խա տես ված աշ խա տան քի պայ ման ներ»: Հա մա ձայն 14–րդ հոդ վա ծի՝ «Աշ խա տո ղի 
և գոր ծա տո ւի միջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա
տան քային o րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան
քային պայ մա նագ րով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ` աշ խա տան քի ըն դուն ման 
մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով»: 

1 Դա նիե լյան Վ., ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս գիրք. ա ռան ձին դրույթ նե րի ի րա վա կի րա ռա կան պրակ
տի կան և կի րարկ ման կար գը: Մե թո դա կան ձեռ նարկ: Եր ևան, 2010 թ., էջ 40:
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Այս հոդ ված նե րը մի մյանց հետ հա մադ րե լով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ գոր
ծա տուն ի նքն է ո րո շում աշ խա տո ղի հետ կն քել աշ խա տան քային պայ մա նա գիր, 
թե՞ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ: Ին չը մեր կար ծի քով սխալ է: 

Այս պես, հա մա ձայն աշ խա տան քային օ րենսգր քի 17–րդ հոդ վա ծի՝ աշ խա տող է 
հա մար վում աշ խա տան քային օ րենսգր քով սահ ման ված տա րի քի հա սած գոր ծու
նակ քա ղա քա ցին, ո րն աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա գոր ծա տո ւի 
օգ տին կա տա րում է ո րո շա կի աշ խա տանք` ը ստ ո րո շա կի մաս նա գի տու թյան, ո րա
կա վոր ման կամ պաշ տո նի: Հա մա ձայն 18–րդ հոդ վա ծի՝ գոր ծա տուն աշ խա տան
քային հա րա բե րու թյան այն մաս նա կիցն է, ո րն աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
հի ման վրա և /կամ/ օ րեն քով սահ ման ված կար գով օգ տա գոր ծում է քա ղա քա ցի
նե րի աշ խա տան քը: Այս տե ղից էլ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ օ րենս դի րը աշ խա տո
ղի և գոր ծա տո ւի միջև ա ռա ջա ցած հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ու ղի է 
տես նում աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը: 

Այս պի սով, ել նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 13–րդ և 14–րդ հոդ ված նե րի 
պա հանջ նե րից, աշ խա տո ղի հետ հա մա ձայ նու թյան գա լով՝ գոր ծա տուն կա րող է 
կն քել ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ: Սա կայն այն ի րե նից կեն թադ րի վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն, քա նի որ, հա մա ձայն վար չա կան ի րա վա խախ տում նե
րի մա սին ՀՀ օ րենսգր քի («Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենս գիրք», ըն դուն վել է 1985 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին, 30.04.2013 թ. փո փո խու թյուն
նե րով) 1695 հոդ վա ծի՝ «Ա ռանց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված աշ խա տան քի ըն դուն ման պա հանջ նե րը բա վա րա րող աշ խա տան
քային պայ մա նագ րի աշ խա տող պա հելն ա ռա ջաց նում է`

 տու գան քի նշա նա կում խախ տում թույլ տված ան ձի նկատ մամբ` սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով խախտ ման յու րա քան չյուր 
դեպ քի հա մար:

Նույն խախ տու մը, ո րը կա տար վել է վար չա կան տույ ժի մի ջոց ներ կի րա ռե լուց 
հե տո կր կին մեկ տար վա ըն թաց քում, ա ռա ջաց նում է`

 տու գան քի նշա նա կում խախ տում թույլ տված ան ձի նկատ մամբ` սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կի չա փով խախտ ման յու րա քան
չյուր դեպ քի հա մար»:

 Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քային պայ մա նա գիր չկն քե
լու դեպ քում գոր ծա տուն կեն թարկ վի վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: 

Որ պես աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հիմք դի տար կե լով աշ
խա տան քային պայ մա նա գի րը կամ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը՝ գոր ծա տուն 
փաս տա ցի կանգ նում է եր կընտ րան քի ա ռաջ՝ կն քե՞լ աշ խա տան քային պայ մա նա
գիր, թե՞ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ: Պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փե
լու հա մար գոր ծա տուն աշ խա տո ղի հետ կն քում է մի ա ժա մա նակ եր կու փաս տա
թուղթ՝ և՛ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ, և´ աշ խա տան քային պայ մա նա գիր: 

Սա կայն մի այն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը չէ, որից պետք է գոր
ծա տուն խու սա փի ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ կն քե լիս: Առ կա է նաև մեկ այլ 
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բաց թո ղում. աշ խա տան քային օ րենսգր քում նա խա տե սե լով ան հա տա կան ի րա վա
կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը՝ օ րենս դի րը ի րա կա նում ոչ մի բա րե փո խում չի կա
տա րել: Ին չո՞ւ, քա նի որ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը ամ
բող ջու թյամբ չի ար տա ցո լում պայ մա նագ րի է ու թյու նը՝ աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ա ռու մով:

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան աշ խա տան քային օ րենսգր քի 16–րդ հոդ վա ծի (ըն
դուն վել է 2001 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին, 18.06.2013 թ. փո փո խու թյուն նե րով) հա մա
ձայն՝ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային պայ
մանագ րի հի ման վրա 2: 

Ինչ պես նշում է Լ. Ա նի սի մովը. «Ին չո՞ւ է կն քում պայ մա նա գի րը, որ պես զի խու
սա փեն ա վե լորդ դա տա կան քաշք շուկ նե րից»3: Այ սինքն՝ մեր օ րենս դի րը ան հա
տա կան ի րա վա կան ա կտ կն քե լով, ա վե լի է նպաս տում գոր ծե րի դա տա կան քն
նու թյա նը, քա նի որ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տում բա ցա կա յում են ի նչ պես 
աշ խա տո ղի, այն պես էլ գոր ծա տո ւի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ո րը հան գեց նում է տա րա ձայ նու թյուն նե րի: 

Չ պետք է մո ռա նալ մեկ փաստ ևս, որ այ սօր գլոբալիզաց ման դա րաշր ջա նում 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն նույն պես բա վա կան մեծ թվով օ տա րերկ րյա 
մաս նա գետ ներ են գա լիս աշ խա տե լու: Այս տեղ նույն պես գոր ծա տուն կանգ նում է 
փաս տի ա ռաջ, քա նի որ օ տա րեր կրյա աշ խա տո ղին ՀՀ կա ցու թյան թուղթ ձեռք բե
րե լու ամ բողջ պար տա կա նու թյու նը ըն կած է նրա վրա, բազ մա թիվ այլ փաս տաթղ
թե րի և պե տա կան տուր քի ան դոր րագ րից զատ՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյա նը ա ռըն թեր 
ա նձ նագ րե րի և վի զա նե րի վար չու թյուն պետք է ներ կա յաց վի պար տա դիր աշ խա
տան քային պայ մա նագ րի օ րի նա կը, ո րի հի ման վրա օ տա րերկ րա ցուն տրա մադ
րում են ժա մա նա կա վոր կա ցու թյուն (Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ օ րենք, ըն
դուն վել է 2006 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ին, 08.12.2011 թ. փո փո խու թյուն նե րով): 

Այս պի սով, աշ խա տան քային օ րենսգր քում ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի 
առ կա յու թյու նը և դա որ պես աշ խա տան քային հա րա բե րու թյան ծագ ման հիմք դի
տար կելը այն քան էլ ար դա րաց ված չէ: Գոր ծա տո ւի եր կընտ րու թյու նը, աշ խա տո
ղի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ ի րա զեկ վա ծու թյու նը հան գեց նում 
են թյու րի մա ցու թյուն նե րի: Գտ նում ե նք, որ աշ խա տող և գոր ծա տու հա րա բե րակ
ցու թյու նում պետք է լի նի կա յու նու թյուն և մեկ հս տակ դիր քո րո շում: Այն է՝ աշ
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հիմք դի տար կել աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը, և ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը ներ կայիս 
աշ խա տան քային օ րենսգր քում վե րաձ ևա կեր պել աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
բո վան դա կու թյուն:

2 Миронов В. И., Трудовое право. M.: 2009– ст. 456. А так же Трудовой кодекс Российской Федераций, 
статя 15, 16.
3 Анисимов Л. Н., Трудовой договор. Права и обязанности сторон, M., 2009, с. 98.
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Individual legal act and employment contract

In 2010 the National Assembly of RA made drastic changes to the Labor Code, which 
also covered the employment contract. The contract content was left out, instead of which 
the article was renamed an individual legal act content. The content of the individual legal 
act is new and aims to regulate all the mandatory requirements that must be included in 
the mentioned acts. The labor relations between employees and employers arise by writ
ten employment contract or agreement of the parties. The administrative violations of 
the law suggest that if employers do not sign an employment contract with employees, it 
would be subjected to administrative responsibility.

To take into account the employment contract the employer faces a dilemma: to sign 
a contract or individual legal act. To avoid the responsibility the employer signs both 
documents at the same time. There is also another shortcoming in the Labor Code: the 
legislature did not make any improvements. Why, because the individual legal act does 
not fully reflect the content of the contract, in terms of the employer and employee rights 
and responsibilities.

The alternation of the employer, the non–awareness of rights and responsibilities leads 
to misunderstanding. We believe that employees and employers ratio should be fixed, i.e. 
to take into account the employment contract on the basis of labor relations, rewrite the 
contents of the contract, adding two important points: the employee and employer rights 
and responsibilities.
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Պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի վեր լու ծու թյու նը ա ռող ջա րա նային–
վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում

Գա յա նե Թով մա սյան
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան  

հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման ամ բի ո նի աս պի րանտ, 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս 

Ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյու նը զբո սաշր ջու թյան 
այն տե սակն է, ո րի հիմ քում ըն կած է ա ռող ջա րան ներ այ ցե լու թյու նը` ա ռող ջա րա
նային բու ժում և հան գիստ ստա նա լու նպա տա կով: 

Ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան հիմ քում ըն կած են 
կու րորտ ներն ու ա ռող ջա րան նե րը:

« Կու րոր տը» բու ժիչ բնակ լի մա յա կան պայ ման ներ և բու ժիչ բնա կան մի ջոց ներ 
ու նե ցող վայր է, որ տեղ կա ռուց ված են ա ռող ջա րան ներ, հանգս տյան տներ, մարդ
կանց հանգս տի և ժա ման ցի կա ռույց ներ, և որ տեղ գոր ծում են սպա սար կող են թա
կա ռուց վածք ներ1: 

Ա ռող ջա րան նե րը հյու րա նո ցային տն տե սու թյան այն մաս նա գի տաց ված 
օբյեկտ ներն են, ո րոնք բա ցի հյու րա նո ցային ծա ռա յու թյուն նե րից, մա տու ցում են 
նաև հա տուկ կար գի սպա սար կում, այդ թվում` ա ռող ջա րա նային, բու ժա կան և վե
րա կանգ նո ղա կան2: 

Հա յաս տանն ու նի ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան 
կազ մա կերպ ման հա մար զգա լի նե րուժ: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու
թյան « Կու րոր տա բա նու թյան և ֆի զի կա կան բժշ կու թյան գի տա հե տա զո տա կան 
ի նս տի տուտ» ՓԲԸ–ը3 Հա յաս տա նում ա ռանձ նաց րել է 10 կու րոր տային գո տի ներ, 
ո րոնք ու նեն ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան զար գաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր բնա կան բու ժիչ ռե սուրս նե րը` հան քային ջրեր, 
բու ժիչ ցե խեր, բու ժիչ տոր ֆեր, կլի մա յա բու ժու թյան կազ մա կերպ ման հա մար բա
րեն պաստ կլի մա յա կան պայ մաններ: Այդ կու րոր տային գո տի ներն են` Ա րզ նի, Դի
լի ջան, Հան քա վան–Մար մա րիկ, Բջ նի–Ար զա կան–Աղ վե րան, Ծաղ կա ձոր, Ստե փա
նա վան–Գյու լա գա րակ, Սյու նիք, Լո ռի, Սևան, Ջեր մուկ4: Սա կայն պետք է նշել, որ 
այս կու րոր տային գո տի նե րից ոչ բո լո րում կան ա ռող ջա րան ներ: ՀՀ ա ռող ջա պա
հու թյան նա խա րա րու թյան` ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու լի
ցեն զի ա ու նի 13 ա ռող ջա րան` Ջեր մու կի «Օ լիմ պի ա», «Ա րա րատ մոր և ման կան», 
« Ջեր մուկ աշ խարհ», «Գ լա ձոր», «Ար մե նի ա», « Ջեր մուկ N 1», Ծաղ կա ձո րի « Ռի
պա», Սևա նի «Ար ևիկ», Ա րզ նի ի «Արզ նի», Հան քա վա նի « Խո տոր ջուր», Ար զա կա նի 
« Գան ձաղ բյուր», Դի լի ջա նի «Իմ պուլս», ի նչ պես նաև Վա նա ձո րի հյու րա նո ցային 
և ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան հա մա լի րը5: Նշ վա ծից բա ցի գոր ծում 

1 «ՀՀ տա րած քում կու րոր տային ա ռող ջա րան նե րի և հանգս տյան տնե րի 2004–2008 թթ. հե ռան կա
րային զար գաց ման ծրա գիր», հաս տատ ված 2003 թ. հոկ տեմ բե րի 2–ի ՀՀ կա ռա վա րու թյան նիս տի N 39 
ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ:
2 «Զ բո սաշր ջու թյան և զբո սաշր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք, 2003 թ.
3 www.fizecomed.com
4 “Атлас–климат и природные лечебно–оздоровительные ресурсы Армении”, Ереван, 2010, стр. 124–133.
5 Աղ բյու րը` ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան լի ցեն զա վոր ման վար չու թյուն:
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է նաև Դի լի ջա նի « Լեռ նային Հա յաս տան» ա ռող ջա րա նը, ո րը պատ կա նում է ՀՀ 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը: Նշենք սա կայն, որ այս ա ռող ջա րան նե րից 
2–ը` «Ռի պան» և «Իմ պուլ սը» ներ կա յումս ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն ներ չեն 
մա տու ցում, այլ գոր ծում են մի այն որ պես հանգս տյան տուն: 

Ըստ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի` 
ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը 2012 թ. կազ մել 
է 18032 մարդ (նա խորդ տար վա 14916–ի փո խա րեն), ո րում մի ջազ գային զբո սա
շրջիկ նե րի թի վը կազ մել է 592 մարդ կամ ը նդ հա նու րի 3.3 %–ը, ի սկ ներ քին զբո սա
շրջիկ նե րի թի վը` 17440 մարդ կամ 96.7 % (նա խորդ տար վա հա մա պա տաս խա նա
բար 8 % և 92 %–ի դի մաց):

Գ ծա պատ կեր 1 
ՀՀ զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը, 2008–2012 թթ.

Հա յաս տա նում ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան զար
գաց ման խո չըն դոտ նե րից են.

1. ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի քիչ թի վը, 
2. Հա յաս տա նի 10 կու րոր տային գո տի նե րից ոչ բո լո րում ա ռող ջա րան ներ լի նե լը,
3. ցածր սե զո նին ա ռող ջա րան նե րի թեր բեռն վա ծու թյու նը և ո րոշ ա ռող ջա րան

նե րի գոր ծառ նու թյու նը մի այն ամ ռան ա միս նե րին,
4. ներդ րում նե րի ան բա վա րա րու թյու նը հին ա ռող ջա րան նե րի վե րա նո րոգ ման 

և նո րե րի կա ռուց ման նպա տա կով, 
5. ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն նե րի բարձր գնե րը, 
6. ա ռող ջա րան նե րի կող մից մար քե թին գային գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 

ցածր մա կար դա կը և այլն:
 Վեր լու ծենք ա ռա ջար կի ու պա հան ջար կի գոր ծո ղու թյան մե խա նիզ մը ա ռող ջա

րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում: 
Ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում ցածր սե զո

նի ըն թաց քում պա հան ջար կի կո րը չի տար բեր վում դա սա կան պատ կե րա ցու մից, 
այն ու նի նվա զող տեսք բա ցա սա կան թեք վա ծու թյամբ, դրա նում ար տա ցոլ վում է 
պա հան ջար կի օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը: Բարձր սե զո նի ըն թաց քում, պա հան ջար կը 
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ճկուն չէ, այ սինքն՝ չնա յած գնե րի բարձ րաց մա նը՝ վա ճառք նե րի ծա վա լի կտ րուկ 
ան կում տե ղի չի ու նե նում6: 

Գ ծա պատ կեր 2 
Պա հան ջար կի կո րը ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան 

զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում

Այս պի սով` ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում ցածր սե զո նի ժա մա
նակ պա հան ջար կը ճկուն է, ի սկ բարձր սե զո նի ժա մա նակ` ոչ ճկուն: 

Ինչ պես գի տենք, պա հան ջար կի ճկու նու թյու նը ձեռք բեր վող ապ րանք նե րի, 
ծա ռա յու թյուն նե րի քա նա կու թյան` տար բեր գոր ծոն նե րի (ո րոն ցից կախ ված է պա
հան ջար կի ծա վա լը) փո փո խու թյանն ար ձա գան քե լու աս տի ճանն է: Լայն կի րա ռում 
ու նի պա հան ջար կի` ը ստ գնի ճկու նու թյան գոր ծա կի ցը: Այն ի րե նից ներ կա յաց նում 
է պա հան ջար կի տո կո սային փո փո խու թյան հա րա բե րու թյու նը գնի տո կո սային 
փո փո խու թյա նը, և հաշ վարկ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևով.

EP

D
 =  (DQ : Q) + (DP : P),

որ տեղ` E
P

D
–ն պա հան ջար կի ճկու նու թյան գոր ծա կիցն է ը ստ գնի,

Q–ն գն վող ապ րանք նե րի քա նակն է,
 DQ –ն` գն վող ապ րանք նե րի քա նա կի ա ճը,

P–ն գն վող ապ րանք նե րի գինն է,
 DP –ն գն վող ապ րանք նե րի գնի փո փո խու թյունն է7:

Ե թե ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա յում պա
հան ջարկ ներ կա յաց նում են բո լոր նրանք, ով քեր ցան կա նում են ստա նալ ա ռող
ջա րա նային բու ժում և հան գիստ, ա պա ա ռա ջարկ ներ կա յաց նող նե րը հա մար վում 
են ա ռող ջա րան նե րը (ի րենց մահ ճա կալ–տե ղե րի քա նա կով, ին չը 2012 թ. կազ մել է 
3288), հետ ևա բար ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյան ո լոր տի ա ռա ջար կը կլի նի ոչ 
ճկուն, և ա ռա ջար կի կո րը կու նե նա այս պի սի տեսք.

6 Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / под ред. засл. работника высшей школы проф., 
д. э. н. Чудновского А. Д., изд. 2–е перераб. доп М. ЮРКНИГА, 2005, с. 150.
7 Թովմասյան Ռ. Ա., Տնտեսագիտության տեսություն. հարցեր և պատասխաններ (ուսումնաօժանդակ 
նյութերի ժողովածու), Եր., Տնտեսագետ, 2007, էջ 91:
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Գ ծա պատ կեր 3
Ա ռա ջար կի կո րը ա ռող ջա րա նային–վե րա կանգ նո ղա կան  

զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում

Այս պի սով, ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում ա ռա ջար կի և պա հան
ջար կի գոր ծո ղու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ դրանք ազ դում են նաև ա ռող ջա րա նային հանգս տի գնի վրա: Քա նի որ բարձր 
սե զո նին պա հան ջարկն ա ճում է, ի սկ ա ռա ջար կը ճկուն չէ, ա պա դրա ար դյուն քում 
գնե րը բարձ րա նում են: 

Այս դեպ քում, ե թե կա ռուց վեն նոր ա ռող ջա րան ներ, դրա ար դյուն քում ամ ռա նը 
ա ռող ջա րա նային գնե րի կտ րուկ աճ չի լի նի: 

Այս պի սով, կա րող ե նք փաս տել, որ ա ռող ջա րա նային հանգս տի գնե րի նվազ
մա նը կն պաս տի նաև Հա յաս տա նի բո լոր կու րոր տային գո տի նե րում նոր ա ռող ջա
րան նե րի կա ռու ցու մը, ին չի հետ ևան քով կսր վի մր ցակ ցու թյու նը ա ռող ջա րան նե րի 
միջև, ին չը կն պաս տի նաև ա ռող ջա րա նային ծա ռա յու թյուն նե րի և սպա սարկ ման 
ո րա կի բարձ րաց մանն ու ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ մա նը: 

Ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ ե ղած նե րու
ժային գնո ղու նակ պա հան ջար կի գնա հատ ման հա մար ի րա կա նաց րել ե նք է լեկտ
րո նային սո ցի ա լա կան հար ցում 2012–2013 թթ. ըն թաց քում (հար ցա թեր թի կի մի ջո
ցով), ո րին մաս նակ ցել է 350 մարդ: Հար ցա թեր թիկն ը նդ գր կել է հետ ևյալ հար ցե րը 
(ամ բող ջա կան հար ցա թեր թի կը կց ված է հա վել ված 1–ո ւմ).

1.  Ձեր տա րի քը և սե ռը: 
2. Ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը ա մս վա կտր ված քով:
3. Երբ ևէ հանգս տա ցե՞լ եք ա ռող ջա րա նում (ՀՀ–ո ւմ):
4. Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում Ձեր հան գիս տը կանց կաց նե՞ք ա ռող ջա րա նում: 
5. Ա ռող ջա րա նային հանգս տի 1 օր վա ար ժե քը 1 ան ձի հա մար որ քա՞ն պետք է 

լի նի, որ պես զի կա րո ղա նաք հանգս տա նալ այն տեղ:
6. Ձեր նշած գնի դեպ քում քա նի՞ հո գով և քա նի՞ օ րով կգ նայիք ա ռող ջա րան 

հանգս տա նա լու: 
7. Ի՞նչ նպա տա կով կգ նայիք ա ռող ջա րան:
8. Տար վա ո ՞ր ե ղա նա կին և ո ՞ր կու րոր տային գո տում կնա խընտ րե իք հանգս

տա նալ: 
9. Ըստ Ձեզ ան հրա ժե՞շտ է ա րդյոք ՀՀ–ո ւմ կա ռու ցել նոր ա ռող ջա րան ներ բո

լոր կու րոր տային գո տի նե րում, և ե թե այո, ա պա քա նի՞ ա ստ ղա նի: 
10. Ինչ պե՞ս կգ նա հա տեք ՀՀ–ո ւմ ա ռող ջա րա նային հանգս տի գնե րի ներ կա մա

կար դա կը:
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 Հարց ման ար դյունք նե րը ևս ներ կա յաց նենք ը ստ հար ցե րի հա ջոր դա կա նու թյան.
1.  Հարց ման մաս նա կից նե րի 40 %–ը ե ղել է մինչև 30 տա րե կան, 25 %–ը` 31–45 

տա րե կան, 25 %–ը` 46–60 տա րե կան, 10 %–ը` 61 տա րե կա նից բարձր: Հարց վող
նե րի 45 %–ը ե ղել է ա րա կան սե ռի, ի սկ 55 %–ը` ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ
ներ: 

2. Հարց վող նե րի 50 %–ի ամ սա կան ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը տա տան վում 
է մինչև 100000 դրա մի շր ջա նակ նե րում, 30 %–ի նը` 100000–200000 դրամ,  
12 %–ի նը` 200000–300000 դրամ, 4 %–ի նը` 300000–400000 դրամ, 4 %–ի նը` 
400000 դրա մից բարձր: 

3. Հարց վող նե րի 55 %–ը նախ կի նում հանգս տա ցել են ա ռող ջա րա նում, ի սկ 
45 %–ը` ոչ:

4. Հարց վող նե րի 63 %–ը նշել է, որ հնա րա վո րու թյան դեպ քում իր հան գիս տը 
կանց կաց նի ա ռող ջա րա նում, 7 %–ը նշել է ոչ, 30 %–ը` մի գու ցե:

5. Հարց վող նե րի 62 %–ի հա մար ա ռող ջա րա նային հանգս տի 1 օր վա ար ժե քը 1 
ան ձի հա մար պետք է լի նի մինչև 10000 դրամ, որ պես զի կա րո ղա նա հանգս
տա նալ այն տեղ, 28 %–ի հա մար` 10000–20000 դրամ, 3 %–ի հա մար` 20000–30000 
դրամ, 1 %–ի հա մար` 30000–40000 դրամ, 1 %–ի հա մար` 40000–50000 դրամ, 
1 %–ի հա մար` 50000 դրա մից բարձր, 4 %–ը նշել է այլ պա տաս խա ն:

6. Հարց վող նե րի 11 %–ը ի րենց նշած գնի դեպ քում ա ռող ջա րա նում կհանգս տա
նային մի այ նակ, 50 %–ը` 2 հո գով, 17 %–ը` 3 հո գով, 14 %–ը` 4 հո գով, 6 %–
ը` 5 հո գով, 2 %–ը` 6 հո գով և ա վե լի: Հարց վող նե րի 45 %–ը ա ռող ջա րա նում 
կհանգս տա նար մինչև 1 շա բաթ, 42 %–ը` 7–10 օ րով, 7 %–ը` 11–14 օ րով, 6 %–ը` 
15 օր և ա վե լի:

7. Հարց վող նե րի 44 %–ը նշել է, որ ա ռող ջա րան կգ նար հանգս տի, 4 %–ը` բուժ
ման, 52 %–ը` բուժ ման և հանգս տի նպա տա կով:

8. Հարց վող նե րի 10 %–ը կցան կա նար հանգս տա նալ գար նա նը, 74 %–ը` ամ ռա
նը, 15 %–ը` աշ նա նը, 27 %–ը` ձմա նը: Հարց վող նե րի 9 %–ը նշել է, որ կցան կա
նար հանգս տա նալ Ա րզ նի ում, 40 %–ը` Դի լի ջա նում, 11 %–ը` Հան քա վան–Մար
մա րի կում, 18 %–ը` Բջ նի–Ար զա կան–Աղ վե րա նում, 34 %–ը` Ծաղ կա ձո րում, 
15 %–ը` Սևա նում, 59 %–ը` Ջեր մու կում, 8 %–ը` Ստե փա նա վան–Գյու լա գա րա
կում, 13 %–ը` Սյու նի քում, 9 %–ը` Լո ռի ում:

9. Հարց վող նե րի 64 %–ը նշել է, որ ՀՀ–ո ւմ ան հրա ժեշտ է կա ռու ցել նոր ա ռող
ջա րան ներ բո լոր կու րոր տային գո տի նե րում, 7 %–ը նշել է ոչ, 29 %–ը նշել է 
չգի տեմ: Հարց վող նե րի 6 %–ը նշել է, որ ՀՀ–ո ւմ ան հրա ժեշտ է կա ռու ցել 1 
ա ստ ղա նի ա ռող ջա րան ներ, 29 %–ը` 2 ա ստ ղա նի, 40 %–ը` 3 ա ստ ղա նի, 25 %–
ը` 4 ա ստ ղա նի:

10. Հարց վող նե րի 6 %–ը ՀՀ–ո ւմ ա ռող ջա րա նային հանգս տի գնե րի ներ կա մա
կար դա կը գնա հա տել է ցածր, 32 %–ը` մի ջին, 62 %–ը` բարձր: 

Այս պի սով, հարց ման ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս ա նել մի շարք հետ ևու
թյուն ներ.

1.  Հարց ման մաս նա կից նե րի մեծ մա սի ե կա մու տը ամ սա կան կազ մում է մինչև 
100000 դրամ, կամ 100000–200000 դրամ:

2. 
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3.  Հարց ման մաս նա կից նե րի մեծ մա սը նախ կի նում հանգս տա ցել են և հնա
րա վո րու թյան դեպ քում կր կին կհանգս տա նան ա ռող ջա րա նում: 

4. Հարց ման մաս նա կից նե րի գե րակ շիռ մա սի հա մար ա ռող ջա րա նային 
հանգս տի 1 օր վա նա խընտ րե լի ար ժե քը 1 ան ձի հա մար կազ մել է մինչև 
10000 դրամ:

5. Հարց վող նե րի զգա լի մա սը կգե րա դա սեր հանգս տա նալ 2 հո գով, մինչև 7, 
կամ 7–10 օ րով:

6. Հարց ման մաս նա կից նե րի զգա լի մա սը կգ նար ա ռող ջա րան բուժ ման 
և հանգս տի նպա տա կով: Ը նդ ո րում, ա ռող ջա րա նային հանգս տով հե
տաքրքր ված են բո լոր տա րի քային խմ բե րը: Սա թերևս վկա յում է այն մա
սին, որ ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյամբ հե տաքրքր ված են բո լո րը, և 
այն հա մար վում է զբո սաշր ջու թյան նա խընտ րե լի տե սակ նե րից մե կը, քա նի 
որ հա մա տե ղում է հան գիս տը բուժ ման, կազ դուր ման, ա ռող ջու թյան վե րա
կանգն ման հետ:

7. Հարց վող նե րի զգա լի մա սը կգե րա դա սեր հանգս տա նալ ամ ռա նը, գե րա
զան ցա պես Ջեր մու կում, Դի լի ջա նում, Ծաղ կա ձո րում (սա կա րե լի է բա
ցատ րել այն բա նով, որ ներ կա յումս նշ ված կու րորտ ներն են ա ռա վե լա պես 
ճա նաչ ված որ պես հանգս տյան գո տի ներ): 

8. Ըստ հարց ման մաս նա կից նե րի զգա լի մա սի` ՀՀ–ո ւմ ան հրա ժեշտ է կա ռու
ցել նոր ա ռող ջա րան ներ բո լոր կու րոր տային գո տի նե րում` ա ռա վե լա պես 2 
և 3 ա ստ ղա նի:

9. Հարց ման մաս նա կից նե րի գե րակ շիռ մա սի հա մար ա ռող ջա րա նային 
հանգս տի գնե րի ներ կա մա կար դա կը ե ղել է բարձր:

 Հիմն վե լով նշ ված հետ ևու թյուն նե րի վրա` կա րող ե նք ա սել, որ ՀՀ–ո ւմ ան հրա
ժեշտ է կա ռու ցել ա ռող ջա րան ներ բո լոր կու րոր տային գո տի նե րում, ը նդ ո րում 
ա ռա վե լա պես մի ջին կար գի ու դա սի, ո րոն ցում հանգս տի 1 օր վա ար ժե քը 1 ան
ձի հա մար կկազ մի մինչև 10000 դրամ, դրա նով ի սկ մատ չե լի կլի նի բնա կիչ նե րի 
զգա լի մա սին: Դա թույլ կտա մե ծա ցնել ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի թի
վը, եր կա րաց նել ա ռող ջա րա նային հանգս տի օ րե րի թի վը: Քա նի որ մարդ կանց 
գե րակ շիռ մա սը նա խընտ րում է հանգս տա նալ ամ ռա նը (բարձր սե զո նին), ա պա 
տար վա մյուս ե ղա նակ նե րին ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը մե ծաց նե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է կի րա ռել գնային ճկուն զեղ չեր: Ը նդ ո րում ան հրա ժեշտ 
է կա ռու ցել նոր ա ռող ջա րան ներ բո լոր կու րոր տային գո տի նե րում` ա ռող ջա րա
նային–վե րա կանգ նո ղա կան զբո սաշր ջու թյու նը զար գաց նե լու հա մար` հիմն վե լով 
առ կա կու րոր տային ռե սուրս նե րի նե րու ժի վրա: 

Այս ա մե նը թույլ կտա.
1.  զար գաց նել ներ քին և ներգ նա ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյու նը,
2.  լա վաց նել բնակ չու թյան ա ռող ջա կան վի ճա կը, 
3. ա պա հո վել բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյու նը կու րոր տային գո տի նե րում,
4. զ բո սաշր ջային բազմարկիչի (մուլ տիպ լի կա տո րի) ար դյուն քում մե ծաց նել 

ա ռող ջա րա նային զբո սաշր ջու թյան մաս նա բա ժի նը ՀՆԱ–ո ւմ, 
5. մե ծաց նել հար կային մուտ քե րը, և այլն:
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 Հա վել ված 1. Է լեկտ րո նային հար ցա թեր թիկ

1.  Ձեր տա րի քը և սե ռը.
 •  մինչև 30 տա րե կան
 • 31–45 տա րե կան
 • 46–60 տա րե կան
 • 61 տա րե կա նից բարձր 
 • ա րա կան 
 • ի գա կան

2. Ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը ա մս վա կտր ված քով.
 • մինչև 100.000 դրամ
 • 100.000–200.000 դրամ
 • 200.000–300.000 դրամ
 • 300.000–400.000 դրամ
 • 400.000–ից բարձր

3. Երբ ևէ հանգս տա ցե՞լ եք ա ռող ջա րա նում (ՀՀ).
 • այո 
 • ոչ

4. Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում Ձեր հան գիս տը կանց կաց նե՞ք ա ռող ջա րա նում. 
 • այո 
 • Ոչ
 • մի գու ցե

5. Ա ռող ջա րա նային հանգս տի 1 օր վա ար ժե քը 1 ան ձի հա մար որ քա՞ն պետք է լի նի, որ
պես զի կա րո ղա նաք հանգս տա նալ այն տեղ.

 •  մինչև 10000 դրամ
 • 10000–20000 դրամ
 • 20000–30000 դրամ
 • 30000–40000 դրամ
 • 40000–50000 դրամ
 • 50000 դրա մից բարձր 
 • այլ

6.  Ձեր նշած գնի դեպ քում քա նի՞ հո գով և քա նի՞ օ րով կգ նայիք ա ռող ջա րան հանգս տա նա լու.
 •  մի այ նակ
 • 2 հո գով
 • 3 հո գով
 • 4 հո գով
 • 5 հո գով
 • 6 հո գով և ա վե լի
 •  մինչև 1 շա բա թով
 • 7–10 օ րով
 • 11–14 օ րով
 • 15 օր և ա վե լի

7. Ի՞նչ նպա տա կով կգ նայիք ա ռող ջա րան.
 •  հանգս տի
 •  բուժ ման
 •  հանգս տի և բուժ ման
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8. Տար վա ո ՞ր ե ղա նա կին և ո ՞ր կու րոր տային գո տում կնա խընտ րե իք հանգս տա նալ.
 •  գա րուն 
 • ա մառ 
 • ա շուն
 • ձ մեռ 
 • Արզ նի
 •  Դի լի ջան
 •  Հան քա վան–Մար մա րիկ
 • Բջ նի–Ար զա կան–Աղ վե րան
 •  Ծաղ կա ձոր
 • Ս ևան
 •  Ջեր մուկ
 • Ս տե փա նա վան–Գյու լա գա րակ
 •  Սյու նիք
 •  Լո ռի

9. Ըստ Ձեզ ան հրա ժե՞շտ է ա րդյոք ՀՀ–ո ւմ կա ռու ցել նոր ա ռող ջա րան ներ բո լոր կու րոր
տային գո տի նե րում, և ե թե այո, ա պա քա նի՞ ա ստ ղա նի.

 • այո 
 • ոչ
 • չ գի տեմ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

9. Ինչ պե՞ս կգ նա հա տեք ՀՀ–ո ւմ ա ռող ջա րա նային հանգս տի գնե րի ներ կա մա կար դա կը.
 •  ցածր
 •  մի ջին
 •  բարձր

Demand and supply analysis in spa–resort tourism sphere

The main feature of spa–resort tourism is that people visit spas for recovery, rehabilita
tion and rest. 

Armenia has great potential to organize and develop spa–resort tourism. There 
are 10 resorts in Armenia, which all have natural curable resources. But there are few 
sanatoriums.

The demand and supply of spa–resort tourism services were analized in the article. We 
have also done an internet survey to evaluate the potential demand in the sphere, which 
is presented in the article. At the end some offers are made to develop spa–resort tourism 
in Armenia.
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ԲԱ ԺԻՆ 2

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆ ՄՈՒՆՔ

 Լավ կա ռա վա րու մը որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո
ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման գրա վա կան 

Լի լիթ Չի չո յան 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա

վար ման ա կա դե մի այի աս պի րանտ

Լավ կա ռա վա րու մը մի ակ կար ևոր պայ մանն է աղ քա տու թյան
 հաղ թա հար ման և զար գաց ման ա պա հով ման հա մար:

ՄԱԿ–ի նախ կին գլ խա վոր քար տու ղար  Քո ֆի Ան նան, 1998

1990–ա կան թվա կան նե րից « լավ կա ռա վա րում» եզրը (տեր մի նը) դար ձավ սո
ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման, հան րային կա ռա վար ման և մի ջազ գային հա րա բե
րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում լայ նո րեն օգ տա գործ վող հաս կա ցու թյուն նե րից մե կը1:

 Սա կայն մինչև անդրա դառ նա լը այս հաս կա ցու թյա նը նախ ան հրա ժեշտ է 
հստակ սահ մա նա զա տել «governance» և «management» հաս կա ցու թյուն նե րի տար
բե րու թյուն նե րը, ո րոնք հա ճախ նույ նա կա նաց վում են և թարգ ման վում որ պես 
« կա ռա վա րում», մինչ դեռ դրանք տար բեր են: 

«Governance» հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես՝ նա խա պես սահ ման
ված պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի և փոր ձի, քա ղա քա կա կա նու թյան և ըն թա
ցա կար   գե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն օգ տա գործ վում է ա պա հո վե լու հա մար ռազ
մա վա րա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, դր ված նպա տակ  նե րին հաս նե լու ու ղի նե րը, 
ռե սուրս նե րի պա տաս խա նա տու և հաշ վետ վո ղա կան օգ տա գոր ծու մը ու ռիս կե րը 
կա ռա վա րե լի դարձ նե լու ու ղի նե րը2:

«Management» հաս կա ցու թյու նը սահ ման վում է որ պես՝ կազ մա կեր պու թյան 
տար բեր ռե սուրս նե րի (մարդ կային, ֆի նան սա կան, ֆի զի կա կան և տե ղե կատ վա
կան) պլա նա վոր ման, կար գա վոր ման, ո ւղ ղորդ ման, վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն
թաց՝ կազ մա կեր պու թյան ա ռջև դր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար3:

«Governance» հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է ճիշտ գոր ծո ղու թյու նների կա տա
րում, ի սկ «management» հաս կա ցու թյու նը՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի ճիշտ կա տա րում4: 
Այս պի սով՝ այս աշ խա տան քում կա ռա վա րու մն օգ տա գործ վում է «Governance» 
հաս կա ցու թյան ի մաս տով:

« Լավ կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյու նը ձեռք է բե րել « տա րո ղու նակ հաս կա ցու
թյան» ի մաստ՝ դառ նա լով այն քան լայն հաս կա ցու թյուն, ի նչ պի սին է գլո բա լա ցու

1  Mohammad Jasim Uddin, Laila Ashrafun Joya, Development Through Good Governance: Lessons for 
Developing Countries, Asian Affairs, Vol. 29, No. 3, July–September 2007, pp. 5–7: 
2  Australian Public Service Commission 2007, Building Better Governance, viewed 20 August 2010, http://
www.apsc.gov.au/publications07/bettergovernance.pdf.
3  Pierce, JL & Dunham, Scott, Foresman/Little, Brown, Management, Higher Education, Glenview, Illinois, 
U.S.A. RB 1990:
4  Robert I. Tricker, “The role of management is to run the enterprise and that of the board is to see that it is 
being run well and in the right direction.”, 1998, p.8:
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մը կամ գլո բալ կա ռա վա րու մը: Այս հաս կա ցու թյու նը մեկ ը նդ հա նուր սահ ման մամբ 
հնա րա վոր չէ բա ցատ րել, քան զի ան հրա  ժեշտ է նախ սահ մա նել « կա ռա վա րում» 
հաս կա ցու թյու նը, այ նու հետև « լավ» հաս կա ցու թյու նը: 

Լավ կա ռավ րաու մը տար բեր վում է կա ռա վա րում հաս կա ցու թյու նից, ո րը 
հիմնա կա նում քա ղա քա կան և տեխ նոկ րա տա կան հաս կա ցու թյուն է, այլ ոչ թե 
նոր մա տիվ բնույ թի: Լավ կա ռա վա րու մը վե րա բե րում է կա ռա վա րան ո րա կա կան 
կող մին: Այս պի սի սահ մա նու մը տր վում է հիմ նա կա նում մի ջազ գային կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կող մից կամ գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ: Այս հա մա տեքս տում 
շեշ տը դր վում է ինստիտուցի ո նալ և հան րային կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի 
վրա: Ը նդգծ վում է նաև լավ կա ռա վար ման փոր ձի ազ դե ցու թյու նը՝ որ պես քա ղա
քա կա նու թյան կեր պա փոխ ման մե խա նիզմ նե րից մե կը:

 Շատ մի ջազ գային կա ռույց ներ, սահ մա նե լով այս հաս կա ցու թյու նը, ա ռա վե լա
պես սահ մա նում են «կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյու նը: Օ րի նակ՝ Հա մաշ խար հային 
բան կը ը նդ գծում է կա ռա վար ման 3 կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
ա. քա ղա քա կան ռե ժի մի տե սակ, բ. տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ռե սուրս նե րի 
հան րային կա ռա վա րում, գ. կա ռա վա րու թյան կա րո ղու թյու նը քա ղա քա կա նու թյան 
մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծում5: 

ՄԱԿ–ի նախ կին գլ խա վոր քար տու ղար Քո ֆի Ան նա նը լավ կա ռա վա րումը 
ներ կա յաց նում էր որ պես մարդ կանց ի րա վունք նե րի և օ րեն քի գե րա կա յու թյու
նը հաս տա տող ո ւժ՝ հզո րաց նե լով ժո ղովր դա վա րու թյու նը, զար գաց նե լով թա
փան ցի կու թյու նը և հան րային կա ռա վար ման կա րո ղու  թյուն նե րը6: Վեր ջերս «լավ 
կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյան օգ տա գոր ծու մը տա րած վեց՝ նե րա ռե լով բազ մա
կու սակ ցա կան ը նտ րու թյուն նե րը, ար դա րա դա տու թյու նը և խորհր դա րա նը: Հե
տաքրք րու թյուն նե րի այս շր ջա նակ նե րը շատ լայն ե ն՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մընդ հա նուր պաշտ պա նու թյուն, ար դյու նա վետ, ան կող մա նա կալ և ա նա չառ 
դա տա կան վա րույթ ներ, թա փան ցիկ հան րային ի նս տի տուտ ներ, պաշ տո նյա նե րի 
կող մից հաշ վե տու ո րո շում նե րի կա յա ցում, ռե սուրս նե րի և ո րո շում նե րի կա յաց
ման գոր ծըն թա ցի հանձ նում տե ղա կան մա կար դակ նե րին (ա պա կենտ րո նա ցում), 
ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի նպա տա կա մետ մաս նակ ցու թյուն որոշում նե րի կա
յաց ման գոր ծըն թա ցում7: 

Այս պի սով՝ լավ կա ռա վա րու մը դար ձել է ճկուն հաս կա ցու թյուն: Այն օգ տա գործ
վում է տար բեր հա մա տեքս տե րում և ի մաստ նե րով, սա կայն տրա մա բա նո րեն ար
տա հայ տե լով նույն գա ղա փա րը՝ նպա տա կաուղղ ված է ար դյուն քի կա ռա վար մա նը:

 Բա ցի այս ա մե նը, լավ կա ռա վա րու մը կա րող է լավ հնա րա վո րու թյուն դառ
նալ այն ե րկր նե րի հա մար, ո րոնք, չնա յած ան կախ են, բայց չեն կա րո ղա նում 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում ցու ցա բե րել հա մա պա տաս խան կա րո
ղու թյուն ներ8:

5 World Bank, Governance: The World Bank’s Experience (Washington D.C.: The World Bank,1994.
6 Thomas G. Weiss, “Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges,” 
Third World Quarterly 21, no. 5, 2000, pp. 798–804.
7 Նույն տե ղում՝ p. 801: 
8 Ambassador Tedo Japaridze (Alternate Director General ICBSS), in discussion with the author, August 2008, 
ICBSS, Athens.



253

 Կա ռա վա րու թյու նը բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա սյու նե րից՝ տն տե սա կան, քա ղա
քա կան և վար չա կան (ադ մի նիստ րա տիվ)9: Տն տե սա կան գոր ծո նը վե րա բե րում է 
այն պի սի ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին, ո րոնք ազ դում են ե րկ րի սո ցի
ալ–տն տե սա կան զար գաց ման վրա, քա ղա քա կան գոր ծո նն ի րե նից ներ կա յաց նում 
է քա ղա քա կա նու թյան մշա կում՝ ար դեն ըն դուն ված ո րո շում նե րի հի ման վրա, ի սկ 
վար չա կան գոր ծո նը մարմ նա վոր ված է հան րային կառ վար ման մեջ: Կա ռա վա րու
մը ներ կա յաց նում է, թե ի նչ պես է իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց վում, ի սկ հան րային 
կա ռա վա րու մը այդ իշ խա նու թյան մասն է կազ մում: Ար դյուն քում, ե րբ մենք ո րա
կում ե նք կա ռա վա րու մը « լավ» կամ « վատ», հաշ վի ե նք առ նում հանրային կա ռա
վար ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը` ար դյուն քի կա ռա վա րում փո փոխ
վող ժա մա նա կի մեջ: 

Այս տեղ հարց է ա ռա ջա նում, ի սկ ի նչ պե՞ս ե նք ո րո շում, ի ՞նչ սկզ բունքնե րից ել նե
լով՝ ա րդյոք կա ռա վա րու մը լա՞վն է, ի նչ պե՞ս է այն չափ վում: 

Զար գաց ման նպա տա կով ռե սուրս նե րի կառավար ման մի ջո ցով ի շխա նու
թյան ի րա կա նաց ման հիմ նա կան գոր ծոն ներն ե ն՝ քա ղա քա կան կա յու նու թյու նը, 
սո ցիալ–տն տե սա կան ա ճը, կա ռա վարու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, օ րեն քի գե
րա կա յու թյու նը, ժո ղովր դա վա րու թյան զար գա ցու մը, կո ռուպ ցի այի տա րած վա
ծու թյան մա կար դա կը, վար չա կան խո չըն դոտ նե րի մե ծու թյու նը և այլն: Այսպիսով՝ 
ե րկր նե րը, որ տեղ այս գոր ծոն նե րը կառավար վում են զար գաց ման ա պա հով ման 
նպա տա կով, կա րող ե նք վս տահ ա սել, որ ու նեն լավ կա ռա վա րում: 

Բ նա կա նում կա ռա վարու թյու նը չի գոր ծում վա կո ւու մում: Այն կա րող է կեն
սու նակ լի նել մի այն մաս նա վոր հատ վա ծի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան պա րա գա յում: Այս ե րեք հա մա կար գե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցու մը ժո ղովր դա վա րու թյան և ինստիտուցի ո
նալ ար դի ա կա նաց ման ե րաշ խիք է, ո րն էլ իր հեր թին ա պա հո վում է ե րկ րում 
սոցիալ–տն տե սա կան զար գա ցում՝ բո լոր մա կար դակ նե րում: Այն նվա զեց նում է 
կո ռուպ ցի ան, ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հաշ վի են ա ռն վում փոք
րա մաս նու թյու ննե րի և խո ցե լի հատ վա ծի կա րիք նե րը: Այն նաև պա տաս խա նա
տու է հա սա րա կու թյան ներ կա և ա պա գա կա րիք նե րի բա վա րար ման ու ղի նե րի 
մշակ ման և ի րա կա նաց ման հա մար10:

 Լավ կա ռա վար ման հաս տատ ման գոր ծըն թա ցում, մի կող մից՝ ան հրա ժեշտ են 
հզոր, հաշ վե տու և ար դյու նա վետ քա ղա քա կան ի նս տի տուտ ներ, ի սկ մյուս կող մից՝ 
այն պի սի մի ջազ գային կա ռույց նե րի օ ժան դա կու թյու նը, ի նչ պի սիք են Ար ժույ թի մի
ջա զգային հիմ նադ րա մը, ՄԱԿ–ի զար գաց ման ծրա գի րը, Հա մաշ խար հային բան կը 
և այլն: Այս կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նեն 
ա ջակ ցե լու եր կա րա ժամ կետ ինստիտուցի ո նալ բա րե փո խում նե րի ծրագ րե րին: 

Ուս տի սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման, ժո ղովր դա վա րու թան ամ րապնդ

9  (UNDP, 1997). “Good governance – and sustainable human development”,United Nations Development 
Programme: Policy Document. Available from: [http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm]:
10  (UNDP, 2003). ““Promoting effective governance to meet the challenges” [online]. United Nations Development 
Programme: Public Administration and Civil Service Management Reform. Available from: [http://www.undp.org/
governance/public.htm]:
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ման նպա տա կով ան հրաժեշտ է ստեղ ծել ինստիտուցի ո նալ ար դի ա կա նաց ման և 
զար գաց ման նոր կա ռու ցա կար գեր.
 • ան հրաժեշտ է, որ սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան 

ծրագրի հիմ քում դր վի լավ կա ռա վար ման սկզ բունք նե րը և ա պա հով վի դրանց 
հետ ևո ղա կան գոր ծառ նու մը, 

 • ան հրաժեշտ է հա մախմ բել և ամ բող ջաց նել կա ռա վար ման ո ւղ ղու թյուն նե րը 
նա խա րա րու թյուն նե րի, պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ՀՀ այլ ի նս տի
տուտ նե րի նպա տա կա մետ կեր պա փոխ ման շր ջա նակ նե րում՝ ժա մա նա կի մար
տահ րա վեր նե րին հա մա հունչ,

 •  ռա ցի ո նա լաց նել և ամ րապն դել գոր ծող կա ռա վար ման ի նս տի տուտ նե րը,
 •  կար ևոր է հատ կա պես կա ռա վար ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րի և գոր ծո ղու

թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան մշ տա դի տարկ ման պար բե րա բար անց
կա ցու մը: 
Այդ բո լոր մե խա նիզմ ներն էլ կար ևոր են ՀՀ ինստիտուցի ո նալ ար դի ա կա

նաց ման քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար, ո րն ո ւղղ ված է մեր ե րկ րի սո
ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց մա նը: Սա կայն ներ կայիս գլո բա լաց ման և ար դի ա
կա նաց ման պայ ման նե րում ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյան է ար ժա նի հատ կա պես 
լավ կա ռա վար ման սկզ բունք նե րի կի րա ռումն ի նչ պես ե րկ րի ազ գային ռազ մա
վա րու թյան, այն պես էլ սո ցիալ–տն տե սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի մշակ ման 
գոր ծըն թաց նե րում:

 Լավ կա ռա վա րու մն ի րե նից ներ կա յաց նում է 8 հիմ նա կան սկզ բուն քի կի րա
ռում, սա կայն ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյան մեջ ա ռանձ նաց վում է նաև 9–ր դը՝ 
ա պա գայի ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը, ի նչն ամ բող ջա կա նաց նում է լավ կա
ռա վար ման հայե ցա կար գը: Այդ սկզ բունք ներն են.

1.  հաշ վե տու (Accountability): Պաշ տո նա տար ան ձինք պետք է պա տաս խան 
տան կա ռա վա րու թյան վար քագ ծի հա մար և լի նեն պա տաս խա նա տու. 

2. թա փան ցիկ (Transparency): Տե ղե կատ վու թյու նը պետք է հա սա նե լի լի նի 
հան րու թյա նը՝ կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րը մատ չե լի դարձ նե լու նկա տա
ռում նե րով: Թա փան ցի կու թյունն օգ նում է զս պել կո ռուպ ցի ան.

3. պա տաս խա նա տու(Responsiveness): Ի նս տի տուտ նե րը և գոր ծըն թաց նե րը 
խե լա միտ ժամ կետ նե րում բա վա րա րում են բո լոր շա հագր գիռ կող մե րին.

4. ձեռ նա հաս և ար դյու նա վետ (Effectiveness and Efficiency): Գոր ծըն թաց նե
րը և ի նս տի տուտ նե րը, լա վա գույնս օգ տա գոր ծե լով ռե սուրս նե րը, ստա նում 
են այն պի սի ար դյունք ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի 
բա վա րար մա նը.

5. ա նա չառ և ը նդ գր կուն (Equity and Inclusiveness): Մար դիկ չպետք է հա սա
րա կու թյու նից ի րենց օ տա րեն, յու րա քան չյու րը շա հագր գիռ պետք է լի նի 
բա րե լա վե լու իր և մյուս նե րի բա րե կե ցու թյու նը.

6. օրենք նե րի հետ ևող (Rule of Law): Առ կա են ար դար ի րա վա կան շր ջա նակ
ներ, ո րոնք կի րառ վում են ա նա չառ, ամ բող ջա պես պաշտ պա նում են մար
դու ի րա վունք նե րը և փոք րա մաս նու թյուն նե րի շա հե րը.
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7. մաս նակ ցային (Participation): Քա ղա քա ցի նե րը՝ ան կախ սե ռից, մաս նակ
ցում են զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին: Նմա նա տիպ մաս նակ ցու թյան պա
րա գա յում նո րա րա րաց վում է քա ղա քա ցի–պե տու թյուն ե րկ խո սու թյու նը.

8. փոխ հա մա ձայ նու թյամբ ո ւղ ղորդ վող (Consensus oriented): Տար բեր հե
տաքրք րու թյուն նե րը և կար ծիք նե րը հա մախմբ վում են հա մընդ հա նու րի 
փոխ հա մա ձայ նու թյամբ՝ բխե լով հան րու թյան լա վա գույն շա հե րից:

Լավ կա ռա վար ման 9–րդ սկզ բունքն ա պա գայի կա ռա վար ման ռազ մա վա րա
կան մո տե ցումն է, ո րն են թադ րում է լի դեր նե րի և հա սա րա կու թյան կող մից լավ 
կա ռավար ման եր կա րա ժամ կետ հե ռան կար նե րի մշա կում: Ա նհ րա ժեշտ է նաև 
հաշ վի առ նել պատ մա կան, մշա կու թային և սո ցի ա լա կան բար դու թյուն նե րը, ո րոն
ցով հիմ նա վոր վում են այդ հե ռան կար նե րը11:

 Լավ կա ռա վար ման այս սկզ բունք նե րի ամ բող ջա կան կի րա ռու մը հնա րա վո րու
թյուն կտա՝
 •  պե տու թյան հան դեպ վս տա հու թյան բարձ րաց ման.
 • իշ խա նա կան հա րա բե րու թյուններ ում ար դա րու թյան և հե ղի նա կու թյան հաս

տատ   ման.
 • ա ռա վել նպա տա կաուղղ ված կառավար ման.
 •  շա հագր գիռ կող մե րի հա վա սար մաս նակ ցու թյան ա պա հով ման.
 • երկ րի ինստիտուցի ո նալ հա մա կար գի զար գաց ման և ար դի ա կա նաց ման: 

Այս շր ջա նակ նե րում ա կն հայտ է, որ պետք է կա տա րել մի շարք ինստիտուցի
ո նալ բա րե փո խում ներ: Ա ռա ջար կում ե նք ՀՀ–ո ւմ ի րա կա նաց նել ո րոշ բա րե փո
խում ներ հետ ևյալ մա կար դակ նե րում՝ 
 • այն ինստիտուցի ո նալ մա կար դակ նե րում, ո րոնք ո րո շում են « խա ղի կա նոն

նե րը».
 • ո րո շում ներ կա յաց նող կա ռույց նե րում.
 •  կազ մա կեր պու թյուն նե րում, ո րոնք կա ռա վա րում և մա տա կա րա րում են ապ

րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ.
 •  մարդ կային ռե սուրս նե րում, ո րոնք ը նդ գրկ ված են կա ռա վա րում ի րա կա նաց

նող ի նս տի տուտ նե րի կազ մում.
 •  պաշ տո նյա նե րի և քա ղա քա ցի նե րի միջև ե րկ խո սու թյան մակար դա կով: 

Ար տա քին և ներ քին հրա մա յա կան նե րին հա վա սա րար ժեք պա տաս խա նե լու 
ըն դու նակ ի նս տի տուտ նե րը, հաշ վե տու և լավ կա ռա վա րու մը այն հիմ նա կան գոր
ծոն ներն են, ո րոնք ա պա հո վում են հա սա րա կու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նե
ու թյու նը: Լավ կա ռա վա րումը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ում գո յու թյուն ու նե ցող 
ինստիտուցի ո նալ հա մա կար գի բնա կա նոն ար դի ա կա նաց մա նը: Կա յուն և ար
դյու նա վետ սո ցի ալ–տն տե սա կան ա ճը կախ ված է լավ կա ռա վար ման կա ռու ցա
կար գե րի հա մա կարգ ված կի րա ռու մից, ո րը նե րա ռում է թա փան ցիկ և հաշ վե տու 
ինստիտուցի ո նալ հա մա կարգ, ի նչ պես նաև ակ տիվ մաս նակ ցային քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյուն: Ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց նե րի հզո րու թյու նը, օ րեն քի 

11  Towards Good Governance http://reform.gov.bb/page/GOOD_GOVERNANCE.pdf, http://www.unescap.
org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp
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գե րա կա յու թյու նը և մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի հար
գան քը ԵՄ–Հա յաս տան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա կան ո լորտ ներն ե ն12: 

Լավ կա ռա վար ման սկզ բունք նե րի կի րա ռումը, ո րն ա պահովում է ին տի տու
ցի ո նալ հա մա կար գե րի ար դի ա կա նա ցում՝ նպաս տե լով ե րկ րում սո ցի ալ–տն տե
սա կան զար գաց մա նը, չի կա րող կեն սու նակ լի նել ա ռանց ժո ղովր դա վա րու թյան: 
Ժողովրդա վա րու թյան կա պը լավ կա ռա վար ման հետ ան խզե լի է՝ հնարա վոր չէ 
պատ կե րաց նել մեկն ա ռանց մյու սի: Դրանք մի մյանց լրաց նող և մի մյանցով պայ
մա նա վոր ված հաս կա ցու թյուն ներ ե ն13:

2007 թվա կա նին Հա մաշ խար հային բան կի կող մից հրա պա րակ վել են հա տուկ 
կա ռա վար ման ո րա կի գնա հատ ման հա մար մշակ ված վեց հա մա խառն ցու ցա նիշ
ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են հա մաշ խար հային մա կար դա կով տար բեր ե րկր նե րի 
կա ռա վար ման ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու թյու նը 1996–2006 թվա կան նե
րի ըն թաց քում: Այս պի սով, Հա մաշ խար հային բան կը իր հե տա զո տու թյուն նե րի ար
դյուն քում շեշ տադ րում է կա ռա վար ման ո րա կի և զար գաց ման միջև ե ղած կա պը: 
Ը ստ Հա մաշ խար հային բան կի հե տա զո տու թյուն նե րի՝ տար բե րակ վում են կա ռա
վար ման ո րա կի գնա հատ ման վեց հա մա խառն ցու ցա նիշներ (Six Aggregate Indica
tors of the Quality of Governance): Այս վեց հա մա խառն ցու ցա նիշ ներն ե ն՝ 

1. Ձայ նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը (Voice and Accountability): Այս ցու
ցա նի շը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տել որ քա նով են տվյալ 
ե րկ րի քաղա քա ցի նե րը մաս նակ ցում կառավա րու թյուն ը նտ րե լու գոր
ծըն թա ցին, որ քա նով է պահ պանվում խոս քի ա զա տու թյու նը, ԶԼՄ–նե րի 
ա զա տու թյու նը:

2. Քա ղա քա կան կա յու նու թյու նը և բռ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը (Political Sta
bility and Absence of Violence): Այս ցու ցա նի շը բա ցա հայ տում է կառավա րու
թյան պաշտ պանվածու թյան աս տի ճա նը բռ նա րարք նե րից, նաև, թե տվյալ 
ե րկ րում ի նչ մա կար դա կի են հաս նում ա հա բեկ չու թյուն ներն ու ըն տա նե կան 
բռ նու թյուն նե րը: 

3. Կա ռա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը (Government Effectiveness): Կա
ռավարու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
ո րա կից: Կար ևոր վում է հատ կա պես հան րային և քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի ան կա խու թյան աս տի ճա նը քա ղա քա կան ճն շում նե րից: Հաշ վի 
են ա ռն վում նաև քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման ո րա կա
կան հատ կա նիշ նե րը: 

4. Կար գա վոր ման ո րա կը (Regulatory quality): Այս ցու ցա նի շը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս գնա հա տել կա ռա վա րու թյան կա րո ղու թյուն նե րը մաս նա վոր 
հատ վա ծի զար գաց մա նը նպաս տող կա յուն քա ղա քա կա նու թյան և կար գա
վո րող լծակ նե րի ձևա վոր ման հա մար: 

12 Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան և գոր ծըն կե րու թյան գոր ծիք, Հա յաս տան, Ազ գային ին դի կա տիվ ծրա
գիր, 2011–2013, էջ 7:
13 Shalendra D. Democracy, Good Governance, and Economic Development, Sharma Taiwan Journal of 
Democracy, Volume 3, No.1: July 2007, p. 36.
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5. Օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը (Rule of Law): Այս ցու ցա նի շի մի ջո ցով հնա րա
վոր է պար զել, թե տվյալ ե րկ րում որ քա նով են օ րենք նե րը ծա ռա յում ի րենց 
նպա տա կին, ա րդյոք գո յու թյուն ու նի՞ ա նա չառ և ան կախ դա տա կան հա մա
կարգ և որ քա՞ն է հա սա րա կու թյան վս տահու թյան մա կար դա կը ար դա րա
դա տու թյան հա մա կար գե րի նկատ մամբ:

6. Կո ռուպ ցի այի վե րահս կու մը (Control of Corruption): Այս ցու ցա նի շը բա ցա
հայ տում է, թե որ քա նով է հան րային ի շխա նու թյու նը ի րա կա նաց վում ի շահ 
հա սա րա կու թյա նը, այն ա վե լի շատ ո ւմ շա հե րին է ծա ռա յում: Հաշ վի է ա ռն
վում նաև է լի տայի և մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից պե տու թյան «գ րավ ման» 
կամ « զավթ ման» աս տի ճա նը14: 

Այս վեց հա մա խառն ցու ցա նիշ ների մի ջո ցով ո րոշ վում է կա ռա վար ման ո րա
կա կան մա կար դա կը: Հա մաշ խար հային բան կի կող մից ի րա կա նաց ված հե տա
զո տութ յուն նե րի ար դյուն քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 1996–2006 թվա
կան նե րին զգա լի ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ է գրան ցել կար գավոր ման ո րա կի 
ցու ցա նի շի գծով15: Դա նշա նա կում է, որ մեր ե րկ րում կա ռա վա րու թյու նը բա րե լա
վել է մաս նա վոր հատ վա ծի զար գաց մա նը նպաս տող կա յուն քա ղա քա կա նու թյան 
և կար գա վո րող լծակ նե րի ձևա վոր ման հա մար ան հրաժեշտ կա րո ղու թյուն նե րը, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տվել բարձ րաց նել կա ռա վար ման ո րա կը՝ ա պա հո վե լով 
սո ցի ալ–տն տե սա կան աճ: 

Այս հե տա զո տու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն տվե ցին շատ տե սա բան նե րի 
պնդել, որ լավ կա ռա վար ման սկզ բունք նե րի հետ ևո ղա կան կի րա ռու մը կար ևոր 
պայ ման է պար զե լու, թե որ քա նով է եր կի րը կա րո ղա նում ար դյու նա վետ օգ տա
գոր ծել ռե սուրս նե րը՝ ա պա հո վե լով սո ցի ալ–տն տե սա կան ա ճ16:

Գ լո բալ և տա րա ծաշր ջա նային սո ցի ալ–տն տե սա կան զա նա զան հիմ նա խնդիր
նե րը և ի րա վի ճակ նե րը պա հան ջում են տար բեր և ան հա տա կան լու ծում ներ: 
Նշա նա կա լի խն դիր նե րը, ո րոնց մենք հան դի պում ե նք այ սօր, չեն կա րող լուծ
վել մտա հայե ցո ղու թյան այն նույն մա կար դա կում, ո րում մենք ստեղ ծել ե նք այդ 
խնդիր նե րը: Այս ա մե նի ար դյուն քում ար ձա նագր վում է կա յուն կա ռա վար ման հա
մա կարգ, սո ցի ալ–տն տե սա կան աճ, ար դյու նա վետ և թա փան ցիկ ժո ղովր դա վա
րա կան ի նս տի տուտ ներ: 

Այս պի սով՝ սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման նպա տա կով ինստիտուցի ո նալ 
ար դի ա կա նա ցման բնա կա նո նու թյունն ա պա հո վե լու և շա րու նա կա կան բա րե
փո խում նե րի տրա մա բա նու թյու նը պահ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ՀՀ–ո ւմ 
ներդ նել լավ կա ռա վար ման սկզ բունք նե րը: Վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն կտա ար
դի ա կա նաց նել ար դյուն քի և կա րի քի կա ռա վար ման պատ կե րա ցում նե րը՝ կան խա

14  A Decade of Measuring the Quality of Governance, Governance Matters 2007, Worldwide Governance 
Indicators, 1996–2006 Measuring, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank 
Washington, 2007, pp. 1–7, http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/wbi2007–report.pdf 
15  Նույն տե ղում՝ էջ 2:
16  Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, and Yunyong Thaicharoen, “Institutional Causes, 
Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth,” Journal of Monetary Economics 50, no. 1, 2003.
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տե սե լով ռազ մա վա րա կան ա պա գան: Կա ռա վար ման ո րա կի բարձ րա ցու մը դի
տարկ վում է սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման և՛ ար դյունք, և՛ պայ ման: Ո ւս տի՝ 
սո ցի ալ–տն տե սա կան ա ճի ա պա հո վման հա մար լավ կա ռա վար ման դերն ո ւղ ղա
կի ան գնա հա տե լի է: 

Good governance as a social–economic development guarantee  
of the Republic of Armenia.

In this paper we discuss the importance of good governance in the context of social–
economic development of RA. First of all we explain the difference between ‘’governance’’ 
and ‘’management’’, then we bring some definitions of ‘’Good Governance’’. For social–
economic development and strengthening of democracy it is important to put the prin
ciples of Good Governance (Accountability, Transparency, Responsiveness, Effectiveness 
and Efficiency, Equity and Inclusiveness, Rule of law, Participation, Consensus Oriented) 
not only in the social–economic development program, but also in the bases of national 
strategy. Six Aggregate Indicators of the Quality of Governance given by World Bank is 
discussed as well. Everybody knows that the quality of governance is vital for develop
ment, with these Worldwide Governance Indicators the World Bank measures the changes 
of governance quality in different countries from 1996 to 2006. 

So the role of Good Governance and its importance for development of the state is 
invaluable. 
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ՀՀ սո ցի ալ–տն տե սա կան բա րե փո խում նե րը որ պես ժո ղովր դա
վա րա կան քա ղա քա կան մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծոն

 Տիգ րան Մես րո պյան
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան  

կա ռա վար ման ա կա դե մի այի հայ ցորդ

Տե ղե կատ վա կան դա րաշր ջա նում քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի դե րա կա տար
ներն, ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի պայ քար մղե լով իշ խա նա կան հա րա բե րու թյուն
նե րում տեղ ու դեր ու նե նա լու հա մար, ի նչ պես աս տի ճա նա կար գային, այն պես էլ 
ցան ցային կա ռա վար ման հա մա կար գում, հս տա կեց նում են ի րենց սո ցի ա լա կա
նաց ման կողմ նո րո շիչ նե րի ար ժե քայ նու թյու նը: Քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան 
նմա նօ րի նակ դրս ևո րում նե րը որ պես քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի և հա րա բե
րու թյուն նե րի ար դի ա կա նաց ման նա խա պայ ման պար բե րա բար կեր պա փո խում 
են քա ղա քա կան հա մա կար գը: Վեր ջի նիս վրա՝ որ պես կա խյալ փո փո խա կան, ազ
դում են տվյալ հա սա րա կու թյու նում առ կա տե ղե կատ վա–հա ղոր դակ ցա կան տի
րույթ նե րում շր ջա նառ վող սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային քա ղա քա
կան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Քա ղա քա կան մշա կույ թը յու րա քան չյուր ե րկ րի ը նդ հա նուր հա սա րա կա կան 
(ազ գային) մշա կույ թի օր գա նա կան մասն է: Ա մե րի կա ցի քա ղա քա գետ Թ.Պար սոն
սի կար ծի քով հա մամ շա կու թային ար ժեք նե րը սահ մա նա կար գում են քա ղա քա կան 
հա մա կար գի հիմ նա վո րում նե րը1: Տվյալ ի մաս տով քա ղա քա կան մշա կույ թը հաս
կաց վում է որ պես քա ղա քա կան աշ խար հից եր ևույթ նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք 
գտն վում են տվյալ հա սա րա կու թյան մշա կույ թում, ո րոնց վրա ազ դում են` կրո նը, 
էթ նոազ գային մտա հայե ցո ղու թյու նը, տն տե սու թյան, գի տու թյան և տեխ նի կայի 
ձեռք բեր ված զար գաց ման մա կար դակ նե րը և այլն: Այլ կերպ ա սած՝ մշա կույ թն 
ամ բող ջու թյամբ սո ցի ա լա կան տեքստ է, ո րի ներ սում սո ցի ալ–տն տե սա կան և քա
ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա կար գու մը դառ նում է մար դու հա մար ան
հրա ժեշտ: Հան րա գու մա րե լով ժո ղովր դի « գե նե տի կա կան ծած կա գի րը», նրա հո
գին ա ռաս պել նե րում և պե տա կա նու թյան խորհր դա նիշ նե րում (դ րո շում, հիմ նում)` 
քա ղա քա կան մշա կույ թը, նպաս տե լով հա սա րա կու թյան մի աս նու թյա նը, ա պա հո
վե լով ը նտ րա նու և զանգ ված նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը, 
ե րկ խո սու թյուն է են թադ րում սե րունդ նե րի և սո ցի ա լա կան խմ բե րի միջև: Քա
ղա քա կան մշա կույ թը տվյալ ե րկ րի հա սա րա կա կան ո լոր տում մարդ կանց վար քի 
ձևա չա փե րի ամ բող ջու թյուն է և մարմ նա վո րե լով ար ժե քային պատ կե րա ցում նե
րը քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման նպա տակ նե րի մա սին` ամ բող ջաց
նում է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ամ րագր ված 
նոր մեր և ա վան դույթ ներ: Հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան մշա կույթն ի րե նից ներ
կա յաց նում է այն պի սի խորհր դա նիշ նե րի, ար ժեք նե րի և փոր ձա րա րա կան հա մոզ
մունք նե րի հա մա կարգ, ո րը ո րո շում է այն ի րա վի ճա կը, որ տեղ տե ղի է ու նե նում 
քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյուն:

1 Տե՛ս Парсонс Т., Политология: хрестоматия/Сост. проф. М. А. Василик, М. С. Верешинин, М., 1999, с. 239. 
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Հա մե մա տա կան քա ղա քա գի տու թյան շր ջա նակ նե րում հայտ նի ա մե րի կա ցի 
քա ղա քա գետ Հ. Ալ մոն դը, ա ռանձ նաց նե լով քա ղա քա կան հա մա կար գի գոր ծառն
ման ինստիտուցի ո նալ, կողմ նո րո շիչ, մշա կու թային և սո ցի ալ–հո գե բա նա կան մա կար
դակ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բնու թագ րեց քա ղա քա կան աշ խար հի որ
պի սու թյունն ու սում նա սի րող հա տուկ կա տե գո րի ան` քա ղա քա կան մշա կույ թը2: 
Ը ստ Հ.Ալ մոն դի և Ս.Վեր բայի քա ղա քա կան մշա կույ թը «պ լաս տիկ բազ մա չափ 
փո փո խա կան է», ո րը « շատ զգա յուն է» կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, հատ կա պես` ժո ղովր դագ րա կան, գեն դե րային, տն տե սա կան, տե ղե
կատ վա–հաղորդակցական, ո րոնք ա ռա ջաց նում են ո րո շա կի քա ղա քա կան ձևա
փո խու թյուն ներ, ի նչ պի սիք կա րող են լի նել` կու սակ ցու թյուն նե րի և կու սակ ցա կան 
հա մա կար գե րի վե րա կա ռու ցու մը, նոր հա սա րա կա կան շար ժում նե րի ի հայտ գա
լը, կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ ան վս տա հու թյան և թշ նա մու թյան ա ճը և այլն:

Քա ղա քա կան մշա կույթն իր պատ մա կան, աշ խար հա քա ղա քա կան, էթ նոազ
գային և այլ դրս ևո րում նե րի բազ մաբ նույ թու թյան պատ ճա ռով շատ բազ մա չափ 
է: Տվյալ եր ևույթն, ի նչ պես ա մե րի կա ցի փի լի սո փա Ո ւի լյամ Դժեյմսն է նկա տել, 
« ծաղ կող և տեն չա ցող խառ նաշ փո թու թյուն» է ար տա հայ տում: Այս նկա տա ռում նե
րով էլ պայ մա նա վոր ված քիչ հա վա նա կան է տալ քա ղա քա կան մշա կույ թի հս տակ 
և « վերջ նա կան» բնու թագ րում: Սա կայն տե ղե կատ վա–հա ղոր դակ ցա կան ցան ցայ
նու թյամբ պայ մա նա վոր ված քա ղա քա կան գի տու թյան մեջ զար գա նում է այն մո
տե ցու մը, ո րի հա մա ձայն քա ղա քա կան մշա կույ թը քա ղա քա կան դաշ տի բո վան
դա կու թյան ա ռանձ նա հա տուկ սուբյեկ տիվ հա տում է, ին չը թույլ չի տա լիս նրան 
բա ցար ձա կա նաց նել տար բեր սուբյեկ տիվ վի ճակ ներ` զանգ վա ծային տրա մադ
րու թյուն ներ, գա ղա փար ներ, ազ գի հո գե կան կերտ վածք և այլն»3: 

Քա ղա քա կան մշա կույ թում առ կա են ռա ցի ո նալ և ի ռա ցի ո նալ բա ղադ րիչ
ներ: Ե թե ռա ցի ո նա լը են թադ րում է, որ մար դը գոր ծում է հա մա պա տաս խան իր 
շա հե րի, դիր քո րոշ ման, նրանց հաս նե լու հա մար խե լա ցի հա րա բե րակ ցում նպա
տակ նե րը և մի ջոց նե րը, ա պա քա ղա քա կան ո լոր տում մար դու կողմ նո րո շում
նե րի չգի տակց ված բա ղադ րիչ նե րի առ կա յու թյու նը կապ ված է նրա աշ խար հի` 
հուզական–զ գաց մուն քային ըն կալ մամբ, մտա ծո ղու թյան ճգ նա ժա մային նա խօ րի
նակ նե րով, նա խա պա շար մունք նե րի վե րար տադ րու թյամբ և այլն: Գի տակ ցու թյան 
մեջ ի ռա ցի ո նա լը պայ մա նա վոր ված է ան ձնա կան, հա ճախ մարդ կանց վար քի աղ
ճատ ված տրա մա բա նու թյամբ, ո րն էլ դժ վա րաց նում է քա ղա քա կան մշա կույ թի 
գոր ծո ղու թյան և ձևա վոր ման ըն թացք նե րի բա ցատ րու թյու նը:

Ցան կա ցած հա սա րա կու թյու նում ապ րող մարդ ձևա վո րում է ար ժե քային կողմ
նո րո շում նե րի իր հա մա կար գը` պար բե րա բար յու րաց նե լով կարգավիճակային 
(ստա տու սային) վար քի պա հանջ նե րը, ա ռա ջա տար մշա կու թային նոր մե րը և քա
ղա քա կա նու թյու նում մաս նակ ցու թյան այլ ստանդարտ նե րը: Քա ղա քա կան մշա
կույ թի զար գաց ման այդ պատ մա կան ըն թաց քը կոչ վում է քա ղա քա կան սո ցի ա

2  Տե՛ս Алмонд Г., Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций.–Антология 
мировой политической мысли, т. 2, М., 1997, с. 76. 
3 Տե՛ս Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон, Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: 
Учебное пособие/ Сокр. пер. с англ., Под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля, М., Асспецт Пресс, 2002, с. 99.
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լի զա ցի ա: Ի նչ պես նշում է ռուս քա ղա քա գետ Մել վի լը` «…ն րա բար դու թյու նը և 
հա կա սա կա նու թյու նը կան խո րո շում են հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան ա վան
դույթ նե րի վե րար տադ րու թյան և զար գաց ման հա մա չա փու թյու նը, նրա ըն դու
նա կու թյուն նե րը նոր ար ժեք նե րի և ստանդարտ նե րի ըն դուն ման մեջ, ար տա քին 
ազ դե ցու թյուն նե րի ա ռաջ կա յու նու թյու նը»: Նա զգա յուն է ար տա քին ազ դե ցու
թյուն նե րին, ի սկ նրա ըն դու նա կու թյու նը՝ ըն կա լել հան րույ թի կող մից ըն դուն ված 
վար քի ար ժեք նե րը և ստանդարտ նե րը ա մե նից ա ռաջ կախ ված է գի տե լիք նե րից, 
կա րո ղու թյուն նե րից, սո վո րույթ նե րից, սուբյեկ տիվ վի ճա կից և քա ղա քա կա նու
թյու նում կա տար վող դե րե րից` հաս կա նա լի է, որ առաջնորդը և շար քային ը նտ րո
ղը դժ վար թե ղե կա վար վեն քա ղա քա կան վար քի նույն ձևե րով: Նույն ժա մա նակ 
մշա կու թային ստանդարտ նե րին մի ա նա լու ըն թաց քն ի րա կա նաց վում է գոր ծո ղու
թյուն նե րի օ րի նակ նե րի ըն կալ ման, մտա ծո ղու թյան և վար քի նույն տար բե րակ նե
րի հի ման վրա, ան ձի ը նդ գր կու մը ո րո շա կի ի նս տի տուտ նե րի փոխ ներ գոր ծու թյան 
մեջ և այլն:

 Այդ ի մաս տով մար դու մշ տա կան «ու ղե կից նե րը», ո րոնք նշա նա կա լի չա փով 
ո րո շում են նրա հնա րա վո րու թյուն նե րը` մշա կու թային նմուշ նե րի ար դյու նա վետ 
մարմ նա վոր ման և ըն կալ ման նկատ մամբ, սո ցի ա լա կա նաց ման դե րա կա տար
նե րն են, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով ծրագ րա վոր վում, ար դի ա կա նա նում, 
մար գի նա լաց վում և խա ղարկ վում է հա սա րա կա կան հա մա կար գի ար տա քին և 
ներ քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը: Ը ստ ա մե րի կա ցի քա ղա քա գետ Հ.Ալ մոն դի 
այդ պի սի դե րա կա տար ներ կա րող են լի նել ըն տա նի քը, դպ րո ցը, կրո նա կան ի նս
տի տուտ նե րը, դա սային և սե ռային կա ռույց նե րը, ԶԼՄ–նե րը, ճնշ ման խմ բե րը, քա
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը և ոչ պե տա կան կա ռույց նե րը4:

 Այդ դե րա կա տար նե րից յու րա քան չյու րի ազ դե ցու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է ներ քին և ար տա քին մի շարք պատ ճառ նե րով, բայց ա մե նից 
ա ռաջ տա րի քից, ներ քին վի ճա կից, մար դու ի նք նա գի տակ ցա կա նի զար գաց ման, 
կրթ վա ծու թյան և ի նք նա կազ մա կերպ վա ծու թյան մա կար դակ նե րից, սո ցի ա լա կան և 
քա ղա քա կան ըն թացք նե րի մեջ նրա ը նդ գրկ ման ին տեն սի վու թյու նից, այն տեղ կա
տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թից և նույ նիսկ հա սա րա կա կան կե ցու թյան քա ղա
քակր թա կան և պատ մա կան պայ ման նե րից: Օ րի նակ՝ ա վան դա կան հան րույթ նե րում 
ա վե լի ու ժեղ է ըն տա նի քի, ե կե ղե ցու, մար դու մո տա կա մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյու նը: 
Ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րում ա վե լի ար տա հայտ ված է կրթա կան և կո մու նի
կա տիվ հա մա կար գե րի հե ղի նա կու թյու նը, ո րոնք ը նդ գր կում են աշ խար հի ան հա
տա կան պատ կե րի մշակ ման մեջ զանգ վա ծային փոր ձը: Մեր կար ծի քով այս գոր ծըն
թա ցում իր վե րա կար գա վո րիչ դերն ու նի պե տու թյու նը, ո րը, ը ստ ռուս քա ղա քա գետ 
Ս. Սե րե գի նայի, «…բո լոր դե րա կա տար նե րի փոխ ներ գոր ծու թյու նը ձևա վո րում է, 
այս պես կոչ ված, սո ցի ա լի զա ցի այի գե րա կա յու թյան հոս քի սահ ման նե րում, ո րը 
կողմ նո րոշ ված է դե պի կա ռա վա րող ռե ժի մի նկատ մամբ մարդ կանց օ րի նա պա հու
թյան ձևա վոր մա նը, գե րիշ խող քա ղա քա կան մշա կույ թի և գա ղա փա րա խո սու թյան 
ար ժեք նե րի ըն կալ մա նը, քա ղա քա կան խա ղի գե րա կայող ստանդարտ նե րի ա ջակց

4 Տե՛ս Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон, Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: 
Учебное пособие/ Сокр. пер. с англ., Под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля, М., Асспецт Пресс, 2002, с. 99.
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մա նը»5: Ե լա կետ ըն դու նե լով այս մո տե ցու մը՝ նշենք, որ ամ բող ջու թյամբ այդ պի սի 
ազ դե ցու թյունն ան խու սա փե լի ո րեն կապ ված է հա սա րա կու թյա նը ը նդ հան րաց նող 
քա ղա քա կան ար ժե քային հա մա կար գի առ կա յու թյան հետ:

Նույն ժա մա նակ բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան խմ բեր, ո րոնք քա ղա քա կան ի րա
կա նու թյան վրա ազ դում են ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ կեց ված քով, ի րենց ձևով են 
կա ռու ցում այս կամ այն դե րա կա տար նե րի հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը, տա լիս են նրանց ա ռանձ նա հա տուկ ո ւղղ վա ծու թյուն` ձգ տե լով սե փա կան 
դիր քո րոշ մամբ ազ դել ան ձի և քա ղա քա կա նու թյան մեջ նրա ը նդ գրկ ման մի ջոց նե
րի վրա: Այդ պի սի սո ցի ա լա կան խմ բե րի և նրանց հետ ևում կանգ նած ի նս տի տուտ
նե րի, մի ու թյուն նե րի, են թամ շա կու թային նոր մե րի և ի դե ալ նե րի ակ տի վու թյու նը 
նպաս տում է հա սա րա կու թյու նում սո ցի ա լա կա նաց ման զա նա զան մր ցո ղա կան 
հոս քե րի ա ռա ջաց մա նը: Ան կախ նրա նից, որ նրան ցից ա մեն մե կը կրում է իր նոր
մե րը, ար ժեք նե րը և քա ղա քա կան դե րե րին ան հա տի հա ղոր դակց ման ծրա գի րը, 
նրանք բո լո րը, մր ցակ ցե լով ի րար հետ, վե րահս կո ղու թյուն են սահ մա նում պե տա
կան ի նս տի տուտ նե րի վրա:

 Այս պի սով, ան հա տը ձևա վո րում է իր հա յացք նե րը, նա խընտ րու թյուն նե րը, իր 
վե րա բեր մուն քը քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ: Դա վկա յում է, որ քա ղա քա կան 
սո ցի ա լա կա նա ցու մը միշտ գո յու թյուն ու նի, որ պես քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան 
մի ջոց նե րին մար դու ու սուց ման որոշակի մե խա նիզմ նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք 
ձևա վոր վում, կա յա նում, ար դի ա կա նա նում և կեր պա փոխ վում են ո րո շա կի մշա
կու թային հիմ քի վրա:

Գ լո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րը վկա յում են, որ զար գա ցած և զար գա ցող հա
սա րա կու թյուն նե րի քա ղա քա կան կյան քում տե ղի է ու նե նում բնակ չու թյան սո ցի
ա լա կան ար ժեք նե րի կու տա կում: Այս պես, համընդհանուր, տարածաշրջանային և 
տեղային մա կար դակ նե րում տե ղի ու նե ցող սո ցի ա լական, տն տե սա կան, քա ղա քա
կան զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նա կա կից փու լում, տար բեր քա ղա քա կան 
կողմ նո րո շում ու նե ցող մար դիկ բո ղո քում են հա սա րա կու թյան ռազ մա կա նաց ման, 
պա տե րազ մի և ագ րե սի այի քա ղա քա կա նու թյան, ռասա յա կան և ազ գային խտ րա
կա նու թյան, կա նանց ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման, ե րի տա սարդ սերն դի վի
ճա կի վատ թա րաց ման, կոռուպ ցի այի, բնա կան ռե սուրս նե րի ան խնա օգ տա գործ
ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ սպա ռո ղա կան վե րա բեր մուն քի դեմ:

 Ան ցու մային հա սա րա կու թյուն նե րում ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցի վրա 
սո ցի ա լա կան պայ ման նե րի ազ դե ցու թյու նը միջ նոր դա վոր ված է քա ղա քա կան գի
տակ ցու թյան ար դի ա կա նաց մամբ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան հա տի 
գի տակ ցու թյու նը դեռևս կողմ նո րոշ ված է դե պի ա վան դա կան ար ժեք նե րը, ի սկ 
ի նքն՝ ան հա տը, քա ղա քա կան կյան քին թեև մաս նակ ցում է, սա կայն այդ մաս նակ
ցու թյու նը չի հա մար վում սուբյեկ տի կող մից քա ղա քա կան նպա տա կի և դրան հե
տևե լու ճա նա պար հի ակ տիվ ը նտ րու թյան հետ ևանք:

 Ան ցու մային հա սա րա կու թյուն նե րի քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րի փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ ժո ղովր դա վա րաց ման ո րո շա կի փու լում քա ղա քա կան լե գի տի

5 Տե՛ս Серегина С. Ф., Роль государства в экономике. Синергетический подход, М., Издательство «Дело и 
сервис», 2002, с. 220–221.
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մու թյան մշա կու թային հիմք կա րող է հան դի սա նալ իշ խա նու թյան ինստիտուցի
ո նա լի զաց ված դի մա կա յու թյու նը և բնակ չու թյան անտարբերությունը: Սա կայն 
ան ցու մային քա ղա քա կան մշա կույ թի նման բնու թա գիրն ան բա վա րար է: Իր զար
գաց ման բո լոր փու լե րում և աս տի ճան նե րում հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան մշա
կույ թը կա տա րում է իր կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից մե կը՝ ան ձի քա ղա քա կան 
սո ցի ա լա կա նա ցումը: Մար դու մուտ քը քա ղա քա կա նու թյուն, նրա նա խա պատ րաս
տու մը և նե րառու մը իշ խա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ի րա կա նաց վում է իշ
խող մշա կու թային կողմ նո րո շիչ նե րի և նոր մե րի, քա ղա քա կան վար քա բա նու թյան 
նմուշ նե րի և ար ժեք նե րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում և չա փով:

Ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցում ՀՀ–ի քա ղա քա կան մշա կույթն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է հա կա դիր մի աս նու թյան մեջ գտն վող ար ժե քային հա մա կարգ` հին 
ու նոր ար ժեք նե րը « պայ քար» են մղում մի մյանց հետ: Այդ օ րի նա չա փու թյու նը են
թադ րում է սերն դա փո խու թյուն, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան գի տակ ցու թյան ար
դի ա կա նա ցում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժո ղովր դա վա րաց ման ո րա կի բարձ րաց
ման նկա տա ռում նե րով գե րա կա նշա նա կույ թուն է ստա ցել ժո ղովր դա վա րա կան 
քա ղա քա կան մշա կույ թի հաս տատ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի
րու մը, ո րի ոչ լի ար ժեք դրս ևո րու մը ՀՀ–ո ւմ պայ մա նա վոր ված է « վա զող» ար դի
ա կա նաց ման է ու թյամբ, ի նչն էլ, ար հես տա կա նո րեն ա րա գաց նե լով ար ժե քային 
հա մա կար գի կեր պա փո խու թյու նը, որոշա կի ա նո րո շու թյուն նե րով է օժ տում քա
ղա քա կան հա մա կար գը: Ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի հի ման վրա գոր ծող 
քա ղա քա կան մշա կույ թի մե խա նի կա կան ներդ նու մը խզում ներ է ա ռա ջաց նում 
ինստիտուցի ո նալ կար գի և քա ղա քա ցի նե րի միջև: Այս հա մա տեքս տում ա կն հայտ է 
սո ցի ալ–տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի դե րը ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան 
մշա կույ թի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում` որ պես սո ցի ալ– քա ղա քա կան ար ժեք, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան հա տին կեր պա փոխ վե լով նոր ար ժեք ներ որ դեգ
րել` հա նուն իր բազ մա կող մա նի ի նք նա հաս տատ ման և ի նք նաի րաց ման: ՀՀ–ո ւմ 
ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան մշա կույ թի հաս տա տու մը, ո րը ան հրա ժեշ տա
բար պետք է ու ղեկց վի ան ձի սո ցի ա լա կա նաց մամբ, են թադ րում է հա սա րա կա կան 
հա մա կար գի կա յու նու թյուն, կեն սու նա կու թյուն և բնա կա նոն կեր պա փո խու թյուն` 
մեր ժե լով զանգ ված նե րի հե ղա փո խա կա նաց վա ծու թյու նը և մար գի նա լու թյու նը: 

Քա ղա քա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քային մաս հան դի սա ցող ժո ղովր դա
վա րա կան քա ղա քա կան մշա կույ թը, որ պես բազ մա չափ եր ևույթ, ձևա վոր վում 
և կա յա նում է իշ խա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
շնոր հիվ, ո րը են թադ րում է քա ղա քա ցի նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ի նչ պես սո
ցի ա լա կան, տն տե սա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին, այն պես էլ նրանց 
ի նս տի տուտ նե րի կազ մա վոր մա նը` ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րին հա մա պա
տաս խան: Ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան մշա կույ թը են թադ րում է լե գի տի
մու թյան ձգ տող ը նտ րա նու առ կա յու թյուն, ո րի հա մար ո րո շիչ է ան ձի սո ցի ա լա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցում ռազ մա վա րա կան ար ժեք նե րի ներդ րու մը` սո ցի ա լա կան 
ե րկ խո սու թյան, սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան և սո ցի ա լա կան օ տար վա ծու թյու
նը կան խե լու նկա տա ռում նե րով:
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Քա ղա քա կան մշա կույ թը հա մա կար գում է պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված ռա
ցի ո նալ և ի ռա ցի ո նալ ար ժեք ներ: Այլ կերպ ա սած՝ ան ձի վար քա բա նու թյուն է 
« մուտ քագ րում» պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված, ո րո շա կի քա ղա քա կան շա հեր, 
նպա տակ ներ, ար ժեք ներ և հենց դրա նով նպաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում 
ի նք նա կա ռա վար վող, ի նք նադրս ևոր վող ան հա տի ի նք նա հաս տատ ման հա մար: 
Միև նույն ժա մա նակ չի կա րե լի ան տե սել այն հան գա ման քը, որ սո ցի ա լա կան հի
շո ղու թյու նը նե րա ռում է մշա կու թային նոր մեր, ո րոնք քա ղա քա կան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում կա րող են դրս ևոր վել և՛ որ պես կո լեկ տիվ գի տակ ցու թյուն, և՛ որ
պես են թա գի տակ ցու թյուն: Այս սկզ բունք նե րից ել նե լով էլ՝ հիմ նա վո րել ե նք ան ձի 
սո ցի ա լա կա նաց ման հիմ նախն դիր նե րը ը ստ ա մե րի կա ցի քա ղա քա գետ Հ. Ալ մոն
դի մաս նակ ցային քա ղա քա կան մշա կույ թի: Քա ղա քա կան մշա կույ թը քա ղա քա կան 
հա մա կար գում սուբյեկտ նե րի վար քա գի ծը սահ մա նող պատ կե րա ցում նե րի, զգա
ցում նե րի, մո տե ցում նե րի ամ բող ջու թյուն է, ո րոնք ա պա հո վում են ե լա կե տային 
կա նոն ներ, ի մաս տա վո րում և կա նո նա կար գում են քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցը: 
Այդ պատ ճա ռով ան ցյալ–ներ կա–ա պա գա ե ռա չափ ար ժե քային հա մա կար գը են
թադ րում է մոդելա վո րել ա պա գայի չա փում նե րը, ա ռանց ո րի ան ձի սո ցի ա լա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցը ոչ մի այն չի կա րող կա տար վել ժո ղովր դա վա րա կան ար
ժեք նե րի վրա, այլև սպաս վե լիք ար դյուն քը չի տա, քա նի որ ան ձը օ տար ված է 
սո ցի ա լա կան ի րա կա նու թյու նից: ՀՀ քա ղա քա կան հա մա կար գի կա յաց ման գոր
ծում ա ռա ջար կում ե նք հա մա լիր գոր ծըն թաց ներ ծա վա լել ան ձի քա ղա քա կան սո
ցի ա լա կա նաց ման բնա գա վա ռում: Քան զի մար դու մուտ քը քա ղա քա կա նու թյուն, 
նրա նա խա պատ րաս տու մը և նե րա ռու մը իշ խա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում 
ի րա կա նաց վում է նրա կող մից իշ խող մշա կու թային կողմ նո րո շիչ նե րի և նոր մե րի, 
քա ղա քա կան վար քա բա նու թյան նմուշ նե րի և ար ժեք նե րի յու րաց ման գոր ծըն թա
ցում: Իր հեր թին քա ղա քա կան կյանք նոր սե րունդ ներ մուտ քագ րող քա ղա քա կան 
սո ցի ա լա կա նա ցումն ա պա հովում է հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան զար գաց ման 
ժա ռան գա կա նու թյու նը` մշա կե լով ե րկ խո սու թյան սկզ բունք ներ:

Ժո ղովր դա վա րու թյան ո րա կի բարձ րաց ման նկա տա ռում նե րով ՀՀ քա ղա քա
կան հա մա կար գը կա րիք ու նի սո ցի ա լա կա նաց ված քա ղա քա ցի նե րի: Հատ կա պես 
ան հրա ժեշտ է կար ևո րել պա տա նի նե րի և ե րի տա սար դու թյան սո ցի ա լա կա նաց
ման հիմ նախ դի րը: Քա ղա քա ցուն մաս նա կից դարձ նե լով հա սա րա կա կան կյան
քին` հնա րա վոր է նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծել նրա ի նք նի րաց ման, ի նք
նա կա ռա վար ման հա մար, քա նի որ մի այն այս ճա նա պար հով կա րե լի է պայ քա րել 
աղ քա տու թյան և կո ռուպ ցի այի դեմ:

Socio–economic reforms in Republic of Armenia as a factor of  
the development of democratic political culture

The thesis reviews the role of socio–economic reforms in the development of democrat
ic political culture. The author considers that the development of a democratic political 
culture must necessarily be accompanied by a socialization of personality and social sys
tem stability, viability and normal transformation denying the marginality of the masses.
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային շա հի ար դի ա կա նաց
ման սո ցի ալ–տն տե սա կան հրա մա յա կան նե րը

Գուր գեն Սի մո նյան
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա

վար ման ա կա դե մի այի քա ղա քա կան կա ռա վար ման և 
քա ղա քա կան վեր լու ծու թյուն ների ամ բի ո նի հայ ցորդ

Մարդ կանց աշ խար հա յաց քի ար դի ա կա նա ցու մը փո փո խում է տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան կյան քի կեր պը` կեր պա փոխ վում են քա ղա քա կան 
և տն տե սա կան նպա տակ նե րը, կրո նա կան նոր մե րը և ըն տա նե կան ար ժեք նե րը: 
Այդ փո փո խու թյուն նե րը ազ դում են տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րի, քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան դրույթ նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան ի նս
տի տուտ նե րի հե ռան կար նե րի վրա: Ա ռա ջա վոր ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու
թյան ո ղջ տա րա ծու թյու նում աճ ման մի տում են ձեռք բե րում խոս քի ա զա տու թյու
նը և քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը: Ա մե րի կա ցի Ռ. Ի նգլ հար տը կար ծում է, որ 
ժա մա նա կա կից մարդ կու թյու նը գտն վում է ար դի ա կա նից հե տար դի ա կան ժա մա
նա կաշր ջա ն ան ցման փու լում, ո րն ո ւղ եկց վում է չորս տաս նյա կի հաս նող նա խադ
րյալ նե րով: Նա հա մա րում է, որ փո փոխ վում է ո ղջ մարդ կու թյան դի մա գի ծը տն տե
սա կան ըն կա լում նե րից մինչև ըն տա նի քի կա ռուց վածք: Արդիականը գոր ծըն թաց 
է, ո րի ըն թաց քում ա վե լա նում են տվյալ հա սարակու թյան տն տե սա կան և քա ղա
քա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րը են թադ րում է տն տե սու թյան ար դյու նա բե րա
կա նա ցում, ի սկ քա ղա քա կա նու  թյան մեջ` բյու րոկ րա տա ցում: Արդիականը գրա վիչ 
է շնոր հիվ այն բա նի, որ թույլ է տա լիս հա սա րա կու թյա նը ըն թա նալ աղ քա տից դե
պի հա րուստ կե ցու թյուն: Հե տար դյու նա բե րա կան ժա մա նա կա շր ջա նն ո ւղեկց վում 
է տն տե սու թյու նում տեղեկութային ճյու ղի գե րա կա յու թյան հաս տատ ման, պե տու
թյան դե րի նվազ ման և ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հզո րաց մամբ: Նմա
նա տիպ գոր ծըն թա ցը չի կա րող ըն թա նալ ա ռանց ցն ցում նե րի: Դրանք ա ռա ջին հեր
թին զգաց վում են սե րունդ նե րի միջև ան հա մե րաշ խու թյան խո րաց ման, դա սա կան 
ըն տա նի քի տի պի փո փոխ ման և ան հա տի ան ձնա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
շեշ տադր ման մի ջո ցով: Կտ րուկ տն տե սա կան ա ռաջ ըն թա ցը թույլ է տա լիս զար գա
ցած ե րկր նե րի բնա կիչ նե րին շեշ տադ րու մը կա տա րել կյան քի ո րա կի բարձ րաց ման 
վրա, այլ ոչ թե տն տե սա կան կա րո ղու թյուն նե րի ա վե լաց ման:

 Հա մա ձայն Է. Թոֆ լե րի մարդ կու թյու նը, սպա ռե լով կեն ցա ղա վար ման հին աշ
խարհ ըն կա լու մը, ան ցում է կա տա րում իր ի սկ ար դի ա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր
ված նոր հա սա րա կարգ, որ տեղ ա վան դա կան բո լոր սկզ բունք ներն են թարկ վում 
են կեր պա փոխ ման և վե րա ի մաս տա վոր ման: Մո տա վո րա պես 10000 տա րի ա ռաջ 
սկսվեց գյու ղատն տե սա կան հե ղա փո խու թյու նը, ո րը հիմ նո վին փո խեց մարդ կանց 
հին հա սա րա կար գը, ե րբ մար դիկ ապ րում է ին փոք րիկ ցե ղե րով և հիմ նա կա նում 
զբաղ վում է ին հա վաք չու թյամբ ու որ սոր դու թյամբ: Գյու ղատն տե սա կան հա սա րա
կար գը Թոֆ լե րը ան վա նում է «Ա ռա ջին ա լիք»: «XVII դ. փո փո խու թյուն նե րի այդ 
ա ռա ջին ա լի քը դեռևս չէր սպա ռել ի րեն, ե րբ Եվ րո պա յում հան կարծ ի հայտ եկավ 
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ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյու նը, և սկս վեց հա մաշ խար հային փո փո խու
թյուն նե րի ե րկ րորդ մեծ ա լի քը: Այդ նոր գոր ծըն թա ցը` ար դյու նա բե րա կա նա ցու մը, 
շատ ա վե լի ա րագ սկ սեց շարժ վել` ը նդ գր կե լով մայր ցա մաք ներ և ե րկր ներ»1: Ը ստ 
թոֆ լե րյան «Ե րեք ա լիք նե րի» տե սու թյան մարդ կու թյու նը XXI դա րում կանգ նած է 
«Եր րորդ»` ա մե նը կեր պա փո խող ա լի քի շե մին:

Պատ մու թյան ո ղջ ըն թաց քում կու տակ ման, հարս տու թյու նից կախ ված լի նե լու 
և նյու թա պաշ տա կան հո գե բա նու թյու նը թա փան ցել է հա սա րա կա կան կյան քի բո
լոր ո լորտ ներ: Կա պի տա լիզ մի հա մաշ խար հայ նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը նոր 
նյու թա կան պա հանջ մունք նե րի, խթան  նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի ա ռա ջաց
ման հետ ևան քով ա րթ նաց րեց մարդ կանց մեջ ան սպառ է ներ գի ա` դր դե լով նրանց 
ան սահ մա նա փակ ար տադ րու թյան զար գաց ման, նոր ի րա կան և վիր տո ւալ տա
րածք նե րի գրավ ման, ի նչն էլ պա հան ջում էր զի նամ թեր քի կա տա րե լա գոր ծում և 
զին վո րա կան գոր ծի զար գա ցում: Սա է պատ ճա ռը, որ այժ մյան հա մաշ խար հային 
քա ղա քա կա նու թյու նն ի րե նից ներ կա յաց նում է քա ղա քա կան և ռազ մա կան գլո բա
լաց ման զու գա մի տում:

Ֆ րան սի ա ցի գիտ նա կան Ժ. Գո ւո լը սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյու նը դի
տար կում է ի բրև մի ակ խթան « մեն ք»–ի և «ն րան ց»–ի տար բե րակ ման հա մար. 
« Մո ռաց ված և մար գի նալ մշա կույթ նե րի ա րթ նա ցու մը աղ քատ նե րի զենքն է, 
ո րոնք բո ղո քում են աշ խար հում սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեմ»2: Միև նույն ժա մա նակ փի լի սո փա Օ. Շպենգ լե րը (1880–1936) գտ նում էր, որ 
« ժո ղո վուրդ» հաս կա ցու թյու նը, ո րն այդ քան լայ նո րեն կի րառ վում է ան ցյալ ի րո
ղու թյուն նե րի նկա րագր ման ժա մա նակ, բազ մի մաստ է: Ուս տի, ան հա մա պա տաս
խա նու թյու նը ի հայտ է գա լիս, ե րբ հին ժա մա նակ նե րի նկա րագր ման հա մար 
կի րառ վում է ներ կա ըն կա լու մը, ո րը ան ցյալ ի րա կա նու թյան հետ քիչ ը նդ հան րու
թյուն ներ ու նի: Շպենգ լե րի կար ծի քով պատ մու թյան բո լոր փա ռա հեղ ի րո ղու թյուն
նե րը ժո ղո վուրդ նե րի կող մից ի րա գործ ված չեն ե ղել, ա վե լի շուտ դրանք են ծնել 
ժո ղո վուրդ նե րին: Նրա ու սում նա սի րու թյուն նե րը ե կան ա պա ցու ցե լու այն, որ ժո
ղո վուրդ նե րը լեզ վա կան, քա ղա քա կան և կեն դա նա բա նա կան մի աս նու թյուն ներ 
չեն և քա ղա քակր թու թյան պատ մա կան ա րար չա գոր ծու թյամբ օ ժտ վա ծ են մի այն 
նա խաազ գե րը` մեծ մշա կույթ նե րը: Մեծ մշա կույթ նե րն ի րենց է ու թյամբ սկզբ նա
կան ծա գում ու նեն, նրանք վեր են հառ նում ո գե ղե նու թյան խո րը վի հից: Դրան հա
կա ռակ, ժո ղո վուրդ նե րը, գտն վե լով մշա կույ թի հա մակ րան քի ներ քո, ի րենց ներ
քին կա ռուց ված քով և ը նդ հա նուր ծա գում նա բա նու թյամբ ոչ թե այդ մշա կույթ նե րի 
ա րա րիչ ներն են, այլ դրանց ստեղ ծա գոր ծու թյունն են: Ուս տի «մենք»–ի ան փո փոխ 
ներ քին վե րապ րու մը ազ գին տա րան ջա տում է բնակ չու թյու նից` ա ռանձ նաց նե լով 
և թույլ տա լով նրանց նո րից լուծ վել բնակ չու թյու նում: Այս մո տե ցու մը ը նդ գծում 
է «ժո ղո վուրդ» հաս կա ցու թյան մշա կու թային ար մատ նե րը, մինչ դեռ ազ գը մշա

1  Guelle Jean, Relations internationals. Naissance du troisieme millenaire, Paris, Marketing, 1994, p. 194.
2 Шпенглер О., Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.2. Всемирно–исторические перспек
тивы. Пер. С нем. С. Э. Борич; Науч. ред. О. Н. Шпарага; Худ. обл. М. В. Драко. Мн.: ООО «Папурри», 1999, 
с. 215.
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կու թա ստեղծ եր ևույթ է: «Վս տա հա բար ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ մեծ մշա
կույթ նե րը սկզբ նա կան եր ևույթ ներ են, նրանք վեր են հառ նում ո գե ղե նու թյան 
խոր քից: Մշա կու թային ա ռու մով ժո ղո վուրդ նե րը, հա մա ձայն ի րենց ներ քին կա
ռուց ված քի և հա մա պա տաս խան ի րենց տե սա կի, ոչ թե մշա կույ թի ա րա րիչ ներ են, 
այլ մշա կույ թից ստեղծ ված ներ»3:

Ըստ է ու թյան նոր հա սա րա կար գն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ հա սա րա կու
թյան լայն շեր տեր ստա ցան այն պի սի ծա վա լի տեղեկույթ և կր թու թյուն, ո րը թույլ 
տվեց ան հատ նե րին խո րու թյամբ ըն կա լել աշ խարհն ու քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ու նակ լի նել շա րու նակ ար դի ա կա նա նալ և ո րո նել ի նք նաի րաց ման այ լընտ րան
քային ու ղի ներ: Տեղեկութային տեխ նո լո գի ա նե րը և հաղորդակցական հնա րա
վո րու թյուն նե րը հնա րա վոր դարձ րե ցին աշ խար հի քա ղա քա ցի նե րի միջև կա պի 
հաս տա տու մը` ան կախ տա րա ծու թյան, ժա մա նա կի և պե տա կան սահ ման նե րի 
ստեղ ծած խո չըն դոտ նե րի: Այս ի րա վի ճա կը ստեղ ծեց բա զում մի ջազ գային, միջ
հան րային վերպե տա կան և հա մա մո լո րա կային ցան ցե րի ա րար ման հնա րա վո
րու թյուն, ո րոնք հա ճախ ծա ռա յում են որ պես մշա կույթ նե րի շր ջա նառ ման, ա պա
գայի տես լա կա նի և ե րա զանք նե րի լայն փո խա նակ ման ու հա վա նու թյուն նե րի 
նա խադ րյալ ներ, ո րոնք ը ստ է ու թյան մեծ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում պե տա կան 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում: Այ սինքն՝ տե ղի է ու նե նում կա
ռա վար ման հի ե րար խի այի ան կման գոր ծըն թաց, ո րը փո խա րին վե լու է ցան ցային 
կա ռա վար ման փոխ հա մա տեղ ման, փոխլ րաց ման և դե րե րի պատ վի րակ ման հե
տար դի ա կան մոդելով:

 Քա ղա քա կան ցան ցե րի տե սու թյան ու սում նա սիր մամբ զբաղ ված գիտ նա կան
նե րը սե փա կան մտո րում նե րում ը նդ գր կում են կա ռա վար ման և քա ղա քա կան ո րո
շում նե րի ար տադր ման գոր ծըն թա ցի բա րո յա կան չա փում նե րը: Սա նշա նա կում է, 
որ պե տա կան կա ռա վար ման այս տե սու թյու նը մոտ է քա ղա քա կան փի լի սո փա
յու թյա նը և ար ժե քային կողմ նո րոշ վա ծու թյան մո տեց  մա նը. « Քա ղա քա կան ցան
ցե րի վե րա բե րյալ կան շատ աշ խա տու թյուն ներ, ո րոն ցում ըն դուն վում է, որ գա
ղա փար նե րը, հա վա տա լիք նե րը, ար ժեք նե րը և հա մա գոր ծակ ցային գի տե լիք նե րը 
քա ղա քա կան ցան ցե րի ու սում նա սիր ման գոր ծըն թա ցում օ ժտ ված են բա ցատ րա
կան իշ խա նու թյամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա քա կան ցան ցե րին ա ռնչ վող ռա ցի ո
նա լիս տա կան ինստիտուցի ո նալ մո տե ցում նե րի քն նա դա տու թյու նը հա մա ձայն է 
հետ ևյալ հիմ նա րար դիր քո րոշ ման հետ` գա ղա փար նե րը, հա վա տա լիք նե րը, ար
ժեք նե րը, նույ նա կա նա ցու մը և վս տա հու թյու նը ի րա պես ու նեն ոչ մի այն հիմ նա
րար նշա նա կու թյուն քա ղա քա կան ցան ցե րի հա մար, այլև դրանք հա մար վում են 
որ պես կա ռու ցո ղա կան սկզ բունք ներ ցան ցի ան դամ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի տրա մա բա նու թյան հա մար»4:

3  Borzel T. Rediscovering Policy Networks as a Form of Modern Governance, Journal of European Public Policy. 
1998. Vol. 5. №2. p. 264.
4  Соловьев А. И., Политология: Политическая теория, политические технологии./ 2–е изд., перераб. и 
доп, М., 2008, с. 178.
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XXI դա րի մար տահ րա վեր նե րը նոր հրա մա յա կան ներ են ա ռա ջադ րել պե տա
կան և ազ գային շա հե րի ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին: Քա ղա քակր թու
թյան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ յու րա քան չյուր դա րաշր ջան, իր ը նդ հան րաց նող 
ար ժե քա բա նու թյամբ հան դերձ, նե րա ռում է մար դա բա նա կան, սո ցի ալ–մ շա կու
թային և էթ նոմ շա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ` պայ մա նա վոր ված շա հե
րի մեկ նու թյամբ: Ար դի քա ղա քա կան գի տու թյու նը, ու սում նա սի րե լով պե տա կան 
և ազ գային շա հե րի զու գա միտ ման գոր ծըն թա ցը, կար ևո րում է պե տու թյան ի նս
տի տու տի էվոլյուցի ան և դրա շր ջա նա կում` քա ղա քա կան ազ գի ձևա վոր ման մշա
կույ թը: Պե տու թյու նը հա սա րա կու թյու նը հա մախմ բող գե րա կա ի նս տի տուտ է, ո րը 
ո րո շա կի տա րած քում կազ մա կեր պում է ազ գաբ նակ չու թյան հա մա տեղ կյան քը` 
ի րա կա նաց նե լով մարդ կա յին հա մա կե ցու թյան նոր մե րի ու կա նոն նե րի պահ պա
նու թյուն5:

 Հա մա ձայն Ու. Ալ տեր մա տի ու սում նա սի րու թյան՝ ոչ բո լոր ազ գերն են ձգ տում 
զար գաց նել մի ջազ գային ի րա վուն քով ճա նաչ ված ա զգ–պե տու թյու նը և ա մեն 
ա զգ–պե տու թյուն չէ, որ կազ մա վոր վում է բա ցա ռա պես մեկ ազ գի կող մից. «Շ վեյ
ցա րի ան բազ մազգ է, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, ար դի ի մաս տով այն ա զգ–պե տու
թյուն է: Ո րոշ հե տա զո տող ներ Շվեյ ցա րի այի պա րա գա յում նախ ընտ րում են հին 
ձևա կեր պու մը` ազ գու թյուն նե րի պե տու թյուն:… Բայց ա մեն դեպ քում, ո՞ր ա զգ–պե
տու թյու նը բա ռի ու ղիղ ի մաս տով չի հա մար վում ազ գե րի պե տու թյուն: Ֆրան սի այի 
դեպ քում կա րե լի է ան տե սել տար բեր էթ նոս նե րի և ազ գե րի հան գա ման քը, ե րբ 
վճ ռո րոշ չափ ման հա մար դի տար կվում է լե զուն: Ա զգ–պե տու թյու նը ի դե ա լա կան 
ա ռու մով վե րա ցա կան եր ևույթ է: Պե տու թյու նը և ազ գը նույ նա կան են մի այն շատ 
հազ վա գյուտ դեպ քե րում»6:

 Հայ ազ գի գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը մար դա բա նա կան նույ նա տի պու
թյունն է, այս ի մաս տով բո լոր հայե րի գեր դաս տա նի ծա ռե րը սե րում են մեկ ար մա
տից, ո ւս տի ի րեն ա զգ կո չող հա սա րա կու թյու նը նույ նա նում է ըն տա նի քի հետ, այ
սինքն` մար դիկ են թա գի տակ ցո րեն մի մյանց զուգորդում (ա սի ո ցաց նում) են քրոջ 
և եղ բոր հետ:

 Վե րոգ րյա լի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Ալ տեր մա տի կող
մից մատ նա նշած այն ե զա կի եր ևույթն է, ե րբ պե տու թյու նը և ազ գը նույ նա կան են, 
այ սինքն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, բա ռի ու ղիղ ի մաս տով, ա զգ–պե տու
թյան ե զա կի օ րի նակ է:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում հնա րա վոր է տե ղի ու նե նա դե րա կա
տար նե րի փո փո խու թյան գոր ծըն թաց, պե տա կան ի նս տի տու տի փո խա րեն կա
րող են կար ևոր վել միջ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ու ան դրազ գային 
կոր պո րա ցի ա նե րը, ո րոնք նույն պես, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կեն թարկ
վեն ազ գի կամ քին: Օ րի նակ` ՀՀ–ո ւմ հիմն ված որ ևի ցե բա րիք ար տադ րող կազ մա
կեր պու թյու նը կա րող է ու նե նալ հայ ազ գի էթ նիկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով 

5  Альтерматт У., Этнонационализм в Европе, М., Российск. гос. гуманит. ун–т, 2000, с. 67.
6  Тоффлер Э., Революционное богатство, М., АСТ, 2008, с. 528.
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պայ մա նա վոր ված կա նո նադ րու թյուն, ղե կա վար ան ձնա կազմ և հայ կա կան ար
տա դրու թյան նո րա րա րա կան հա մա կարգ, սա կայն տե ղա կայ ված լի նի ե րկ րորդ 
ե րկ րի քա ղա քա կան տա րածք նե րի վրա կամ ու նե նա դուստր ձեռ նար կու թյուն ներ 
աշ խար հի խո շո րա գույն շու կա նե րում և որ պես բան վո րա կան ո ւժ օգ տա գոր ծի եր
րորդ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, օ րի նակ` նվազ աշ խա տա վարձ պա հան ջող չի
նա ցի նե րին: Այս պի սի տես լա կա նը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ ա պա գա աշ խար
հում հնա րա վո րու թյուն նե րը էլ ա վե լի բազ մա զան են լի նե լու մր ցու նակ ազ գե րի 
հա մար, քա նի որ ստեղծ վում են մր ցակ ցային հնա րա վո րու թյուն ներ, որ տեղ հիմ
նա կան ակ տի վը լի նե լու է նո րա րա րու թյուն ներն ու մտա վոր նե րու ժը: Հա մա ձայն 
թոֆ լե րյան «պ րակ տո պի այի»՝ հե ղա փո խա կան հարս տու թյան ա պա գան ամ բողջ 
աշ խար հում չի ո րոշ վում մի այն շու կա նե րի փոխ հա րա բե րու թյան մի ջո ցով: Շու կան 
մի ա կող մա նի չի կա րող ո րո շել, թե ով ի նչ պետք է ար տա դրի, ի սկ ով ի նչ պետք է 
ստա նա: Հարս տու թյու նը միշտ ո րոշ վում է իշ խա նու թյան, մշա կույ թի, քա ղա քա կա
նու թյան և պե տու թյան մի ջո ցով. «Ազ գե րը միշտ էլ գլ խա վոր դե րա կա տար ներ են 
ե ղել հա մաշ խար հային թա տե րա բե մում»7: Սա կայն այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ վեր
լու ծա բա նը գտ նում է, որ ի նչ քան էլ պե տու թյուն նե րը հա մառ պայ քար մղեն միմ
յանց դեմ «ազ գե րի խա ղա տախ տա կում» միև նույն է նրանք բո լորն էլ տա նուլ են 
տա լու, քա նի որ փոխ վում են խա ղի կա նոն նե րը, և մեծ տե րու թյուն նե րը ա վե լի ու 
ա վե լի են դա դա րում « մեծ» լի նե լուց. « Պատ ճառն այն է, որ ազ գերն ու պե տու թյուն
նե րը այլևս մի ակ կար ևոր խա ղա ցող նե րը չեն նոր « մե տա խա ղի», ո րը բաղ կա ցած 
է բազ մա զան ա վե լի մաս նա վոր խա ղե րից, ո րոնք ի րենց հեր թին ին տե րակ տիվ են 
և խա ղարկ վում են հա մա տեղ: Մեկ հար թու թյան վրա գտն վում է նե ո շախ մա տը, 
մեկ այ լում` նե ո պո կե րը, նե ո նար դին և այլն: Խա ղա ցող նե րը մր ցում են ոչ գծային 
կա նոն նե րով, փոխ վում են ա մեն քայ լից հե տո (կամ քայ լի ըն թաց քում)»8: Սա ևս 
մեկ ան գամ ը նդ գծում է, որ ազ գային նր բե րանգն ու քա ղա քա  կր թա կան քա ղա
քա կա նու թյու նը շա րու նա կե լու է գե րա կա լի նել նա խա սի րու թյուն նե րի և «ես»–ի 
նույ նա կա նաց ման հա մա տեքս տում, սա կայն հա մա գոր ծակ ցային և հա ղոր դակ
ցային ցան ցե րի բազ մա զա նու թյան պայ ման նե րում մշա կու թային ե րկ խո սու թյունն 
ու բա խու մը գնա լով մա շե լու է խնդ րա հա րույց ըն կա լում նե րի սուր ան կյուն նե րը` 
հա րա հոս ար դի ա կա նաց ման մի ջո ցով կեր պա փո խե լով էթ նո քա ղա քա կր թա կան 
ար ժե հա մա կար գը: Ա նդ րազ գային կոր պո րա ցի ա նե րը վա ղուց խա ղում են բազ
մազգ շախ մատ` ձեռք բե րե լով ան հա մա չափ ազ դե ցու թյուն մի ջազ գային թա տե
րա բե մում: Այ սօր խո շո րա գույն բազ մազգ կոր պո րա ցի ա նե րը և ֆի նան սա կան ի նս
տի տուտ նե րը սե փա կան խա ղա տախ տա կի վրա տե ղա շար ժում են ֆի գուր ներ` 
դառ նա լով ա վե լի ու ա վե լի նվազ հաշ վե տու այն ե րկր նե րին, որ տեղ որ նրանք 
ծա գել են: Ուս տի վե րահսկ ման և հա մախմբ ման մի ակ լե գի տիմ մի ջո ցը մնում է 
մշա կույ թը, ազ գային հա մե րաշ խու թյու նը:

7  Նույն տե ղում, էջ 529:
8 Экономическая политология: Отношение бизнеса с государством и обшеством, Отв. ред. А. Д. Богату
ров, М., Аспект Пресс, 2012, с. 98.
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2008–2009 թթ. տն տե սա կան ճգ նա ժա մը ցույց տվեց, թե վե րահս կո ղու թյու նից 
ա զատ շու կայի «ան տե սա նե լի ձեռ քը» ի նչ պի սի ա վե րա ծու թյուն ներ կա րող է պատ
ճա ռել: Պե տու թյուն նե րի և մի լի ո նա վոր մարդ կանց բա րե կե ցու թյու նը պայ թեց և 
կոր ծան վեց Ա ՄՆ ա ռևտ րային բան կե րի կող մից հիպոթեկային վար կե րի ա ռա տա
ձեռն բա ժան ման հետ ևան քով: Ոչ ոք չի ցան կա նում կա խում ու նե նալ այն պի սի 
գոր ծըն թաց նե րից, ո րոնց վրա նա չի կա րող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ: Մակ րոտն տե
սա կան դաշ տում մեկ գեր տե րո ւթյուն չհան դի սա ցող պե տու թյան ազ դե ցու թյու նը 
ան նշան է, հետ ևա բար` ազ գային ան վտան գու թյան հիմ նախնդ րից ել նե լով, ան
հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հան րային բա րի քի ա րար մա նը ներգ րավ ված ռազ
մա վա րա կան նշա նա կու թյան օբյեկտ նե րի հա րա բե րա կան ան կա խու թյու նը ամ
րապն դող խելամիտ մի ջոց ներ, ո րոնք թույլ կտան ա զգ–պե տու թյա նը ա պա հո վել 
ազ գի մր ցու նակ կեն սու նա կու թյու նը նույ նիսկ հա մաշ խար հային ծա վալ նե րի հաս
նող ռազ մատն տե սա կան ցն ցում նե րի պա րա գա յում: Հա մաշ խար հային տն տե սա
կան հա մա կար գի ան կա յու նու թյու նը յու րա քան չյուր ե րկ րի հա մար հան դի սա նում 
է տն տե սա կան հա վա նա կան սպառ նա լիք, այդ պատ ճա ռով քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ կար ևոր վում է տն տե սա կան ան վտան գու թյան հիմ նախն դի րը: 

Այդ ա ռու մով շատ կար ևոր է, ել նե լով ազ գի կեն սա կան պա հանջ մունք նե րից, 
վեր հա նել տն տե սու թյան ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րը, 
ո րոնց վե րահս կո ղու թյունն ու պե տա կան հո գա ծու թյու նը կբ խի ազ գային ան
վտան գու թյան հիմ նախնդ րից: Մի ան շա նակ դա հա կա սում է ժո ղովր դա վա րա կան 
ա զատ շու կայի գա ղա փա րին, սա կայն փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ե րբ խնդ րի կա
րևո րու թյու նը հա տում է ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան կար ևո րու թյան սահ մա
նը, այն դա դա րում է լի նել ա զատ շու կայի քմա հա ճույք նե րին են թարկ վող ո լորտ: 
Պե տու թյան տն տե սու թյան ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան ո լորտ նե րին կա րե լի 
է դա սել հետ ևյալ ո լորտ նե րը` սնն դար դյու նա բե րու թյուն, բնա պահ պա նու թյուն և 
ջրային ռե սուրս նե րի խելամիտ օգ տա գոր ծում, է ներ գե տիկ ան վտան գու թյուն, հա
ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե րի են թա կա ռուց վածք, բարձր տեխ նո լո գի ա ներ և նո րա
րա րու թյուն ներ, սպա սար կում և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում, ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյան հե տաքրք րու թյուն ներ այլ ե րկր նե րում: 2001 թվի հոկ տեմ բե րին 
Ա ՄՆ–ո ւմ ըն դուն վեց USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) օ րեն քը, ո րում հա
տուկ նշա նա կու թյուն էր տր ված ա ռանց քային են թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ պա
նու թյա նը, ո րի տակ ըն կալ վում էին ցան կա ցած տի պի հա մա կար գեր և օբյեկտ ներ, 
ֆի զի կա կան կամ վիր տո ւալ, ո րոնց վթա րը կամ ոչնչա ցու մը կա րող է ա մե րի կյան 
հա սա րա կու թյան, պե տու թյան և տն տե սու թյան վրա « թու լաց նող» ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ: Այդ հաս կա ցու թյան տակ այժմ ը նդ գրկ ված է հե ռուս տա հա ղոր դակ ցու
թյու նը, տրանս պոր տը, ջրա մա տա կա րա րու մը և «են թա կա ռուց ված քային կազ մա
կեր պու թյուն նե րը»: Մեկ տա րի ան ց ներ քին ան վտան գու թյան դե պար տա մեն տին 
(DHS, Department of Homeland Security) հրա հանգ տր վեց կր կին սահ մա նել « հույժ 
կար ևոր» են թա կա ռուց վածք նե րի ան վտան գու թյան հիմ նախն դիր նե րը, ո րի շնոր
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հիվ այդ կա ռույ ցը ա ռանձ նաց րեց ան վտան գու թյան տե սան կյու նից « հույժ կա
րևոր» 18 ո լորտ ներ: Դրանք ընդգր կում է ին տն տե սու թյան և հա սա րա կու թյան ո ղջ 
հար թու թյու նը` գյու ղատն տե սու թյու նից մինչև մի ջու կային ռե ակ տոր ներ և, նույ
նիսկ, ազ գային հու շա հա մա լիր ներ և խորհրդանիշեր (“icons”)9:

 Վեր ջին ժա մա նա կա հատ վա ծի քա ղա քա կան հռե տո րա բա նու թյան հիմ նա կան 
են թա տեքս տը « գե րազ գային»10 է, այն ա վե լի ու ա վե լի է ըն թա նում կայս րու թյուն
նե րի հիմն ման ու ղի ով, այդ պատ ճա ռով ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նում խո
շոր խա ղա ցող նե րի կող մից կար ևոր վում է ազ դե ցու թյան գո տի նե րի ը նդ լայն ման 
ու առ կա տի րույթ նե րում հե ղի նա կու թյան տե ղի ու դե րի մե ծաց ման հա մար տն տե
սա կան լծակ ներ կի րա ռե լու պրակ տի կան: Դա թույլ է տա լիս իշ խա նու թյուն նե րին` 
փր կե լով հե ղի նա կու թյունն ու ծած կե լով կի րառ վող քա ղա քա կա նու թյան ի րա կան 
դեմ քը, « մեղ քը» բար դել ա զա տա կան շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ան կախ 
գնա գո յաց ման վրա, ո րի ար դյուն քում շատ ա վե լի ար դյու նա վետ ու ա ռանց քա ղա
քա կան պա տաս խա նա տվու թյան հա ջող վում է ի նք նա կամ ստո րա դա սել սպա ռող 
կամ « կա խյալ» պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան սե փա կան ըն կա լում
նե րը մա տա կա րար կամ « շա հար կող» տե րու թյան ազ գա յին շա հե րի ա ռջև: Մի ով 
բա նիվ տե րու թյու նը կա րող է հան դի սա նալ մեկ այլ ե րկ րի ռազ մա վա րա կան դաշ
նա կից և կազ մել հա մա տեղ ռազ մա քա ղա քա կան բա զում կա ռույց ներ` ը նտ րե լով 
զար գաց ման միև նույն վեկ տորն ու վայե լել միջ պե տա կան և միջ հա սա րա կա կան 
ակ տիվ բա րե կա մու թյան « քաղցր պտուղ նե րը», ձե ռն պահ լի նել սե փա կան ռազ
մար դյու նա բե րու թյան մի ջո ցով ստեղծ ված ռազ մա կան գեր ժա մա նա կա կից սպա
ռա զի նու թյան վա ճառ քի գործ ըն թա ցում, ո րի մյուս կող մը իր դաշ նակ ցի նկատ
մամբ թշ նա մա կան վե րա բեր մունք ցու ցա բե րող սուբ յեկտն է: Միև նույն ժա մա նակ 
ստի պել բա րե կամ ե րկ րի կա ռա վա րու թյա նը վե րա նայել, օ րի նակ` տվյալ ե րկ րի 
տա րած քով տա րանց ման նպա տա կով ան ցնող գա զա մու ղի խո ղո վա կի տրա մա
չա փի հիմ նախն դի րը` զր կե լով այդ ե րկ րին ա պա գա յում տա րա ծաշր ջա նային տա
րան ցում նե րի գծով մր ցու նակ քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու հե ռան կա րից:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը տա րա ծաշր ջա նային ռազ մա վա րա կան նշա
նա կու թյան ծրագ րե րի ա ռու մով բախ վում է ա րևմ տաար ևե լյան մի ջանցք նե րի ան
հան դուր ժո ղա կա նու թյան և հյու սիսհա րա վային ո ւղ ղու թյուն նե րի ան կա յու նու

9 Экономическая политология: Отношение бизнеса с государством и обшеством, Отв. ред. А.Д. Богату
ров. – М.: Аспект Пресс, 2012, с. 98.
10 Բոլոր ժամանակներում ձևավորված կայսրությունները մեկ ազգի ոգու արդյունք են, ուստի 
բոլոր հպա տակ ազգերն ու ժողովուրդները ենթարկվել են խտրական և անարդար վերաբերմունքի 
գերիշխող ազ գի կողմից: Կայսրություն ասվածի ներքո չի կարելի հասկանալ ազգերի համատեղ 
կենցաղավարումը մեկ ինստիտուցիոնալ կարգի շրջանակներում: Այն ոչ թե «վերազգային» երևույթ 
է այլ «գերազգային»: Այսինքն՝ նվաճող ազգը օգտվում է ոչ միայն սեփական ազգի կողմից արարված 
բարիքից, այլ նաև հպա տակ ազգերի և ժողովուրդների կողմից արարված բարիքից: Դա նշանակում է, 
«շահագործող» հա մե րաշ խությունը ամբարում և տիրանում է համընդհանուր սոցիալական էներգիայի 
այնպիսի ծա վալ ների, որին նա երբեք չէր կարող հասնել նույն ժամանակահատվածում միայն սեփական 
ժո ղովրդի էներգետիկ ներուժը ուղղորդելու արդյունքում: Փոխարենը հպատակ ազգերն ու ժողո–
վուրդ ները կորցնում են այնքան ներուժ, ինչքան որ ապրել են կայսրության սահմաններում (խոսքը 
առա վելապես ինքնության և յուրօրինակ քաղաքակրթության տիրույթներում ստեղծագործական 
արար չագործությամբ ձևավորվող արժեհամակարգի մասին է՝ ներառյալ նյութական և ոչ նյութական 
բա րիքները), կամ ընդմիշտ անհետանում են համաշխարհային թատերաբեմից` կորցնելով առանձ նա
հա տուկ ինքնագիտակցությունը:
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թյան ի րո ղու թյուն նե րին: Մի ան շա նակ այս ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան հա մար, 
ա ռա ջին հեր թին եր կի րը պետք է կա րո ղա նա հա րա բե րա կան ան կա խու թյուն ու
նե նալ ար տա քին աշ խար հից ե կող կեն սա կան նշա նա կու թյան ա ռա ջին կար գի մի
ջոց նե րի` սնն դամ թերք, բնա կան գազ և այլն, ա ռու մով: Զու գա հե ռա բար ան հրա
ժեշտ է զար գաց նել ե րկ րի ներ սում գոր ծող հա ղոր դակ ցա կան ու ղի նե րը, ո րոնք 
գործառական ա ռու մով ի վի ճա կի կլի նեն սպա սար կել հա մա պե տա կան փո խադ
րում նե րին և միջ պե տա կան կա պին:

1993 թ. Հել սին կիում կա յա ցած Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տում ա ռա
ջարկ վել են Սև և Կաս պից ծո վե րը հա տող Եվ րո պա–Կով կաս–Ա սի ա տրանս պոր
տային մի ջոց նե րի ծրա գի րը` ՏՐԱՍԵԿԱ ան վամբ և « Հյու սիս–Հա րավ» Հյու սի սային 
Եվ րո պան Պար սից ծո ցի և Հնդ կա կան օվ կի ա նո սի ա վա զա նը մի աց նող տրանս
պոր տային մի ջանց քի ծրագ րե րը: Դրա նից հե տո Թբի լի սի ում կա յա ցած ՏՐԱՍԵԿԱ 
միջ կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վը ար տա հերթ նիս տում ՀՀ–ն դարձ րեց այդ ու
ղի նե րի խաչ մե րուկ11: Ճա նա պար հի մի ջո ցով մի մյանց են կապ վում Պար սից ծո ցի և 
Սև ծո վի ա վա զան նե րը, ո րի ար դյուն քում են թա կա ռուց ված քի ան մի ջա կան հար ևա
նու թյամբ գտն վող բնա կա վայ րե րը կհայտն վեն ակ տիվ տն տե սա կան զար գաց ման 
գո տում, սա հա վել յալ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, քա ղա քային և գյու ղա–քա
ղա քային մշա կույ թի զար գաց ման հա մար զգա լի նե րուժ է: Նմա նօ րի նակ ճա նա
պար հա շի նա րա րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի տն տե սա կան բազմազանեցումը 
(դի վեր սի ֆի կա ցի ան) կա րող է ազ դակ հան դի սա նալ նաև տրանս պոր տային այլ 
տա րա տե սակ նե րի զար գաց ման և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա մար, 
ո րոնք հա վել յալ ազ դակ կհա ղոր դեն Հա յաս տա նի տն տե սու թյա նը: Այս պի սով, կա
րե լի է հիմ նել պե տա կան հաղորդակցական կոն ցեռն, ո րի տն տե սա կան ակ տի
վու թյու նը կխ րա խուս վի և կար տոն վի պե տու թյան կող մից, ի նչ պես նաև ար ժեթղ
թե րի շու կա յում վեր ջի նիս հե ղի նա կու թյան և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
շնոր հիվ կա րե լի է ներգ րա վել խո շոր դրա մա կան մի ջոց ներ, ըն դ ո րում բաժ նե
տոմ սե րի 51 %–ից ա վե լին պետք է պատ կա նի ՀՀ–ին, որ պես զի վեր ջինս ու նակ 
լի նի տն տե սա կան մե խա նիզմ ներ կի րա ռել կոն ցեռ նի գոր ծու նե ու թյան կար գա
վոր ման հա մար, քա նի որ այն ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է ազ գային ան վտան
գու թյան հիմ նախնդ րին և հա մար վում է ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան օբյեկտ: 
Այս պի սի մոդելի կի րառ ման շնոր հիվ պե տա կան տն տե սու թյու նը այս մա սով կա
րող է խո շոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հե ղի նակ լի նել` ա վե լաց նե լով ճա նա պար
հային են թա կա ռուց վածք նե րի բո լոր խելամիտ ո ւղ ղու թյուն նե րը, ճա նա պար հային 
սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ նյու թա կան բա զան, վե րա կանգն ման և վե
րա նո րոգ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և տեխ նո լո գի ա կան նո րա մու ծու թյուն նե րի 
մշա կու մը, ո րոնք կա րող են գոր ծառն վել նաև ՀՀ սահ ման նե րից դուրս: Կոն ցեռ նի 
բազմազանեցման շնոր հիվ կա րող են ստեղծ վել նաև փո խադ րում ներ կա տա րող 
դուստր ձեռ նար կու թյուն ներ, ո րոնք հա գե ցած կլի նեն բեռ նա փո խադր ման և տա
րանց ման հա մար նա խա տես ված բո լոր տե սա կի մե քե նա նե րով: Նմա նօ րի նակ նա

11  Հա յաս տա նի ազ գային ատ լաս, Հա տոր Ա, Եր., Տիգ րան Մեծ, 2006, 187 էջ:
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խա ձեռ նու թյու նը դուրս կբե րի հայ կա կան ճա նա պար հա շի նու թյունն ու սպա սար
կու մը ար տա քին շու կա, աշ խա տանք նե րի կա տար ման ո րա կը մատ չե լի ու թյունն ու 
գի տա կան նո րա մու ծու թյուն նե րի հայ կա կան նե րու ժը ան փո խա րի նե լի կդարձ նեն 
պե տա կան կազ մա կեր պու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում: Միջ
պե տա կան և ներ պե տա կան հաղորդակցական հա մա կար գի զար գա ցու մը ՀՀ–ին 
դուրս կբե րի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի նոր հար թու թյուն, որ տեղ դի վա
նա գի տա կան հռե տո րա բա նու թյա նը զու գա հեռ ա ղա ղա կող կլի նեն տն տե սա կան 
ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե րը: Դա քա ղա քա կան հնա րա վո րու թյուն կս տեղ
ծի Հա յաս տան–Թուր քի ա տն տե սա կան ե րկ խո սու թյուն սկ սե լու և « ֆի նան սա կան 
շա հի» խթա նի չով հա րա բե րու թյուն նե րը բա րե լա վե լու հա մար: Հայ կա կան են
թա կա ռուց ված քի զար գաց վա ծու թյան շնոր հիվ տն տե սա կան ան նպա տա կա հար
մա րու թյան ար դյուն քում շու կայից դուրս կմղ վեն մի շարք տա րա ծաշր ջա նային 
ծրագ րեր, ո րոնց նպա տա կը ՀՀ–ի մե կու սա ցումն ու շր ջա փա կումն է: Հա մա ձայն 
ՏՐԱՍԵԿԱ մի ջազ գային տրանս պոր տա յին ծրագ րի բո լոր մաս նա կից նե րի՝ եր կա
թու ղային ճա նա պարհն ան ցնում է Թուր քի այի տա րած քով (Ս տամ բուլ–Կարս), Հա
յաս տան (Ա խու րյան–Գյում րի), այ նու հետև մի ո ւղ ղու թյու նը՝ Իջ ևա նով Ա դր բե ջան, 
մյուսը` Վրաս տան–Ա դր բե ջան, եր րոր դը՝ Նա խիջ ևան–Ա դր բե ջան: 

Ավ տո ճա նա պար հն ան ցնում է Ստամ բու լից (ծո վա փով) Հա յաս տան, այ նու
հետև 3 ո ւղ ղու թյուն նե րով` Վրաս տան, Նա խիջ ևա նով (Մեղ րի ով) և Իջ ևա նով` Ա դր
բե ջան: 2013 թ. ապ րի լին պարզ դար ձավ, որ Հա յաս տա նի հա րա վում տրանս պոր
տային ի նֆ րա կա ռուց ված քային օբյեկտ նե րի, նե րա ռյալ եր կաթ գիծ և բարձ րա րագ 
ավ տո ճա նա պար հի շի նա րա րու թյան տեն դե րը շա հել է Դու բա յում գրանց ված Ra
sia FZE ըն կե րու թյու նը: Ե ռա կողմ պայ մա նա գի րը կնք վել է Հա յաս տա նի և Ի րա նի 
միջև: Նա խագ ծի ար ժե քը 3 մլրդ դո լար է: Եր կաթգ ծի եր կա րու թյու նը 316 կմ է, ո րը 
Գա վա ռը կկա պի Մեղ րի ի հետ: 110 կմ եր կա րու թյամբ ավ տո ճա նա պար հը կկա
ռուց վի Սյու նի քում, ո րը Սի սի ա նը կկա պի ե րկ րի հա րա վային սահ մա նի հետ: Այս 
ծրա գի րն ը նդ հա նուր Հյու սիս–Հա րավ ծրագ րի մի մասն է, ո րի ճա նա պար հային 
մի ջանց քի ը նդ հա նուր եր կա րու թյու նը կազ մում է 556 կմ: Այս են թա կա ռուց ված
քային ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հրա տա պու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն բխում է 
Հա յաս տա նի ռազ մա վա րա կան շա հե րից, քա նի որ զու գա հե ռա բար շր ջա նառ վում 
է Ռու սաս տան–Ա դր բե ջան–Ի րան ե ռա կողմ Հյու սիս–Հա րավ եր կա թու ղու կա ռուց
ման ծրա գի րը, ո րը կանց նի Ղազ վին–Ռեշտ–Աս տա րա եր թու ղով: Հա մա ձայն նախ
նա կան հաշ վարկ նե րի՝ ներդ րում նե րի հա մա տեքս տում վեր ջինս ա վե լի ար դյու նա
վետ է, քա նի որ պա հանջ վում է ա վե լի քիչ ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ: Եր կա թու ղու 
մեծ մա սը վա ղուց գո յու թյուն ու նի, կա տար վե լու են պլա նային վե րա նո րոգ ման և 
ար դի ա կա նաց ման աշ խա տանք ներ: Հաշ վի առ նե լով նա խագ ծի ար ժե քը Իրան–
Հայաստան եր կա թու ղով բեռ նա փո խադ րում նե րի ներ կայիս սակագների դեպ քում 
եր կա թու ղին շա հա վետ կդառ նա ա վե լի քան 3,5 մլն տոն նա բեռ նա տա րո ղու թյան 
դեպ քում: Ներ կա յումս Հա յաս տա նի հա րա վային սահ մա նով տա րե կան բեռ նա փո
խա դրում նե րը կազ մում են մոտ 640 հա զար տոն նա: Շատ բան կախ ված է ար դյու
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նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի բեռ նա հոս քից, այդ թվում` լեռ նա հան քային, 
ո րոնք կդառ նան նոր եր կաթ ու ղու պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րը12:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան հիմ նախնդ րից է 
բխում է ներ գե տիկ մի ջոց նե րի բա րե փոխ ման ար դյուն քում բնա կան գա զի սպառ
ման ծա վալ նե րի նվա զու մը: Ա նհ րա ժեշտ է մշա կել « գերգաղտ նի», փու լային ծրա
գիր, ո րի ար դյուն քում եր կի րը լի ո վին կանց նի է ներ գե տիկ այ լընտ րան քային մի
ջոց նե րի, ո րոնց գնա գո յա ցումն ու նյու թա տեխ նի կա կան և հում քա ռե սուր սային 
բա զայի հա մալ րու մը կլի նի բա ցա ռա պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մե նաշ
նոր հը: Այդ պի սի բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում ե րկ րի զար գաց ման և սո ցի ա լա
կան ար դա րու թյան վի ճա կը կթ ևա կո խի ո րա կա պես մեկ այլ հար թու թյուն, որ տեղ 
ե րկ րի քա ղա քա կան հե ղի նա կու թյու նը կա ճի հա մընդ հա նուր պե տա կան և հա սա
րա կա կան նե րու ժի մե ծաց մա նը զու գա հե ռա բար: Սա հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի 
այլ ո լորտ նե րում` սնն դամ թեր քի շու կա, զբո սա շր ջու թյուն, ա ռող ջա պա հու թյուն և 
կր թու թյուն, լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րի կու տակ ման հա մար: Այս պի սով, մր ցու նակ լի
նե լու և ար տա քին մար տահ րա վեր նե րի դի մա կայե լու հա մար ՀՀ–ն պետք է կա
տա րի լուրջ բա րե փո խում նե րի տն տե սու թյան ա ռան ձին ո լորտ նե րում ի նք նա բավ 
եր կիր դառ նա լու հա մար: Մի այն այս պի սի քա ղա քա կա նու թյան ար դյուն քում եր կի
րը կկա րո ղա նա տեր կանգ նել սե փա կան շա հե րից բխող ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյան վար ման ի նք նիշ խա նու թյա նը:

Social–economic imperatives of the national interests of the Republic of Armenia

In the XXI–st century the transformation of social systems, which moves in the direc
tion of establishing the dominant role of the informational branch, continues.

There is an opinion that in conditions of new social system the most effective method 
of governance is the network management.

Network management supposes the integration of nation in the process of governance. 
This will lead to the interests of convergence between different strata of society.

In the Republic of Armenia it is important to stimulate the process of national interest 
modernization in the course of Network Management, and involve every citizen in the 
management and development of the country.

12  http://armenianeconomy.com/hy/topic.php?id=455
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Մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյու նը և  
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա յաց ման  

սո ցի ալ–տն տե սա կան հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ–ո ւմ

 Մար գա րյան Մե րի
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան  

կա ռա վար ման ա կա դե մի այի հայ ցորդ,  
« Քա ղա քա ցի ա կան մաս նակ ցու թյան զար գաց ման 

կենտ րոն» ՀԿ նա խա գահ, ՀՀ ԿԳՆ լրա ցու ցիչ և  
շա րու նա կա կան կր թու թյան  բաժ նի աշ խա տա կից

 Հե ղի նա կը կար ևո րել է մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ո րի օգ նու թյամբ 
ՀՀ–ո ւմ օ տա րու մը մեղ մաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է վե րա փո խել և՛ քա ղա քա
կան ի նս տի տուտ ները, և՛ քա ղա քա ցու վե րա բեր մուն քը բա րե փո խում նե րի նկատ
մամբ: Հե ղի նա կի հա մոզ մամբ մաս նակ ցա յին ժո ղո վր դա վա րու թյան հաս տատ
ման գոր ծըն թա ցում բա ցա հայտ վում է ներ կա յա ցու ցչա կան ժո ղո  վր դա վա րու թյան 
խո ցե լի կող մե րը՝ մաս նա վո րա պես օ տա րու մը քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
ի նս տի տու տնե րից: Օ տա րու մը կան խե լու հա մար ա ռա ջարկ ված է ՀՀ–ո ւմ ժո ղովր
դա վա րա կան փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նել ան ձ–պե տու թյուն–քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռու ցել փոխ շա հա վետ և բազ մա
կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա: Այդ նկա տա ռում նե րով 
ան հրա ժեշտ է ՀՀ–ո ւմ ակ տի վաց նել հան րային խոր հր դի աշ խա տանք նե րը:

Մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյու նը քա ղա քա կա նա պես կիրթ քա ղա քա ցի
նե րի կա ռա վա րումն է, ո րոնք գի տեն ի րենց ա զա տու թյան սահ ման նե րը: Մաս նակ
ցային ժո ղովր դա վա րու թյու նը կապ ված է քա ղա քա ցի ա կան հա մա ձայ նութ յան 
մշա կույ թի ձևա վոր ման, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ճյու ղա վոր ված ցան ցի 
ստեղծ ման և զար գաց ման հետ: Ժո ղովր դա վա րու թյան այս մոդելը պա հան ջում 
է ոչ մի այն զանգ ված նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն քա ղա քա կան կյան քին, այլ 
նաև նրանց քա ղա քա ցի ա կան պատ րաստ վա ծու թյան և քա ղա քա կան մշա կույ թի 
հա րա բե րա կա նո րեն բարձր մա կար դակ: Ան կաս կած, « մաս նակ ցային ժո ղովր դա
վա րու թյան» մոդելն ու նի իր ա կն հայտ ա ռա վե լու թյուն նե րը ներ կա յա ցուց չա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյան նկատ մամբ, ո րի թույլ կող մերն են. 1. ժո ղովր դի, նրա ա մե
նա տար բեր խա վե րի փաս տա կան օ տա րա ցումն իշ խա նու թյուն նե րից՝ հատ կա պես 
ը նտ րու թյուն նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա շր ջա նում, 2. կա ռա վար ման ա պա րա
տի, նրա կա ռուց վածք նե րի ա ճող բյու րոկ րա տա ցու մը ու կո ռում  պաց վա ծու թյու նը, 
պատ գա մա վոր նե րի և չի նով նիկ նե րի կտր վա ծու թյու նը շար քային ը նտ րող նե րից, 
3. իշ խա նու թյան լե գի տի մու թյան ճգ նա ժա մը, ի նչ պես նաև իշ խա նու թյան մար
մին նե րից քա ղա քա ցի նե րի օ տար ման աճ, 4. ա ռա վել ազ դե ցիկ շա հային խմ բե րի, 
նախ ևաոաջ, կա պի տա լի ա ճող ազ դե ցու թյու նը քա ղա քա կա նու թյան վրա, պաշ տո
նա տար ան ձանց կա շա ռե լու հա մե մա տա կա նո րեն լայն հնա րա վո րու թյուն նե րը,   
5. քա ղա քա կան ձեռնավարության (մա նի պու լյա ցի այի) լայն հնա րա վո րու թյուն նե
րը, իշ խա նու թյան բազ մաս տի ճան հա մա կար գի օգ նու թյամբ բնակ չու թյան մե ծա
մաս նու թյան շա հե րի դեմ ո ւղղ ված ո րո շում նե րի ըն դուն ման պրակ տի կան, 6. ներ
կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան մե խա նիզ մի հիմ նա կան ի նս տի տուտ նե րը 
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ի րենց հայե ցո ղու թյամբ ըն դու նում են ո րո շում ներ, ո րոնք հա ճախ դեմ են մե ծա
մաս նու թյան շա հե րին1: Դա վկա յում է « սո ցի ա լա կան կա պի տա լի» (ա ռա ջին հեր թին 
վս տա հու թյան և հա մե րաշ խու թյան)՝ նվազ ման ու ան կման մի տում նե րի մա սին: Իր 
հեր թին այդ ի րո ղու թյունն ար գե լա կում է «զս պում նե րի և հա կակ շիռ նե րի» ժո ղովր
դա վա րու թյան հաս տատ ման, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ի նս տի տուտ նե
րի կա յաց ման ու ամ րապնդ ման գոր ծըն թաց նե րը: Ա նգ լի ա կան ա զա տա կա նու թյան 
դա սա կան Տ. Ստյուարտ Մի լը դեռևս 19–րդ դա րում նշել է, որ « Ներ կա յա ցուց չա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյա նը ներ հա տուկ սպառ նա ցող վտանգ նե րը եր կա կի են. վտանգ
նե րից ա ռա ջի նը պայ մա նա վոր ված է ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ու նրանց 
վե րահս կող հա սա րա կա կան կար ծի քի ան բա վա րար պատ րաս տա կա նու թյամբ, 
մյու սը՝ թվային գե րակշ ռու թյուն ու նե ցող մե ծա մաս նու թյան ձեռ քում, ո րը կազմ ված 
է միև նույն դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, օ րենս դիր ի շխանու թյան կենտ րո
նաց մամբ»2: Ջ. Ստ. Մի լի կող մից նա խանշ ված թե րու թյուն ներն առ այ սօր պահ պան
վում են: Սա կայն Ա րև մուտ քի զար գա ցած ե րկր նե րում մշակ վել են մե խա նիզմ ներ, 
ո րոնք սահ մա նա փա կում են ներ կա յա ցուց չա կան կա ռա վար ման բա ցա սա կան հետ
ևանք նե րը: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, ո ր՝
 •  հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քում իր տե սա կա րար կշ ռով և քա

ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա ազ դե ցու թյամբ ա ռանձ նա նում է մի ջին դա սը՝ 
որ պես ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի կա յու նու թյան հու սա լի սո ցի ա լա կան 
հե նա րան;

 •  քա ղա քա ցի նե րի կր թա կան մա կար դա կի ա ճը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գի
տակց ված քա ղա քա կան ը նտ րու թյուն կա տա րել՝ հեն վե լով մաս նա վոր և հա սա
րա կա կան շա տե րի զու գա միտ ման վրա;

 •  բազ մա կուսակ ցա կան հա մա կար գը բա ցա ռում է օ րենս դիր իշ խա նու թյան ո լոր
տում որ ևի ցե ա ռան ձին դա սա կար գի շա հե րի բա ցար ձակ գե րա կա յու թյու նը;

 • բազ մա կուսակ ցա կա նու թյա նը զու գա հեռ, գոր ծառն վում է շա հային խմ բե րի ցանց; 
 • օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հիմն վում է հան

րային և մաս նա վոր շա հե րի բազ մա զա նու թյան հաշ վառ ման ան հրա ժեշ տու
թյան և շա հե րի միջև ծա գող բախումները լու ծե լու օ րենսդ րա կան մե խա նիզմ
նե րի վրա:
 Վե րո շա րադ րյա լը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ մաս նակ ցային ժո ղովր դա

վա րու թյան կա յա ցու մը են թադ րում է ժո ղովր դա վա րա կան մշա կույ թի, դրա ար
ժեք նե րի, նոր մե րի մշա կում, զանգ վա ծային յու րա ցում: Ժո ղովր դա վա րա կան 
մշա կույ թի կա ռուց ված քի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մե կը, ո րն ան մի ջա կա նո րեն 
ազ դում է օ տար վա ծու թյան մեղ մաց ման վրա, պե տու թյան, հա սա   րա կու թյան և 
ան ձի քա ղա քա կան ա զա տու թյան սահ ման նե րի զու գա միտ ման մե խա նիզ մնե
րի ձևա վո րումն է: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան կա յաց վա ծու թյան մա կար դա կից, որ քան ու ժեղ է ան հա տի կողմ նո րո շու մը 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ, այն քան աս տի ճա նա բար մեղ մաց
վում է զանգ ված նե րի քա ղա քա կան օ տար վա ծու թյու նը: Որ պես զի քա ղա քա ցի ա

1 Кин Дж., Демократия и гражданское общество, Пер. с англ., Послесл. М. А. Абрамова, М., 2001, с. 4–8.
2 Политическая наука: новые направления, Под. ред. Р. Гудина и Х.–Д. Клингеманна, М., 1999, 100–104.
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կան հա սա րա կու թյու նը բնա կա նոն գոր ծառն վի, այն պետք է ու նե նա զար գա ցած 
և հա րա հոս ար դի ա կա նաց վող սո ցի ալ–տն տե սա կան են թա կառուց ված քներ: Ո ւս
տի հիմ նախն դիրն հիմ նա վոր վում է զանգ ված նե րի օ տար ման հաղ թա հար ման 
նվա զեց ման, իշ խա նու թյան նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյունն ու
ժե ղաց նե լու, քա ղա քա կան ո րո շում նե րի մշակ ման և ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րի 
վրա հան րային ազ դե ցու թյան լրա ցու ցիչ լծակ ներ ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: 

ՀՀ– ո ւմ առ կա օ տա րու մը մեղ մաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բարձ րաց նել և՛ 
քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը, և՛ ար դի ա կա նաց նել 
մար դու վե րա բեր մուն քը բա րե փո խում նե րի նկատ մամբ: Այդ ա ռու մով ՀՀ–ո ւմ սո
ցի ա լա կան ակ տի վու թյան ո ւղ ղու թյամբ զգա լի քայ լեր կա րող են ա նել հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը (ՀԿ)՝ ներ դաշ նա կե լով խմ բային և ան հա տա կան 
շա հե րը: Սա կայն այ սօր ՀՀ–ո ւմ բա ցի ար դյու նա վետ ու նպա տա կա մետ աշ խա տող 
ՀԿ–նե րից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և իշ խա նու թյան միջև ե րկ խո սութ
յան կազ մա կերպ ման, դրա նով օ տար ման մեղ մաց ման գոր ծում նշա նա կա լի դե
րա կա տա րու թյուն ու նեն ա մե նա տար բեր քա ղա քա ցի ա կան ֆո րում նե րը: Այս տեղ 
դեմ առ դեմ հան դի պում են պե տու թյան և քա ղա քա ցի ա կան մի ա վո րում նե րի այն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք կու տա կել են քա ղա քա ցի ա կան բա նակ ցու թյուն նե րի և 
իշ խա նու թյան տա րա ծաշր ջա նային, տե ղա կան ի նք նա կա  ռա վար ման մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ հա սա րա կա կան հս կո ղու թյան զգա լի փորձ: Այդ նոր 
կա ռուց վածք նե րի սկզ բուն քային նպա տակն ու նշա նա կու թյու նը բխում է դե պի մար
դը, պե տու թյան և հա սա րա կու թյան նոր կողմ նո րո շու մից կամ ա վե լի ճիշտ ա սած, 
դե պի ա ռան ձին ան հա տի քա ղա քա կան ի նք նի րա կա նա ցու մը: Վեր ջա պես ան հրա
ժեշտ է սո ցի ալ–տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տը ձեր բա զա տել մե նաշ
նոր հից՝ բարձ րաց նե լով ժողովր դա վա րու թյան ո րա կը: Այ սօր ՀՀ–ն կանգ նած է նոր 
բա րե փո խում նե րի շե մին: Հար կա վոր է հս տա կեց նել, թե ի նչ պես մաս նակ ցային ժո
ղովր դա վա րու թյու նը ար մա տա վո րել հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան կյան քում: 

Անհ րա ժեշտ է ոչ թե մե խա նի կո րեն ըն դօ րի նա կել « մաս նակ ցային ժո ղովր
դա վա րու թյան» մոդելը այլ այն հա մադ րել Հա յաս տա նի պատ մամ շա կու թային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Հնա րա վոր լու ծում նե րից մե կը ՀՀ հան րային 
խորհր դի3 ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյունն է, ո րը լի նե լով ե րկ խո սու թյան յու րօ րի
նակ քա ղա քա կան հրա պա րակ, ներ կա յաց նում և քն նարկ ում է քա ղա քա ցի ա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը: Այն պետք է դառ նա նաև հան գու ցային կար ևո րա գույն 
պե տա կան ո րո շում նե րի հա սա րա կա կան փոր ձաքն նու թյան ան ցկաց ման քա ղա
քա կան դաշտ: Նկա տենք, հան րային պա լա տը ար հես տա ծին են թա կա ռույց չէ, այն 
մի փորձ է ստեղ ծե լու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և իշ խա նու թյան հա մա
գոր ծակ ցու թյան, հա սա րա կու թյան կար ևոր օ րի նագ ծե րի ու ո րո շում նե րի քն նարկ
մանն ակ տի վո րեն վե րա գրավ վե լու մե խա նիզմ՝ մեղ մաց նե լով օ տար վա ծու թյու նը: 
Այ լա պես բազ մա թիվ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ սո ցի ա լա կան փոխ

3 Տե՛ս 2008 թ. հու լի սի12–ին հրա պա րակ վեց խորհր դակ ցա կան մարմ նի կար գա վի ճա կով « Հան րային 
խոր հուրդ ստեղ ծե լու մա սին» ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագիրը, ի սկ 2009 թ. մար տի 11–ին հաս տատ վե
ցին ՀԽ կա նո նադ րու թյու նը և կազ մի 12 ան դամ նե րը: Այ նու հետև ձևա վոր վե ցին 12 ո լոր տային հանձ
նա ժո ղով ներ: ՀԽ նա խա գա հը Վ. Մա նու կյանն է, ի սկ հանձ նա ժո ղով նե րում ը նդ գրկ ված ան դամ նե րի 
թի վը 1950–նն է: 
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զի ջում նե րի ո րո շում նե րի ո լոր տից մնում են դուրս, քա նի որ օ ժտ ված չեն ի րենց 
շա հե րը ներ կա յաց նող հուսա լի լծակ նե րով և կա պե րով: Վե րո շա րա դրյա լը թույլ 
է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ՀՀ–ո ւմ պե տու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը ոչ մի այն 
սո ցի ա լա կան տար բեր շեր տեր մի ա վո րող ցան ցե րի ստեղծ մանն ու զար գաց մա
նը հա մա պա տաս խան ի րա վա կան դաշ տի ստեղ ծումն է, այլև իշ խա նու թյուն–սո
ցի ա լա կան ցան ցեր ե րկ խո սու թյան կա յաց մա նը նպաս տե լը: Կա պի ա պա հո վու մը 
կհան գեց նի հա սա րա կա կան տար բեր խա վե րի միջև սո ցի ա լա կան օ տար վա ծու
թյան հաղ թա հար մանն ու հա մա գոր ծակ ցու թյա նը: Ցան ցային գոր ծու նե ու  թյան 
տի րույթ նե րում նպա տա կա հար մար է ա ռանձ նաց նել ՀՀ–ո ւմ ազ գային ան վտան
գու թյան ար դի ա կա նաց ման և սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման վրա ազ դող 
այն պի սի չա փա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հե
ղի նա կու թյու նը, հան րային կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րում դրանց մաս նակ ցու
թյան աս տի ճա նը և ի րա դար ձու թյուն նե րի վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը4: 

Այս հա մա տեքս տում ցան ցե րը մի ա վո րում են ա րհ մի ու թյուն նե րի, ֆեր մեր նե
րի, բան կիր նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք, թա փան ցիկ հա մա գոր ծակ ցե
լով կա ռա վա րու թյան և օ րենս դիր իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո
ղով նե րի հետ, ի րենց ան դամ նե րի հա մար ստեղ ծում են գոր ծու նե ու թյան ա ռա վել 
նպաս տա վոր պայ ման ներ: Նշ ված կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հան գեց նում է 
քա ղա քա կան մշա կույ թի փո փո խու թյուն նե րի, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
զար գաց ման և նո րե րի ա ռա ջաց ման` ազ դա րա րե լով սո ցի ա լա կան մաս նակ ցու
թյան նոր ձևե րի մուտ քը քա ղա քա կան դաշտ: Այս պի սով, կազ մա վոր վում և կա ռա
վար ման դաշտ է ներ թա փանց վում կոր պո րա տի վիս տա կան հայե ցա կար գը, ո րը 
յու րո վի է լու ծում հա սա րա կա կան շա հե րի և պե տա կան կա ռույց նե րի միջև փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դիր նե րը5: Քա ղա քա կա նու թյան մեջ գոր ծե լով 
որ պես ե զա կի, չմր ցակ ցող, աս տի ճա նա վոր ված և գոր ծա ռնա կա նո րեն տար բեր 
կազ մա վո րում նե րի սահ մա նա փակ քա նակ՝ կոր պո րա տի վիս տա կան կա ռույց նե րը 
ձգ տում են հա մա պա տաս խան ո լոր տում շա հե րի ներ կա յաց ման մե նաշ նոր հի: Այս
տեղ հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը բևեռ վում է պե տու թյան հետ սեր տո րեն կապ ված, 
մե նաշ նորհ ձեռք բե րած տն տե սա կան խմ բի գոր ծու նե ու թյան վրա: Ներ կա յումս, 
որ պես զի հզո րա ցող կոր պո րա տի վիս տա կան կա պե րը չկա րո ղա նան կախ վա ծու
թյան մեջ պա հել պե տա կան մար մին նե րին և ազ դել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե
րի վրա, ան հրա ժեշտ է, հա մա կե ցու թյան սկզ բունք նե րի հի ման վրա « պակ տեր 
կն քե լով», բնա կա նոն ար դի ա կա նաց նել քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցը6: Այս պա րա
գա յում մե ծա նում է քա ղա քա կան ցան ցե րի դե րը, ո րոնք սահ  մա նում են մաս նա
կից նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի կար գը` շեշ տե լով ազ գային ան վտան   գու թյան 
քա ղա քա կա նու թյան ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցող դե րա կա տար 
նե րի գի տակց ված փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: Որ պես ան վտան գու թյան քա ղա քա կա 
նու թյան ար դի ա կա նաց ման կա ռա վար ման նոր ձև՝ քա ղա քա կան ցան ցե րը ձևա

4 Տե՛ս Сер ге ев В. М., Кузь мин А. С., Не ча ев В. Д., Алек се ен ко ва Е. С., До ве рие и прост ранствен ное вза и мо
дейст вие со ци аль ных се тей/ ПО ЛИС, 2007, N 2, с. 14–17.
5 Տե՛ս Մար գա րյան Մ., Քա ղա քա կան ը նտ րա նին և ժո ղովր դա վա րա կան ան ցման հիմ նախն դիր նե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, Եր., « Պե տա կան ծա ռա յու թյուն», 2006, էջ 174:
6 Տե՛ս Карл Т., Шмит тер Ф., Де мок ра ти за ция: кон цеп ты, по сту ла ты, ги по те зы, ПО ЛИС, 2004, N 4, с. 6:
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վոր վում են ար դի պե տու թյան քա ղա քա կան և հան րային տար բեր տի րույթ նե րում: 
Ձեռ նա մուխ լի նե լով ի նչ–որ տն տե սա կան, քա ղա քա կան կամ սո ցի ա լա կան վե

րա փո խում նե րի՝ պե տու թյու նը յու րօ րի նակ սո ցի ա լա կան պայ մա նա գիր է կն քում 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ: Ե թե իշ խա նու թյու նը հեն վի մի այն տնտե
սա կան և քա ղա քա կան ը նտ րա նու վրա, ա պա բա րե փո խում նե րը կձա խող վեն և 
հա սա րա կու թյունն էլ ա վե լի կքայ քայ վի ու կտա րան ջատ վի: Չպետք է մո ռա նալ, 
որ իշ խա նու թյան և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան « սո ցի ա լա կան նե րու
ժի հա մա կենտ րո նա ցու մը կամ հա մախմ բու մը ար դյու նա վետ է մի այն այն դեպ
քում, ե թե ա կն կալ վե լիք սո ցի ա լա կան կոն սեն սու սը՝ տար բեր սո ցի ա լա կան խմ
բե րի, պե տա կան և մաս նա վոր սեկ տո րի միջև են թադ րում է ար հես տակ ցա կան 
մի ու թյուն նե րի ակ տիվ գոր ծու նեություն: ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խու թյուն նե
րի պայ ման նե րում պե տու թյուն–քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն հա րա բե րու
թյու նը պետք է կա ռուց վի փոխ շա հա վե տու թյան սկզ բուն քով: Այ սօր ան հրա ժեշտ 
են իշ խա նու թյուն–հա սա րա կու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րի փո խա կերպ ման ոչ 
թե նմա նա կում ներ, այլ պե տու թյուն–քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն հա մա
կար գի հա մընդգր կուն ժո ղովր դա վա րա կան վե րա փո խում ներ7: 

Ուս տի ե թե ՀՀ–ո ւմ հան րային խոր հր դին հա ջող վի վե րահս կե լի դարձ նել իշ
խա նու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյունն ու ձեռ նար կում նե րը՝ կա տա րե լով հա սա րա
կա կան փոր ձաքն նու թյուն, ա պա մե ծա նում է պե տա կան ո րո շում նե րի մշակ ման և 
ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րին ար դյու նա վետ մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն նե
րը: Այս հա մա տեքս տում ու շագ րավ է, որ Ֆ. Ֆու կո ւյա ման նոր հն չե ղու թյուն է տվել 
Ա. Թոք վի լի պե տու թյան որ պես ներ քև նե րի և վերև նե րի միջև կոն սեն սուս ա պա
հո վո ղի գա ղա փա րին: Պե տու թյու նը դա դա րել է դի տար կվել որ պես չուն ևոր նե
րի նկատ մամբ ո ւն ևոր դա սա կար գե րի տի րա պե տու թյան մար մին, որ պես ճնշ ման, 
շա հա գործ ման մար մին: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան, ան հատ նե րի գոր ծո
ղու թյուն նե րի հա մար ը նդ լայն վել է սո ցի ալ–քա ղա քա կան տա րած քը: Այդ շր ջա նում 
ոչ մի այն « ներք ևից» ստեղծ ված պե տու թյուն ներն, այլև պե տութ յուն նե րը՝ կենտ րո
նի ու ժեղ դե րա կա տա րու թյան ա վան դույթ նե րով, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան մեջ տես նում են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման և պե տու թյան հզո րաց ման 
հիմ քը: Հա սա րա կու թյու նը, ժո ղո վուր դը ձևա կա նո րեն սկ սում են դառ նալ քա ղա
քա կա նու թյուն, քա ղա քա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման հիմ քը8:

Տ վյալ մո տե ցու մը սկ սել է բյու րե ղա նալ «ինք նիշ խան ժո ղովր դա վա րու թյան» 
գա ղա փա րի մեջ: Այդ տե սա կե տից հայ կա կան ի րա կա նութ յան մեջ հրա տապ է 
դար ձել «ինք նիշ խան ժո ղովր դա վա րու թյան» վեր լու ծու թյու նը, մի գա ղա փար, 
ո րը ՀՀ–ո ւմ դար ձել է ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց ման սե փա կան ու ղու ո րո նում
նե րի փոր ձա քար: Հայ հա սա րա կու թյու նում ստեղծ վել էր ո րո շա կի շու կա յա կան 
ա ռաս պե լա բա նու թյուն, ո րը պա կաս վտան գա վոր չէր, քան տար բեր մա կար դակ
նե րում քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի մի ա կող մա նի ու թյուն9: Շու կա յա կան հա րա

7 Ингл харт Р., Пост мо дерн: Ме ня ю щи е ся цен но сти и из ме ня ю щи е ся об щест ва. Ин сти тут со ци аль ных 
ис сле до ва ний при уни вер си те те шта та Ми чи ган (США), 1997. http://www.sociology.mephi.ru/docs/polit/
html/ingl.htm
8 Фу ку я ма Ф., Силь ное го су дарст во: Уп рав ле ние и ми ро вой по ря док в XXI ве ке, М., ACT, 2006, c 22.
9 Ен го ян А. П., Иде о ло ги чес кие ос но вы со ци аль но–по ли ти чес ких транс фор ма ций в пост со ветс кой Ар ме
нии / Отв. ред., К. А. Ми ру мян, Ер., Изд–во РАУ, 2011, с. 12–13.
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բե րու թյուն նե րի ծագումնաբանությունը կապ ված է սե փա կա նա տի րա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի քա ղա քակրթ ման, ՀՀ–ի տն տե սու թյան ա պա պե տա կա նաց ման ու 
սե փա կա նաշ նորհ ման գործ ըն թաց նե րի հետ: Ո ւս տի նոր տեխ նի կայի ու տեխ նո
լո գի ա նե րի ակ տիվ ներդր ման շնոր հիվ հնա րա վոր կդառ նա աշ խա տան քի պայ
ման նե րի մարդկայնացումը, ո րը կն պաս տի աշ խա տան քի ու նրա ար դյունք նե րից 
աշ խա տող նե րի օ տար ման տար րե րի աս տի ճա նա կան հաղ թա հար մա նը: Այդ նպա
տա կային կողմ նո րո շու մը, ո րով պետք է ո րոշ վեր բա րե փո խում նե րի սո ցի ա լա կան 
ռազ մա վա րու թյու նը, իր իրական մարմ նա վո րու մը ստա ցավ այն պի սի գոր ծըն
թաց նե րի մեջ, ո րոնք հան գեց րին ճիշտ հա կա ռակ ար դյունք նե րի: «Ա զատ ձեռ
նար կա տի րու թյան», « հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի» փո խա րեն ստեղծ վեց 
օ լի գար խի ա կան շու կա՝ ա ռանց զար գա ցած և ա զատ մր ցակ ցու թյան, ո րն այ սօր 
կա ռա վար վում է օ լի գար խիկ սկզ բունք նե րով: Վեր ջի նիս առ կա յու թյան ար դյուն
քում ՀՀ–ո ւմ կազ մա վոր ված մաս նա վոր սե փա կա նու թյան հիմ նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյու նը նախ այն է, որ հան րային սե փա կա նու թյու նը, ո րը նախ կի նում 
ամ բող ջո վին կենտ րո նաց ված էր պե տու թյան ձեռ քում, ա պա պե տա կա նաց ման 
գոր ծըն թաց նե րի շնոր հիվ այ սօր են թարկ վում է անվանակարգային (նո մենկ լա
տու րային)–օ լի գար խիկ կա ռա վար ման: Մե նաշ նոր հային շու կա յա կան տն տե սու
թյու նը, նրա ետ ևում կանգ նած խո շոր կա պի տա լը կա խյալ վի ճա կի մեջ են դրել 
մանր ու մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյու նը: 

Հե տա դարձ հա յացք ձգե լով ՀՀ–ո ւմ բա րե փո խում նե րի ըն թաց քի վրա` կա րող 
ե նք եզ րա կա ցնել այն, որ կա յու նաց ման, լե գի տի մու թյան և ան ձի քա ղա քա կան 
պա տաս խա նա տվու թյան քա ղա քա կա նու թյունն իր հրա մա յա կան նե րով դար ձել է 
կեր պա փո խում նե րի ո րա կի ա պա հով ման հիմք: 

Կեր պա փո խում նե րի ա ռա ջին փուլում (ան կա խու թյա նից մինչև 1995) տե ղի ու
նե ցան ինստիտուցի ո նալ վե րա փո խում ներ, ո րոնք նա խա պատ րաս տե ցին պե
տակ ու նեց ված քի լայ նա մաս շտաբ սե փա կա նաշ նոր հու մը: Նախ կին խորհր դային 
պե տու թյուն նե րից Հա յաս տանն ա ռա ջինն ըն դու նեց օ րենք հո ղի սե փա կա նաշ
նորհման մա սին (1991): Հո ղի սե փա կա նա շնոր հման հետ ևան քով ՀՀ–ո ւմ ստեղծ
վե ցին 335 հա զար մաս նա վոր գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն ներ: Աս տի ճա նա բար 
սկ սեց ձևա վոր վել մանր սե փա կա նա տե րե րի՝ ֆեր մեր նե րի դա սա կար գը: Սա կայն 
գյու ղա ցին չդար ձավ նոր հա րա բե րու թյուն նե րի իրական սուբյեկտը, քա նի որ հո
ղի սե փա կա  նաշ նոր հումն ի րա կա նում տե ղի ու նե ցավ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 
սկզ բունք նե րի խախ տում  նե րի և գյու ղա ցի նե րի տն տե սա կան ի րա վունք նե րի ան
սքող ոտ նա հար ման պայ ման նե րում: Մնա լով ա ռանց պե տա կան ա ջակ ցու թյան և 
մաս նա վոր ներդ րում նե րի՝ նոր հո ղա տե րե րը սկզ բից ո ւղղ վե ցին դե պի քա ղաք, 
ի սկ հե տո՝ զանգ վա ծային ար տա գաղ թի: 

Սե փա կա նաշ նորհ ման ե րկ րորդ փուլը՝ (1995–1998 թթ.), նշա նա վոր վեց պե տա
կան ու նեց վա ծքի սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թաց նե րով: Բնակ չու թյունն ան
հա տույց բա ժան ված սեր տի ֆի կատ ներն կարճ ժա մա նակ ան ց վա ճա ռե ց՝ ցան
կա նա լով դի մա կայել սո ցի ա լա կան բևե ռաց մա նը: Ար դյուն քում տն տե սա կան 
բա րե փո խում նե րի գլ խա վոր մաս նա կի ցը հետ ևո ղա կա նո րեն օ տար վեց սե փա կա
նաշ նորհ ման գոր ծըն թաց նե րից: Տե ղին է նշել, որ ա զատ շու կայի հայ րե րից նե ո լի
բե րա լիստ Մ. Ֆրիդ մա նը, ո րն ի նն սու նա կան նե րի սկզ բին հետ խոր հր դային ե րկր
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նե րին կոչ էր ա նում « մաս նա վո րեց նել, մաս նա վո րեց նել, մաս նա վո րեց նել», մեկ 
տաս նա մյակ ան ց ար ձա նա գրում էր, որ «ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը, հա վա
նա բար, ա վե լի կար ևոր է մաս նա վո րե ցու մից»10: Այս պի սով, մար գի նա լա ցումն ու 
օ տա րա ցումն այն գինն է, որ հայ մար դը վճա րեց բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թաց
նե րի է ա կան ձևա խե ղում նե րի հա մար: Ան կաս կած, դրանք պա րարտ հող ստեղ
ծե ցին իրական ար տա գաղ թի գործ նա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման հա մար: 
Անդրա դառ նա լով ար տա գաղ թի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րին՝ ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի
կոս Վ. Ե. Խո ջա բե կյա նը փաս տել է.

 • անշտ կե լի վնաս է հասց ված ազ գի գե նո ֆոն դին նրա նով, որ հայ ե րե խա
նե րի մի մա սը ծն վում է ե րկ րի սահ ման նե րից դուրս, ի սկ ե րկ րի բազ ման դամ ըն
տա նիք նե րում ծն ված ե րե խա նե րը հիմ նա կան ա նա պա հով կամ նվազ ա պա հով 
ըն տա նիք նե րից են;

 •  փոխ վում է ե րկ րի բնակ չու թյան սե ռա–տա րի քային կա ռուց ված քը, բնակ չու
թյու նը ծե րա նում է, նվա զում են ըն տա նիք նե րի չա փե րը, տղա նե րի թի վը, ի սկ աղ
ջիկ նե րի թիվն ա ճում է, ո րի հետ ևան քով մե ծա ցել է «ա մուս նու թյան» մի ջին տա րի քը;

 •  փոխ վում է բնակ չու թյան տա րի քային « բուր գը», ե րի տա սարդ նե րի ար տա
հոս քի հաշ վին ծե րա նում է բնակ չու թյու նը, նվա զում է ծնն դա բե րու թյու նը; ո րակ
յալ կադ րե րի ար տա հոս քի հետ ևան քով վա տա նում է աշ խա տան քա յին ռե սուրս
նե րի ը նդ հա նուր մա կար դա կը և այլն: Ը նդս մին, շատ կար ևոր է հաշ վի առ նել այն 
հան գա ման քը, որ ար տա գաղ թի եր ևույթ նե րը ի րենց վառ ար տա հայ տու թյունն են 
գտել սո ցի ալ–քա ղա քա կան ո լոր տում առ կա լուրջ տե ղա շար ժե րում: Ա կն հայտ է, 
որ ար տա գաղ թը ան դառ նա լի վնաս է հասց նում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան զար գաց մա նը, քա նի որ եր կի րը լքում է բնակ չու թյան ոչ մի այն տն տե սա պես 
ի նք նու րույն ու բա նի մաց, այլ նաև ակ տիվ մա սը: Դա հան գեց նում է քա ղա քա ցի
ա կան հա սա րա կու թյան թու լաց մա նը, տրոհ մանն ու նրա սո ցի ա լա կան նե րու ժի 
նվազ մա նը: Հայտ նի Է, որ Ա րև մուտ քում և Ա ՊՀ ե րկր նե րում, նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյան կազ մա վոր ման ու զար գաց ման պայ ման նե րը տար բեր են: 
Ա րև մուտ քում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ձևա վո րումն ըն թա ցել է տն տե
սու թյան զար գաց ման էվոլյուցի ային հա մըն թաց, քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 
ա զա տու թյուն նե րի աս տի ճա նա կան ը նդ լայն ման ու զար գաց ման պայ ման նե րում: 
Ի սկ Ա ՊՀ ե րկր նե րում՝ տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի նկատ մամբ քա ղա քա կան 
վե րա փո խում նե րի գե րա կա յու թյան պայ ման նե րում: Դա քա ղա քա կան ար դի ա
կա նաց ման հետ խորհր դային մոդել նե րի ա ռա վել բնու թագ րա կան գծե րից մեկն է: 
Փաս տենք, որ Հա յաս տա նում տն տե սու թյան ա զա տա կան բա րե փո խում նե րը, ը ստ 
է ու թյան, չեն ստեղ ծել մր ցու նակ և ար դյու նա վետ շու կա՝ հա վա սար հնա րա վո րու
թյուն նե րով, գոր ծուն հա կա մե նաշ նոր հային օ րենսդ րու թյամբ, ա զատ մր ցակ ցու
թյամբ, տն տե սա կան պայ մա նագ րե րի խախ տում նե րին դի մագ րա վող ի րա վա կան 
պատ ժա մի ջոց նե րի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րով: Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե
րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան հա մար «ա զատ» նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ի րա գոր ծու
մը ոչ ա վե լի, քան ե րա զանք է: Ար դի հայ հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կյան քի 
փո փո խու թյուն նե րը վկա յում են այն հա կա դրու թյան մա սին, որ գո յու թյուն ու նի 

10 Friedman Milthon, Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition, University of Chicago Press, 2002, 230 p.
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«ա զատ մր ցակ ցու թյուն», «ա զատ, ար դար և թա փան ցիկ ը նտ րու թյուն նե րի» կար
գա խոս նե րի և ճշմարիտ ի րա կա նու թյան միջև: Այդ հա կադ րու թյունն նվա զեց նե լու 
մի ակ մի ջո ցը մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյունն է, ո րը ար դի ՀՀ–ո ւմ է ա պես 
կն դար ձա կի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն
նե րը: Ի նք նին հաս կա նա լի է, որ ա ռանց լի ար ժեք շու կա յա կան տն տե սու թյան չի 
կա րող լի նել կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյուն և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյուն: Ո չինչ այն քան անս քող չի ցու ցադ րում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
ի նս տի տուտ նե րի մա կե րե սային բնույ թը, որ քան բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան 
օ տա րա ցա ծու թյու նը տն տե սա կան և քա ղա քա կան կյան քից, ա ռանձ նա պես կա
րևո րա գույն տն տե սա կան և քա ղա քա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թաց
նե րից, ո րոնք է ա պես սահ մա նա փա կում են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
ի նս տի տուտ նե րի զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ները: Դրան նպաս տում է նաև 
հա սա րա կա կան կյան քի բյու րոկ րա տա ցող, մի ջանձ նա կան կա պե րի ավ տո րի
տար–հի ե րար խիկ հա մա կար գը: Այ սօր ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը օ տար ված են ոչ թե այդ 
ա զա տու թյուն նե րից, այլ դրանց ի րա կա նաց ման քա ղա քա կան և ի րա վա կան պրակ
տի կայից: Տե ղին է նշել, որ, առ հա սա րակ, ժո ղովր դա վա րա կան ան ցման պայ ման
նե րում որ տեղ թույլ է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ինստիտուցի ո նալ–ի րա
վա կան հիմ քե րը, ան խու սա փե լի ո րեն ու ժե ղա նում են բնակ չութ յան տն տե սա կան, 
սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան օ տա րաց ման, ի նչ պես նաև իշ խա նու թյուն նե րի գոր
ծե լաո ճի ավ տո րի տա րաց ման մի տում նե րը: Այդ պայ ման նե րում ա ռանձ նա հա
տուկ հրա տա պու թյուն է ձեռք բե րում ձևա կան և իրական ժո ղովր դա վա րու թյան 
միջև հս տակ սահ մա նա գիծ ան ցկաց նե լու, ժո ղովր դա վա րու թյան տար բեր մոդել
նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րի հա մակ ցու թյան գործ նա կան հիմ նախն դիրը, ի նչ պես 
նաև դրանց ար դյու նա վետ տե ղայ նա ցու մը հայ ի րա կա նու թյան մեջ: Տն տե սա կան 
զար գա ցու մը, ա ռա վել ա նուղ ղա կի ո րեն, ա ռա ջաց րեց փո փո խու թյուն ներ սո ցի ա
լա կան կա ռուց ված քում և հա սա րա կու թյան ար ժե քային հա մա կար գում, ո րոնք, 
ի րենց հեր թին, նպաս տե ցին ժողովրդավարացմանը: Նախ և ա ռաջ, տն տե սա կան 
բա րե կե ցու թյան մա կար դա կը հա սա րա կու թյան մեջ ձևա վո րում է «ար ժեք ներ և 
քա ղա քա ցի նե րի տրա մադր վա ծու թյուն»՝ նպաս տե լով քա ղա քա ցի նե րի ան ձնային 
ան վտան գու թյան զգա ցո ղու թյան բարձ րաց մա նը, մի ջանձ նային վս տա հու թյա նը, 
կոմպետեն տու թյա նը11: Այս պես լուծ վում է պե տու թյան կար ևո րա գույն խն դիր նե
րից մե կը, այն է՝ քա ղա քա ցին ի րեն զգում է ան վտանգ տվյալ պե տու թյան մեջ: Ո ւս
տի, ա ռանց մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյան ծա վալ ման, ան հնար է ՀՀ–ո ւմ 
իշ խա նու թյան ինստիտուցի ո նալ հա մա կար գի այն պի սի վե րա կա ռու ցու մը, որ պես
զի ցան կա ցած պե տա կան ի նս տի տու տի գոր ծու նե ու թյունն ի րա պես և ար դյու նա
վե տո րեն վե րահսկ վի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կության կող մից: Դրա հա մար 
ան հրա ժեշտ է բարձ րաց նել շար քային քա ղա քա ցի նե րի պա տաս խա նատ վու թյու
նը հայ կա կան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան ճա կա տագ րի հա մար: Ան կաս կած 
« Մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյան» մոդելի ար մա տա վո րու մը Հա յաս տա նում, 
նախ ևա ռաջ կապ վում է ոչ կառա վա րա կան, հա սա րա կա կան կազ մա կե րպու թյուն
նե րի դե րի ո րա կա կան բարձ րաց ման հետ: Դրան ցից շա տե րը ո րո շա կի կշիռ ու

11 Хантингтон С., Третья волна. Демократизация в конце XX века / Пер. с англ.–М., (РОССПЭН), 2003; с. 78.
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նեն հա սա րա կա կան կյան քում, ա պա հո վում են հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի 
ա մե նա լայն մուտ քը դե պի քա ղա քա կան գի տե լիք նե րը և պրակ տի կան: Իշ խա նու
թյուն նե րի, քա ղա քա կա նու թյան վրա ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ազ դե ցու թյան ու ժե ղաց ման նոր ձևե րի ո րո նում նե րը շա րու նակ վում են: Դա ազ գի 
բա րո յաքա ղա քա կան ա ռող ջու թյան վճ ռո րոշ չա փա նիշ նե րից մեկն է: Այն կոչ ված 
է հա սա րա կա կան լայն շր ջա նա ռու թյան մեջ ներ մու ծել այն պի սի ար ժեք ներ, ի նչ
պի սիք են ա զատ բա նա վե ճը, ան հա մա ձայ նու թյան և քա ղա քա կան չե զո քու թյան 
ի րա վունք նե րը: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կեն սու նա կու թյունն են թա
դրում է հետ ևո ղա կան պայ քար այն ա մե նի դեմ, ին չը ծն վում է բյու րոկ րա տա ցու
մից, կա ռա վա րող դա սի ա մե նօ րյա ձեռ նա ծո ւա կան գոր ծու նե ու թյու նից: Այդ պայ
քա րի նպա տակն է յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու մեջ դա ստ ի ա   րա կել ավ տո րի տար 
կա ռուց վածք նե րի գա ղա փա րահո գե բա նա կան ճնշ մա նը դի մա կա յե լու յու րօ րի նակ 
քա ղա քա կան ի մու նի տետ: 

Այ սօր ՀՀ–ո ւմ ըն թա նում են ժո ղովր դա վա րա կան նոր սե րուն դի փո փո խու
թյուն ներ: Ա նհ րա ժեշտ է ո րո շել, թե ի ՞նչ ո ւղ ղու թյամբ հա սա րա կու թյան լայն խա
վերն ակ տի վո րեն կնե րառ վեն պե տա կան կար ևոր ո րո շում նե րի քն նարկ ման ու 
ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րի մեջ: Օ տա րու մը կան խե լու հա նար պա հանջ վում է 
բարձ րաց նել հայ հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա պի տա լի օգ տա գործ ման ար
դյու նա վե տու թյու նը՝ ի րա կա նաց նե լով ՀՀ–ո ւմ գոր ծող ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի նե րու ժի հաշ վա ռում: Բա ցի այդ, ձեռ նար կե լով հա մա կող մա նի 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան վե րա փո խում, պե տու թյու նը պար տա վոր է յու րօ րի
նակ սո ցի ա լա կան պայ մա նա գիր կն քե լու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ: 
Այլ խոս քով՝ ՀՀ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը մշա
կե լիս իշ խա նու թյուն նե րը քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան լայն խա վե րի շա հե
րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով պետք է դի մեն նաև հան րային խորհր դի փոր ձա
գետ նե րի օգ նու թյա նը: Մենք գտ նում ե նք, որ հան րային խորհր դի գա ղա փա րի մեջ 
յու րո վի ար տա ցոլ ված է պե տու թյուն–քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն փոխ
հա մա գոր ծակ ցու թյան բազմավարական (պո լի ար խիկ) մոդելը: Այն են թադ րում 
է վար չա կարգ, ե րբ ո ՛չ մի ռազ մա վա րա կան ո րո շում չի ըն դուն վում կա ռա վա րող 
վերնախավի, գործարար վերնախավի կող մից ա ռանց ա րհ մի ու թյուն նե րի, գոր
ծա րար նե րի, ագարակատերերի հետ խորհր դակ ցու թյան:

Participative democracy and socio–economic issues of sustaining  
civil society in the Republic of Armenia

The author stresses the importance of participative democracy, in order to mitigate 
the segregation both of political institutions, and the people’s attitude towards the reform 
in the Republic of Armenia. The author believes that the vulnerabilities of representative 
democracy, in particular estrangement of political institutions, are revealed in the process 
of sustaining participative democracy. The author is of the opinion that for preventing 
segregation in the Republic of Armenia the authorities should initiate democratic change 
on the basis of developing mutual benefit in state–society relations. It is proposed to trig
ger the activities of the Public Council.
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Կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյուն

Էդ գար Ա լեք սա նյան 
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի հայ ցորդ, 

ՀՀ ԿԳՆ բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի
տա կան կր թու թյան վար չու թյան քա ղա քա կա նու թյան 

մշակ ման բաժ նի պետ

 Սույն հոդ վա ծում ի րա կա նաց վել է Կա նա դայի, Դա նի այի, Մի ա ցյալ Թա գա վո
րու թյան և Լե հաս տա նի կու սակ ցա կան հա մա կար գե րի ար դի ա կա նաց ման փոր ձի 
հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն: Ան կախ պե տա կան կա ռա վար ման ձևից և 
կու սակ ցու թյուն նե րի գա ղա փա րա կան հիմ քե րից՝ այդ ե րկր նե րի կու սակ ցա կան հա
մա կար գի ար դի ա կա նա ցումն ըն թա ցել և ըն թա նում է կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյան 
գոր ծառ ման հա մա տեքս տում: Սույն ու սում նա սի րու թյան շր ջա նակ նե րում սո ցի ա լա
կան ե րկ խո սու թյու նը և սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյու նը դի տարկ վում է կոա լի ցի ոն 
կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան պայ ման, ո րի օգ նու թյամբ 
կոա լի ցի ոն կու սակ ցու թյուն նե րը, մե ծաց նե լով ի րենց պա տաս խա նատ վու թյան մա
կար դա կը, ըն դար ձա կում են ի րենց սո ցի ա լա կան տա րա ծու թյու նը: 

Հիմ նա բա ռեր. կեր պա փոխ վող հա սա րա կու թյուն, հա մա պե տա կան ճգ նա ժա
մեր, կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն, կա բի նե տի կա յու նու թյուն, խորհր դա րա նա կան 
բա նա վեճ, հա մա ձայ նա գիր, ը նտ րա զանգ վա ծի հան րային ա կն կա լիք, ը նտ րու
թյուն նե րի ար դյունք, կա րի քի կա ռա վա րում, կոա լի ցի ոն պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր վում է ը նտ րու թյուն նե րին հաղ թա նա
կած բազ մա կու սակ ցա կան քա ղա քա կան հա մա կար գի կող մից կու սակ ցու թյուն նե
րի կող մից, ի նչ պես խորհր դա րա նա կան, այն պես էլ նա խա գա հա կան կա ռա վար
ման պայ ման նե րում: Նմա նօ րի նակ կա ռա վա րու թյուն նե րը որ պես քա ղա քա կան 
ժա մա նա կի ար դյունք հա ճախ կազ մա վոր վում ե ն՝ խորհր դա րա նում բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյուն ա պա հո վե լու, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հրա մա յա կան նե
րին ար ձա գան քե լու, քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյուն ձևա վո րե լու հա մար: 

Կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյունն ը նդ գրկ վում են այն կու սակ ցու թյուն նե րը, ո րոնք 
խորհր դա րա նում ո րո շա կի խն դիր նե րի լուծ ման ու ղի ներ են մշա կում՝ կազ մե լով 
Ազ գային մի ա բա նու թյան կա ռա վա րու թյուն կամ Մեծ կոա լի ցի ա: Քա ղա քա կան 
փո փո խու թյուն նե րի փոր ձը վկա յում է, որ եր կու դեպ քում էլ կու սակ ցու թյուն ներն 
ար տա հայ տում են ը նտ րող նե րի շա հե րը:

 Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կան հա մա կարգ ու նե ցող ե րկր նե րին է բնո րոշ կոա
լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րի կազ մա վո րու մը, քա նի որ փոքր կու սակ ցու թյուն
նե րը մեծ հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում ը նդ գրկ վել խորհր դա րա նում: Կոա լի
ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րը բնո րոշ են և՛ զար գա ցած, և՛ զար գա ցող ե րկր նե րին, 
ո րը հետ ևանք է ան ցու մից հա մախմ բում գոր ծըն թա ցում գտն վող բո լոր ե րկր նե
րին: Կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն նե րի հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյան մեջ 
նե րա ռել ե նք մի քա նի ե րկ րի փորձ, և վեր լու ծու թյու նը նպա տակահար մար ե նք 
գտ նում սկսել Լե հաս տա նի փոր ձից: Լի նե լով սո ցի ա լիս տա կան ճամ բա րի ա ռա
ջին եր կի րը, որ տեղ բազ մա մա կար դակ մեկ նար կեց ժո ղովր դա վա րա կան ան ցման 
գոր ծըն թա ցը, Լե հաս տա նի օ րի նակն ու սա նե լի դար ձավ, քա նի որ կու սակ ցա կան 
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կա ռա վա րող ը նտ րա նին պե տա կան կա ռա վար ման հիմ քում ի սկզ բա նե դրեց սո
ցի ա լա կան ե րկ խո սու թյան, սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան, հան դուր ժո ղա կա
նու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բունք նե րը1: 

Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գում կա բի նետն օ րի նա կա նո րեն օ ժտ ված է 
իշ խա նու թյամբ պե տու թյան ղե կա վա րի, խորհր դա րա նի կամ եր կու սի կող մից 
մի ա ժա մա նակ: Ա ռա ջին կոա լի ցի ոն կա բի նետ նե րին, 1989 թ. ը նդ հա նուր ը նտ
րու թյուն նե րից հե տո, այն է Թա դե ուշ Մա զո վեց կու և Յան Կշիշ թոֆ Բե լեց կու կա
ռա վա րու թյուն նե րին ձևա կա նո րեն տր վեց պաշ տոն ներ, այս պես կոչ ված, Սեյ մի 
« հա մա ձայ նագ րով» (դ րա պաշ տոն նե րը բա ժան ված է ին քա ղա քա կան ու ժե րի 
միջև՝ հետ ևե լով հա մա ձայ նագ րին), հա ճա խա կի կաս կա ծի տակ դնե լով դրանց 
օ րի նա կա նու թյու նը ժո ղովր դա վա րու թյան տե սան կյու նից: Ո ւս տի, նրանք փնտ
րում է ին օ րի նա կա նու թյուն խորհր դա րա նից դուրս: Թա դե ուշ Մա զո վեց կու կա ռա
վա րու թյունն սկզ բում պաշ տո նա պես ա ջակ ցու թյուն էր ստա նում բո լոր խորհր դա
րա նա կան խմ բակ ցու թյուն նե րի կող մից: Նրանք կազ մե ցին լայն կոա լի ցի ա, ո րն 
իր ձևով և բնույ թով նման վում էր մի ա ցյալ ճա կա տով մի ու թյուն նե րին, ո րոնք 
հիմն վել է ին տար բեր խորհր դա րա նա կան հա մա կար գե րում եր կու պա տե րազմ
նե րի ըն թաց քում (Սեյ մում Թա դե ուշ Մա զո վեց կու կա բի նե տի նշա նակ ման քվե
ար կու թյան ժա մա նակ 1989 թ. սեպ տեմ բե րի 12–ին ոչ մի դեմ չկար, կողմ՝ 402–ի և 
ձեռն պահ՝ 13)2: Յան Կշիշ տոֆ Բե լեց կու (1991 թ. հուն վար–դեկ տեմ բեր) կա ռա վա րու
թյու նը պաշ տո նա պես կազմ վել էր այդ ժա մա նակ ժո ղովր դա կա նու թյուն չվայե լող 
Գդանս կի լի բե րալ նե րի կու սակ ցու թյան (Լի բե րալ–ժո ղովր դա վա րա կան) և կենտ
րո նա կան հա մա ձայ նու թյան (PC) կող մից, բայց այն խորհր դա րա նա կան ա ջակ ցու
թյուն չու ներ3 (1991 թ. մայի սին Սեյ մը քվե ար կու թյամբ մեր ժեց կա ռա վա րու թյանն 
ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու ա ռա ջար կու թյու նը 188 կողմ, 54 դեմ և 30 ձեռն պահ 
ձայ նե րի հա րա բե րակ ցու թյամբ: Կա ռա վա րու թյանն ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու 
ե րկ րորդ փոր ձը 1991 թ. օ գոս տո սին նույն պես ան հա ջո ղու թյան մատն վեց և գոր
ծում էր Լեհ Վա լեն սայի « հո վա նա վո րու թյան տակ»:

 Հա ջորդ եր կու կա բի նետ նե րը նշա նակ վել է ին Սեյ մի կող մից, ո րն աշ խա տեց հա
մա րյա եր կու տա րի (1991–1993): Այս սեյ մը, ո րը ձևա վոր վեց ա ռա ջին ա զատ, ար դար 
ը նտ րու թյուն նե րի հետ ևան քով, մի քա նի տա րի ներ հե տո բնու թագր վեց քա ղա քա
կան ու ժե րի մեծ ցրու մով: Նրա հան դի սա վոր բաց ման նիս տին ներ կա է ին հիմ
նա կա նում քիչ ճա նաչ ված 29 տար բեր խմ բակ ցու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներ: 
Ա մե նաու ժեղ կու սակ ցու թյու նը (Ժո ղովր դա վա րա կան մի ու թյու նը) ու ներ 62 տեղ, 
ո րը կազ մում էր ը նդ հա նուր 460 տե ղե րի 13.5 %–ը: Ո րոշ տա տա նու մից հե տո, նա
խա գահ Լեհ Վա լեն սան վեր ջա պես հանձ նա րա րեց Յան Օլ շևս կուն նոր կա բի նետ 
կազ մե լու ա ռա քե լու թյու նը: Կա բի նե տը կազմ վեց (1991 թ. դեկ տեմ բեր – 1992 հու
նիս) չորս կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք ու նե ին քրիս տո նե ա կան և ազ գային 
կողմ նո րո շում: Տե սա կա նո րեն նրանք մի ա սին կա րող է ին պա լա տում օ րի նագ ծի 

1 Տե՛ս Լինց Խո ւան, Ալֆ րեդ Ստե փան, Ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցնե լու և ժո ղովր դա վա րու թյան կա
յաց ման հիմ նախն դիր նե րը: Հա րա վային Եվ րո պա, Հա րա վային Ա մե րի կա և հետ կո մու նիս տա կան Եվ
րո պա, Եր., Կով կա սի ի նս տի տուտ, 2011, էջ 358– 369: 
2 Կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը կա ռա վա րու թյան կենտ րո նում. կոա լի ցի ոն ի րա վի ճակ ներ և կա
ռա վա րու թյան փո փո խու թյուն ներ: Եր., « Պե տա կան ծա ռա յու թյուն» հրատ., 1999, էջ 16:
3 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 17:
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ըն դու նու մը խա փա նել ոչ ա վել, քան ձայ նե րի 33 %–ով: Հա կա ռակ այս փաս տին, 
կա ռա վա րու թյու նը վս տա հու թյան քվե ստա ցավ: Ա ռա ջար կու թյու նը քվե արկ վեց 
235 պատ գա մա վոր նե րի կող մից, դա նշա նա կում է, որ պա լա տում պատ գա մա վոր
նե րի թվի կե սից ա վե լին քվե ար կեց օ րի նագ ծի օգ տին:

 Կա բի նե տը ետ կանչ վեց Սեյ մի կող մից նա խա գահ Լեհ Վա լեն սայի նա խա ձեռ
նու թյամբ 1992 թ. հու նի սի 4–ի լույս 5–ի գի շե րը, մեծ լար վա ծու թյան և խայ տա ռա
կու թյան մթ նո լոր տում ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Ան տո նի Մա սար ևի չի նկա րա
հա նած հայտ նի գոր ծի հետ կապ ված (ն կա րա հա նե լով կա բի նե տի պաշ տո նյա նե րի 
և այլ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հա մայ նա վա րա կան ան վտան գու թյան ծա ռա յու
թյան հետ հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյու նը): Հա ջորդ օ րը նա խա գա հը վար չա
պետ նշա նա կեց Վալ դե մար Պավ լյա կին և հանձ նա րա րեց նրան նոր կա ռա վա րու
թյուն կազ մե լու ա ռա քե լու թյու նը: Սա կայն այս ա ռա քե լու թյու նը ձա խող վեց: 1992 թ. 
հու լի սին Հան նա Սու խոց կային հա ջող վեց կազ մել այն պի սի կա բի նետ, ո րը կազմ
ված էր յոթ քա ղա քա կան խմ բակ ցու թյուն նե րի` քրիս տո նե ա կան, ազ գային և լի բե
րալ կողմ նո րոշ ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րից:

 Սա մեկ այլ փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն էր, ո րը կա րո ղա ցավ ստա
նալ 200 պատ գա մա վոր նե րի ա ջակ ցու թյուն: Ձևա կա նո րեն խորհր դա րա նա կան 
պաշ տոն 4 (226 կողմ, 124 դեմ և 28 ձեռն պահ) տր վեց կա բի նե տի բլո կից դուրս եր կու 
խմ բե րի օ ժան դա կու թյամբ, այն է՝ պատ գա մա վոր ներ խորհր դա րա նի գեր մա նա
կան փոք րա մաս նու թյու նից և մի աս նու թյան խմ բե րի նվա զա գույն քա նա կու թյու
նից: Նա տա պալ վեց 1993 թ. մայի սի վեր ջին ան վս տա հու թյան քվե ի ըն դուն ման 
ար դյուն քում: Քվե ար կու թյու նից հե տո, Հան նա Սու խոց կան ներ կա յաց րեց իր հրա
ժա րա կա նը նա խա գա հին, ո րը չըն դու նեց այն և ար ձա կեց խորհր դա րա նը` նշա նա
կե լով նոր ը նտ րու թյուն ներ 1993 թ. սեպ տեմ բե րի 19–ին:

 Մինչ այդ ժա մա նակ, Սու խոց կայի կա բի նե տը կա րող էր նա խա ձեռ նել գոր
ծու նե ու թյուն ներ ա ռանց խորհր դա րա նա կան հիմ քի և վե րահսկ ման: Այս պի սով` 
կա րե լի էր սպա սել, որ նա կար գա վոր ված կի րա կա նաց ներ իր վար չա կան և քա
ղա քա կան գոր ծա ռույթ նե րը, սա կայն այդ պես չե ղավ: Նա քա ղա քա կան ո րո շում
ներ էր ըն դու նում, ո րոնց մեջ էր նաև քն նար կում պա հան ջող Վա տի կա նի հետ 
« հա մա ձայ նա գիր» ստո րագ րե լու ո րո շու մը: Վեր ջին ե րեք կոա լի ցի ոն կա բի նետ
նե րը. դրանք են` Վալ դե մար Պավ լյա կի (1993 թ. նոյեմ բեր – 1995 թ. մարտ/, Յու
զեֆ Օ լեք սի ի (1995 թ. մարտ – 1996 թ. հուն վար) և Վլոդ զի մեժ Ցի մոշ ևի չի (1996 թ. 
փետր վար – 1997 թ. հոկ տեմ բեր) պաշ տոն ներ տր վեց ե րկ րորդ ժամ կե տի Սեյ մի 
կող մից, ո րում չորս ա մե նաու ժեղ կու սակ ցու թյուն ներն ու նե ին 90 %–ից ա վելի տե
ղեր (Ժո ղովր դա վա րա կան ձախ մի ու թյու նը SLD – 37 %, Լե հա կան գյու ղա ցի ա կան 
կու սակ ցու թյու նը PSL – 29 %, Ժո ղովր դա վա րա կան մի ու թյու նը (այժմ Ա զա տու թյուն 
մի ու թյու նը) UD – 16 %, Աշ խա տան քի մի ու թյու նը UP – 9 %): Չնա յած սպա սում նե րի և 
հույ սե րի SLD – PSL կոա լի ցի ան, ո րն ու ներ ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյուն պա լա տում, 
չա պա հո վեց կա բի նե տի կա յու նու թյու նը նույն հա ջո ղու թյամբ:

1997 թ. սեպ տեմ բե րյան ը նտ րու թյուն նե րից հե տո հաղ թա նակ տա րավ լի բե
րալ–պահ պա նո ղա կան Հա մե րաշ խու թյան ը նտ րա կան շար ժում կու սակ ցու թյու նը: 
Ը նտ րու թյուն նե րից հե տո լի բե րալ–պահ պա նո ղա կան նե րը կոա լի ցի ա կազ մե ցին 

4 Կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը կա ռա վա րու թյան կենտ րո նում. կոա լի ցի ոն ի րա վի ճակ ներ և կա
ռա վա րու թյան փո փո խու թյուն ներ, Եր., « Պե տա կան ծա ռա յու թյուն» հրատ., 1999, էջ 17: 
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լի բե րալ Ա զա տու թյան մի ու թյուն կու սակ ցու թյան հետ: Վար չա պետ դար ձավ Ե ժի 
Կա րոլ Բու զե կը 5:

2001 թ. ը նտ րու թյուն նե րից հե տո հաղ թա նակ տո նե ցին Ձա խա կող մյան ժո ղովր
դա վար նե րի մի ու թյուն և Աշ խա տա վոր նե րի մի ու թյուն դա շին քը, ո րոնք խորհր
դա րա նում ստա ցան 216 ման դատ: Վար չա պետ դար ձավ Ձա խա կող մյան ժո ղովր
դա վար նե րի մի ու թյան ա ռաջ նորդ Լե շեկ Կե սա րի ոս Միլ լե րը: 2004 թ. մայի սին 
վեր ջի նիս փո խա րի նեց մաս նա գի տու թյամբ տն տե սա գետ, Լե հաս տա նի նախ կին 
ֆի նանս նե րի նա խա րար, Մա րեկ Բել կան6, ո րին էլ հա ջորդ ի սկ տա րում փո խա րի
նեց` «Օ րենք և ար դա րու թյուն» կու սակ ցու թյան ան դամ Կա զի մեժ Մար ցինկ ևի չը: 
2006 թ. հու լի սին7 «Օ րենք և ար դա րու թյուն» կու սակ ցու թյան քա ղա քա կան խոր
հուր դը վար չա պե տի պաշ տոնն ա ռա ջար կեց ե րկ րի նա խա գա հի եղ բո րը` Յա րոս
լա վին8, ո րը և ղե կա վա րեց կա ռա վա րու թյու նը մինչև 2007 թ9:

2007 թ. ը նտ րու թյուն նե րում հաղ թա նակ տա րավ Քա ղա քա ցի ա կան պլատ ֆորմ 
կու սակ ցու թյու նը Դո նալդ Ֆրան ցի շեկ Տուս կի գլ խա վո րու թյամբ: Վեր ջին ներս 
կազ մե ցին կոա լի ցի ա Լե հաս տա նի գյու ղա ցի ա կան կու սակ ցու թյան հետ և խորհր
դա րա նում ստա ցան 240 տեղ10: 2011 թ–ի ը նտ րու թյուն նե րից հե տո պահ պան վեց 
ստա տուս քվոն: Վար չա պետ վե րընտր վեց Դո նալդ Ֆրան ցի շեկ Տուս կը, ո րը շա
րու նա կեց Քա ղա քա ցի ա կան պլատ ֆոր մի և Լե հաս տա նի գյու ղա ցի ա կան կու սակ
ցու թյան ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

 Ե թե Լե հաս տա նի կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն ներն ի րենց վրա կրում են 
կեր պա փոխ վող հա սա րա կու թյա նը նե տած մար տահ րա վեր նե րի կնի քը, ա պա 
Դա նի ան որ պես սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն՝ կա ռա վար ման խորհր դա
րա նա կան հա մա կար գով հե տա մուտ է մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րու թյան զար
գաց մա նը: Դա նի այի խորհր դա րա նը (Folketing) բնու թագր վում է քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյամբ (ներ կա յումս 3), կա բի նե տին ա ջակ ցող կամ 
մաս նակ ցող փո փոխ վող կոա լի ցի ա նե րով: Չնա յած, ը ստ սահ մա նադ րու թյան, ազ
գային ը նտ րու թյուն նե րը (հիմն ված հա մա մաս նա կան ներ կա յաց ման վրա) պետք է 
ան ցկաց վեն յու րա քան չյուր չորս տա րին մեկ, փաս տո րեն, նրանք տե ղի են ու նե
նում ա վե լի հա ճախ: Վեր ջին 30 տար վա ըն թաց քում, Դա նի ա յում տե ղի են ու նե ցել 
ազ գային 13 ը նտ րու թյուն ներ:

 Դա նի ան փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն նե րի հին ա վան դույթ ու նի, ո րը 
նպաս տել է քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մա ձայ նո ղա կան և գոր ծա բա նա կան 
ո ճին: Հետ պա տե րազ մյան կա ռա վա րու թյուն նե րը մի քա նի բա ցա ռու թյուն նե րով 
ե ղել են կամ մի ա կու սակ ցա կան փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն ներ (Սո ցի
ալ–ժո ղովր դա վա րա կան, մեկ փոքր բա ցա ռու թյամբ), կամ կոա լի ցի ոն փոք րա մաս
նու թյան կա ռա վա րու թյուն ներ: Քիչ մե ծա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն ներ կային 
բո լոր կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րի թվում:

 Մի ա կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի տաս նա մյա կից հե տո` սկ սած 
1982 թ., Դա նի ան ու նե ցել է տար բեր տե սա կի ո ւթ կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն ներ` 

5 Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe.
6 www.nndb.com
7 news.bbc.co.uk
8 www.bloomberg.com
9 newint.org
10 news.bbc.co.uk
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1) Պահ պա նո ղա կան նե րի գլ խա վո րու թյամբ չորս կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա 
(1982–1988 թթ.), 2) Պահ պա նո ղա կան նե րի գլ խա վո րու թյամբ ե րեք կու սակ ցու թյուն
նե րի կոա լի ցի ա (1988–1990 թթ.), 3) Պահ պա նո ղա կան նե րի գլ խա վո րու թյամբ եր կու 
կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա (1990–1993 թթ.), 4) Սո ցի ալ–ժո ղովր դա վար նե րի 
գլ խա վո րու թյամբ չորս կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա (1993–1994 թթ.), 5) Սո ցի
ալ–ժո ղովր դա վար նե րի գլ խա վո րու թյամբ ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա 
(1994–1996 թթ.), 6) Սո ցի ալ–ժո ղովր դա վար նե րի գլ խա վո րու թյամբ եր կու կու սակ
ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա (1996–2001 թթ.), 7) Լի բե րալ նե րի գլ խա վո րու թյամբ եր կու 
կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա (2001–2011 թթ.), 8) Սո ցի ալ–ժո ղովր դա վար նե րի 
գլխա վո րու թյամբ ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա (2011 թ–մինչ օ րս): 

Այս կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րի մեծ մա սը փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա
րու թյուն ներ ե ղել են: Մի այն սո ցի ալ–ժո ղովր դա վար նե րի գլ խա վո րու թյամբ չորս 
կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ան (1993–1994 թթ.) ու ներ մեկ ձայ նի ա ռա վե լու թյուն 
խորհր դա րա նում: Ի նչ պես նշ վեց կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րի ցու ցա կում, 
1982 թ. ի վեր, Դա նի ա յում պահ պա նո ղա կան նե րի գլ խա վո րած կոա լի ցի ա նե րը 
1982–1993 թթ., այն պես ի նչ պես սո ցի ալ–ժո ղովր դա վար նե րի գլ խա վո րած կոա լի ցի
ա նե րը 1993–2001 թթ. և լի բե րալ նե րի գլ խա վո րած կոա լի ցի ա նե րը, թվում է` կոա լի
ցի ոն կու սակ ցու թյուն նե րի թվի աս տի ճա նա կան նվազ ման մի տում ու նեն, սա կայն 
2011 թ. հոկ տեմ բե րյան ը նտ րու թյուն նե րից հե տո այն ա սես սկ սեց ա ճել: Պահ պա
նո ղա կան նե րի գլ խա վո րու թյամբ ա ռա ջին չորս կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի
ան (1982–1988 թթ.) բա վա կա նին ու ժեղ էր մաս նակ ցում ազ գային եր կու ը նտ րու
թյուն նե րին և ԵՄ–ի հան րաք վե ին: Կա բի նե տի մի շարք ան նշան վե րա փո խում ներ 
է ին ար վել կոա լի ցի այի գո յու թյան վեց տա րի նե րի ըն թաց քում, բայց կոա լի ցի ան 
մնա ցել էր ան ձեռնմ խե լի: 1988 թ. ը նտ րու թյուն նե րից հե տո, այ նո ւա մե նայ նիվ, եր
կու փոքր կենտ րո նա մետ կու սակ ցու թյուն նե րը կոա լի ցի ա յում դուրս թողն վե ցին 
ղե կա վար կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից (պահ պա նո ղա կան և լի բե րալ) և եր րորդ 
կենտ րո նա մետ կու սակ ցու թյու նը հրա վիր վեց փո խա րի նե լու նրանց կոա լի ցի ա
յում: Այս փո փո խու թյու նը կոա լի ցի ոն կա ռույ ցում մի գու ցե մար տա վա րա կան շարժ 
էր, ո րը նա խա տե սում էր ու ժե ղաց նել կոա լի ցի ան` նե րա ռե լով այն կու սակ ցու թյա
նը, ո րը պատ ճառ էր ե ղել մի շարք խորհր դա րա նա կան պար տու թյուն նե րի ար տա
քին քա ղա քա կա նու թյան և մի ջա վայ րի հար ցե րում: 1990 թ. ը նտ րու թյուն նե րին մեծ 
թվով ա ջակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նից տու ժե լով՝ այս եր րորդ կու սակ ցու թյու նը 
ո րո շեց թող նել կա բի նե տը՝ ստի պե լով մնա ցող կու սակ ցու թյուն նե րին կազ մել եր
կու կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ա: Այս կոա լի ցի ան հայտն վեց բա վա կան դժ վար 
ի րա վի ճա կում խորհր դա րա նում և ա վե լին՝ ստիպ ված էր պայ քա րել դա նի ա կան 
«ոչ»–ի դեմ 1992 թ. հան րաք վե ում Մաաստ րիխ տի պայ մա նագ րի հա մար: 

Հե տո «ս կան դա լը» ստի պեց ա վե լի քան 10 տար վա պահ պա նո ղա կան վար չա
պե տին հրա ժա րա կան տալ 1993 թ., Սո ցի ալ–ժո ղովրդա վա րա կան կու սակ ցու թյու
նը կա րո ղա ցավ հա մո զել բո լոր ե րեք փոքր կենտ րո նա մետ կու սակ ցու թյուն նե րին, 
կազ մել նոր` չորս կու սակ ցա կան կոա լի ցի ա: 1994 թ. ը նտ րու թյուն նե րից հե տո փոքր 
կու սակ ցու թյուն նե րից մե կը չկա րո ղա ցավ ստա նալ պա հանջ վող նվա զա գույն քա
նա կու թյամբ ձայ ներ (2 %) խորհ րդա րա նում տե ղեր ստա նա լու հա մար, և մյուս կու
սակ ցու թյու նում իր տե ղե րը կր ճա տեց կի սով չափ: Այս պար տու թյու նը մի գու ցե 
պատ ճառ նե րից մեկն էր, որ նա թո ղեց կոա լի ցի ան 1996 թ. դեկ տեմ բե րին՝ ստի պե
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լով մնա ցող եր կու կու սակ ցու թյուն նե րին կազ մել նոր կա բի նե տը11: 
2001 թ. նոյեմ բե րյան ը նտ րու թյուն նե րից հե տո հաղ թա նակ տա րավ Դա նի այի 

լի բե րալ կու սակ ցու թյու նը: Ը նտ րու թյուն նե րից հե տո լի բե րալ նե րը պահ պա նո ղա
կան նե րի հետ կազ մե ցին կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն և վար չա պետ դար ձավ լի
բե րալ նե րի ա ռաջ նորդ Ան դեռս Ֆոգ Ռաս մու սե նը12: 2011 թ. ը նտ րու թյուն նե րի ար
դյուն քում իշ խա նու թյան վե րա դար ձան սո ցի ալ–ժո ղովր դա վար նե րը, ո րոնք մյուս 
եր կու կու սակ ցու թյուն նե րի` սո ցի ալ–լի բե րալ նե րի և ժո ղովր դա–սո ցի ա լիս տա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի հետ կազ մե ցին կա ռա վա րու թյուն, և դրա ղե կա վար դար ձավ 
Հել լե Թյոր նինգ–Շ միդ տը: 

Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րը (հայտ նի 
են նաև որ պես ազ գային կա ռա վա րու թյուն ներ) սո վո րա բար կազմ վել են հա մա պե
տա կան ճգ նա ժա մե րի ժա մա նակ: Ա մե նաակ նա ռուն 1931–1940 թթ. Ազ գային կա
ռա վա րու թյունն էր (Ջեյմս Ռամ սեյ Մաք դո նալդ (1931–1935 թթ.), Սթեն լի Բոլ դո ւին 
(1935–1937 թթ.) և Ար թուր Նևիլ Չեմ բեռ լեն (1937–1940 թթ.)): Բազ մա կու սակ ցա կան 
կոա լի ցի ա ներ կազմ վել են նաև եր կու հա մաշ խար հային պա տե րազմ նե րի ժա
մա նակ: Բա ցի այդ, ե րբ որ ևէ կու սակ ցու թյուն մե ծա մաս նու թյուն չի կազ մել, փոք
րա մաս նու թյուն կազ մող կա ռա վա րու թյուն նե րը ձևա վոր վել են մեկ կամ ա վե լի 
ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք հա մա ձայն վել են քվե ար կել 
կա ռա վա րու թյանն ան հրա ժեշտ օ րենսդ րա կան փա թեթ նե րի օգ տին: 

Լե ո նարդ Ջեյմս Քո լե նի Լեյ բո րիս տա կան կա ռա վա րու թյու նը 1977 թ. լի բե րալ նե րի 
հետ կազ մեց կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն, ե րբ այն կորց րեց իր բա ցար ձակ մե ծա մաս
նու թյու նը, ո րը ձեռք էր բե րել 1974 թ. հոկ տեմ բե րյան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ: 

1997 թ. հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րի նա խա շե մին լեյ բո րիստ ը նդ դի մա
դիր Թո նի Բլե ե րը լի բե րալ–դե մոկ րատ նե րի ա ռաջ նորդ Փե դի Էշ դաու նի հետ բա
նակ ցու թյուն ներ էր վա րում կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն կազ մե լու վե րա բե րյալ, 
այն դեպ քում, ե թե լեյ բո րիստ նե րին չհա ջող վեր ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում մե
ծա մաս նու թյուն կազ մել (սա կայն կոա լի ցի ա կազ մե լու կա րիք այդ պես էլ չե ղավ, 
քա նի որ լեյ բո րիստ նե րը հա մո զիչ հաղ թա նակ տա րան ը նտ րու թյուն նե րում) 13: 

2010 թ. հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում ձևա վոր վեց կա խյալ 
խորհր դա րան (ա ռա ջի նը 36 տա րի նե րի ըն թաց քում), ո րից հե տո պահ պա նո ղա
կան նե րը (Դ ևիդ Վի լյամ Դո նալդ Քե մե րո նի գլ խա վո րու թյամբ), որ մե ծա մաս
նու թյուն է ին կազ մում, կազ մե ցին կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն լի բե րալ–դե մոկ
րատ նե րի հետ, որ պե ա զի ձեռք բե րեն բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն: Այս պի սով, 
ա վարտ վեց լեյ բո րիստ նե րի 13–ա մյա իշ խա նու թյու նը: Բրի տա նի այի քա ղա քա կան 
պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին դեպքն էր, ե րբ պահ պա նո ղա կան նե րը և լի բե րալ–դե
մոկ րատ նե րը Վեսթ մինս թե րում կազ մե ցին կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն 14: 

Կա նա դա յում Մեծ կոա լի ցի ան ձևա վոր վել է 1864 թ. (Ժորժ–Է թի են Կար թի ե, 
Ջորջ Բրաուն և Ջոն Ա լեք սանդր Մաք դո նալդ) Կա պույտ նե րի, Լի բե րալ–պահ պա
նո ղա կան նե րի և Քլի ար Գրիթս կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից: Ա ռա ջին հա մաշ

11 Կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը կա ռա վա րու թյան կենտ րո նում. կոա լի ցի ոն ի րա վի ճակ ներ և կա
ռա վա րու թյան փո փո խու թյուն ներ: Եր., « Պե տա կան ծա ռա յու թյուն» հրատ., 1999, էջ 44–46:
12 Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p. 525.
13 www.instituteforgovernment.org.uk
14 www.newstatesman.com
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խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ վար չա պետ Ռո բերտ Լե իռդ Փոր դե նը փոր ձեց 
ձևա վո րել կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն ը նդ դի մա դիր լի բե րալ նե րի հետ վի ճա հա
րույց զո րա հա վա քի վե րա բե րյալ օ րեն սդ րա կան փա թե թի ըն դու նու մը մե ծաց նե
լու նպա տա կով: Լի բե րալ կու սակ ցու թյու նը մեր ժեց ա ռա ջար կը, սա կայն նրա ան
դամ նե րից ո մանք ըն դու նե ցին և մի ա ցան կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջինս լու ծար վեց 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տից հե տո15: 

Ըստ պատ մա բան Քրիս տո ֆեր Հագ Մու րի կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րը 
Կա նա դա յում ա վե լի քիչ հա վա նա կան դար ձան 1919 թ., ե րբ կու սակ ցու թյան ա ռաջ
նորդ ներն ը նտր վում է ին ոչ թե խորհր դա րա նի ան դամ նե րի կող մից, այլ` կու սակ
ցու թյան ան դամ նե րի կող մից: Կու սակ ցու թյան ղե կա վար ը նտ րե լու գոր ծըն թա ցի 
այս տե սա կը ե րբ ևէ չի կի րառ վել որ ևէ այլ խորհր դա րա նա կան հա մա կար գում և 
շա րու նա կում է յու րա հա տուկ մնալ աշ խար հի տար բեր խորհր դա րան նե րում16:

2008 թ. կա նա դա կան խորհր դա րա նա կան բա նա վե ճի ժա մա նակ Կա նա դայի 
եր կու ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րը հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րե ցին ձևա
վո րե լու ե րկ րի ե րկ րորդ կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյու նը17: Այդ հա մա ձայ նու թյու նը 
նկա րագ րում էր եր կու ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րից կազմ ված ձևական 
կոա լի ցի ա` Լի բե րալ կու սակ ցու թյուն և Նոր ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ ցու թյուն: 
«Ք վե բե քյան դա շինք» կու սակ ցու թյու նը հա մա ձայն վեց սա տա րել ա ռա ջարկ վող 
կոա լի ցի ային 18 ամ սյա ժամ կե տով: Ի վեր ջո Կա նա դայի գե նե րալ–նա հան գա պե
տը լու ծա րեց խորհր դա րա նը, ի սկ կոա լի ցի ան ցր վեց ը նտ րու թյուն նե րից հե տո: 

Վե րո շա րադ րյա լը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում եզ րա կաց նե լու, որ կոա լի ցի ոն 
կա ռա վա րու թյուն նե րից յու րա քան չյուրն ու նի իր քա ղա քա կան կեն սագ րու թյու
նը: Սա կայն կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն նե րը պար տա վոր են բնա կա նոն ի րա
կա նաց նել ը նդ հա նու րի հա մա ձայ նու թյան վրա հիմն ված շա րու նա կա կան բա
րե փո խում նե րի քա ղա քա կա նու թյուն, ո րն ի րա տե սո րեն ար տա հայ տե լով ե րկ րի 
ը նտ րա զանգ վա ծի հան րային ա կն կա լի քը, բարձ րաց նում է յու րա քան չյու րի պա
տաս խա նատ վու թյու նը՝ մեր ժե լով կու սակ ցա կան մար գի նա լու թյու նը և պատ
րան քային հե ղա փո խա կա նու թյու նը: 

The comparative analisys of the activities of the coalition government

The article presents the comparative analisys of the experience of the modernization of 
party systems in different countries, particularly, in Canada, Denmark, Great Britain and 
Poland. The social dialogue and the solidaity are the prerequisites of the efficiency of the 
activities of the Government, as the coalition expands the social space of the responsibility, 
and many political actors are becoming the promoters of the strategic changes. The coalition 
governments in the countries under study had been shaped as the mechanism for overcom
ing the crisis in the society which may increase the leadership capacities of the coalition 
(ruling) parties. We can conclude that coalition governments are obliged to carry out the 
continued policy reforms which realistically reflect the expectations of the electorate. This 
important meaure raises the responsibility of all the members of the coalition government, 
rejects their marginalism and minimizes the posibilities of revolutionary changes. 

15 www.cbc.ca
16 Moore, Christopher (2011). «Come together». Canada's History (June–July 2011): 53–54.
17 online.wsj.com
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Ազ գի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը. տե սու թյուն և պրակ տի կա

Հա կո բյան Հայկ
Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րանի 

մա գիստ րա տու րայի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող 

Յու րա քան չյուր բա նա կան է ակ ցան կա նում է ապ րել ա զատ և ան կախ, իր կյան
քը տնօ րի նել իր կա մե ցած ձևով և ապ րել այն ե րկ րում, ո րում ցան կա նում է: Սա
կայն մարդ կային հա սա րա կու թյան զար գաց ման պատ մու թյու նը վկա յում է, որ շատ 
հա ճախ մար դիկ ապ րել և ապ րում են մի այլ խումբ մարդ կանց իշ խա նու թյան ներ
քո: Թվում է, թե ներ կա պայ ման նե րում, ե րբ մարդ կային հա սա րա կու թյան հա մար 
ա ներկ բա է հա վա սա րու թյուն, եղ բայ րու թյուն, հա մե րաշ խու թյուն և նմա նա տիպ` 
ի րենց է ու թյամբ հրա շա լի գա ղա փա րե րի գե րա կա յու թյու նը, ե րբ ամ բողջ աշ խար հը 
խո սում է ժո ղովր դա վա րու թյան և ա զատ ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քի մա սին, ե րբ աշ
խար հի տար բեր ան կյուն նե րում գտն վող մար դիկ կա րո ղա նում են հա ղոր դակց վել 
մի մյանց հետ հաշ ված վայր կյան նե րի ըն թաց քում, թվում է, որ այս պայ ման նե րում 
հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել մի ի րա վի ճակ, ե րբ կա րող են հն չել մար դու և ազ գի 
ա զատ և ի նք նիշ խան ապ րե լու և գոր ծե լու ան կապ տե լի ի րա վուն քը ոտ նա հա րող, 
ամ պա գոռ գոռ հայ տա րա րու թյուն ներ մի պե տու թյու նից մեկ այլ պե տու թյան հաս ցե
ին: Սա կայն, ի հե ճուկս ա մեն ին չի, կա այդ պի սի ի րա վի ճակ: Այդ պի սի ի րա վի ճակ 
է ձևա վոր վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան 
միջև` կապ ված Լեռ նային Ղա րա բա ղի խնդ րի հետ: Ի նչ պես հայտ նի է, Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը (նախ կին ԼՂԻՄ) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին հռ
չա կեց իր ան կա խու թյու նը՝ հիմք ըն դու նե լով ԽՍՀՄ 1990 թ–ի ապ րի լի 30–ի օ րեն քը՝ 
ԽՍՀՄ կազ մից մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի դուրս գա լու հետ կապ ված 
հար ցե րի լուծ ման կար գի հետ կապ ված: 1991 թ–ի դեկ տեմ բե րի 10–ին տե ղի ու նե ցած 
հան րաք վե ի ըն թաց քում բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը կողմ ար տա հայտ
վեց ԼՂՀ–ի ան կա խաց մա նը: Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա դր բե ջա նա կան 
ԽՍՀ–ն 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ին ըն դուն ված սահ մա նադ րա կան ակ տի մի ջո ցով 
հռ չա կեց իր ան կա խու թյու նը: Այդ սահ մա նադ րա կան նոր մե րը հռ չա կում է ին Ա դր
բե ջա նին 1918–1920 թթ. գո յու թյուն ու նե ցած Ա դր բե ջա նա կան ժո ղովր դա վա րա կան 
հան րա պե տու թյան պե տաի րա վա կան կար գա վի ճա կի և, հետ ևա բար, 1918–1920 թթ. 
գո յու թյուն ու նե ցած սահ ման նե րի «վե րա դար ձը», ե րբ Լեռ նային Ղա րա բա ղը (ի նչ
պես նաև Նա խիջ ևա նը) չէ ին մտ նում Ա դր բե ջա նի կազ մի մեջ: 

Մի պահ «հան գիստ թող նենք» ի նն սու նա կան նե րի սկզ բի ի րա դար ձու թյուն նե
րը և ան դրա դարձ կա տա րենք մինչև այդ ըն դուն ված և մի ջազ գային հան րու թյան 
կող մից ը նդ հան րա կան հռ չակ ված մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի և ակ տե րի 
հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րին և պար զենք, թե ա րդյոք ԼՂՀ–ի ան կա խա ցու
մը հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րին ու չա փա նիշ նե րին, 
այ սինքն՝ ԼՂՀ–ի ան կա խաց ման ի րա վա կան հիմ քե րին և հան րա պե տու թյան տա
րած քում ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի ի րա վա կան նոր մե րին հա մա պա տաս
խա նու թյա նը: Ազ գի (ժո ղո վուրդ նե րի) ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը «ժո ղո վուրդ նե րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյան և ի նք նո րոշ ման սկզ բունք» ձևա կեր պու մով դար ձել է մի
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ջազ գային ի րա վուն քի հիմ նա կան, հան րա ճա նաչ սկզ բուն քը: Այն ա ռա ջին ան գամ 
ամ րագր վել է 1945 թ. ըն դուն ված ՄԱԿ–ի կա նո նադ րու թյու նում ՝ հոդ ված ներ 1 (կետ 
2), 55, 73, 76: Հե տա գա յում այն ամ րագր վել է բազ մա թիվ բազ մա կողմ պայ մա նա
գրե րում և կոն վեն ցի ա նե րում, «Քա ղա քա ցի ա կան ու քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» «Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան մշա կու թային, ի րա վունք նե րի մա սին հռ չա
կագ րե րում և մի շարք այլ փաս տաթղ թե րում: Այդ պի սի կար ևո րա գույն փաս տա
թուղթ է նաև ՄԱԿ–ի «Մար դու ի րա վունք նե րի մա սին» հռ չա կա գի րը: Նշ ված հռ չա
կագ րի ա ռա ջին հոդ վա ծում նշ վում է.

«Բո լոր մար դիկ ծն վում են ի րենց ար ժա նա պատ վու թյամբ և ի րա վունք նե րով 
հա վա սար: Նրանք օ ժտ ված են բա նա կա նու թյամբ և խղ ճով և պետք է մի մյանց 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում վար վեն ի նչ պես եղ բայր ներ»1: 

 Նույն հռ չա կագ րի վե ցե րորդ հոդ վա ծում նշ վում է.
«Յու րա քան չյուր մարդ, որ տեղ էլ որ նա գտն վի, ու նի ի րա վունք, որ պես զի ճա

նաչ վի իր ի րա վու նա կու թյու նը»:
Նշ վա ծից պարզ է դառ նում, որ յու րա քան չյուր հան րույ թում, ան կախ ազ գային, 

ռա սա յա կան, կրո նա կան պատ կա նելու թյու նից, մար դը ի րա վունք ու նի ի նք նու
րույն տնo րի նե լու իր ճա կա տա գի րը, կա տա րե լու այն, ին չը հա մա րում է ճիշտ (ին չը 
չի հա կա սում տվյալ պե տու թյան տա րած քում ըն դուն ված ի րա վա կան ու բա րո յա
կան նոր մե րին): Զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լով ԼՂՀ–ի ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցի 
հետ՝ հաս տա տա պես կա րող ե նք ա սել, որ այդ գոր ծըն թա ցը ոչ մի կե տով չի հա
կա սում մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րին, և ԼՂՀ–ի ան կա խա ցու մը կա տար վել է 
այն ժա մա նակ ԼՂՀ–ի տա րած քում ձևա վոր ված Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 
Մար զի օ րենք նե րին ՝ ԽՍՀՄ օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան: Սա կայն ա դր բե ջա
նա կան իշ խա նու թյուն նե րի ա րարք նե րը` բռ նու թյուն խա ղաղ բնակ չու թյան, ԼՂՀ 
տա րածք նե րի ռմ բա կո ծու թյուն, սում գայի թյան ջար դե րը հա կա սում են հույն հռ չա
կագ րի ին նե րորդ հոդ վա ծում շա րադր ված դրույթ նե րին:

ՄԱԿ–ի «Բ նիկ ազ գե րի մա սին» հռ չա կագ րի եր րորդ հոդ վա ծում աս վում է.
«Բ նիկ ազ գե րն ու նեն ի նք նո րոշ ման ի րա վունք: Այս ի րա վուն քի հիմ քի վրա 

նրանք հաս տա տում են ի րենց քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը և ա զա տո րեն ա պա
հո վում են սե փա կան տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային զար գա ցու մը»2:

 Հաս կա նա լու հա մար, թե ա րդյոք ԼՂՀ–ի բնակ չու թյու նը բնիկ է, թե ոչ, կա
տա րենք փոք րիկ պատ մա կան ակ նարկ: 1921 թ–ին (ե րբ Լեռ նային Ղա րա բա ղը 
բռ նա կցվեց Ա դր բե ջա նին) հի շյալ ե րկ րա մա սի բնակ չու թյան 96 %–ը հայեր է ին,       
1979 թ–ին ե րկ րա մա սի մի մա սի վրա բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան կող մից ստեղծ ված 
ԼՂԻՄ–ո ւմ հայե րը կազ մում է ին բնակ չու թյան 75 %–ը, 1988–ին ա դր բե ջան ցի նե րը 
կազ մում է ին ե րկ րա մա սի բնակ չու թյան 24 %–ը3: Հաշ վի առ նե լով այս փաս տե րը և 
հեն վե լով վե րոն շյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Լեռ նային Ղա րա բա ղի բնակ չու թյան 

1 Всеобшая декларация прав человека, Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 года. 
2 Декларация Организации Объединенних Наций о правах коренных народов. (http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml)
3 http://www.trend.az/news/karabakh/2188016.html
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մա սին, ի նչ պես հայ կա կան, այն պես էլ օ տար գրա վոր աղ բյուր նե րի վրա՝ կա րող 
ե նք պն դել, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղը հա յաբ նակ տա րա ծաշր ջան էր: Հայե րն այս
տեղ բնիկ ժո ղո վուրդ են: Վե րո բե րյալ փաս տար կնե րը հիմք ըն դու նե լով Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի ան կա խա ցու մը կա րող ե նք հա մա րել հա մա պա տաս խան «Բ նիկ ազ
գե րի մա սին» հռ չա կագ րի ի րա վա կան նոր մե րին՝ մաս նա վո րա պես եր րորդ հոդ
վա ծի պայ ման նե րին:

Հռ չա կագ րի տա սնե րորդ հոդ վա ծում աս վում է.
«Բ նիկ ազ գեր րը չեն կա րող են թարկ վել բռ նի տե ղա հան ման սե փա կան հո

ղա տա րածք նե րից կամ շր ջան նե րից: Ոչ մի գոր ծո ղու թյուն չի կա տար վում ա ռանց 
բնիկ ազ գե րի ա զատ, նախ նա կան և գի տակց ված հա մա ձայ նու թյան, ո րով նա խա
տես վում է ար դա րա ցի և ճիշտ փոխ հա տու ցում, ի նչ պես նաև չի բա ցառ վում ետ 
վե րա դար ձի հնա րա վո րու թյու նը»4: 

Այս տե ղից պարզ է դառ նում, որ ա դր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն նե րի վա րած 
քա ղա քա կա նու թյու նը խորհրդային իշ խա նու թյան տա րի նե րին բո լոր ա ռում նե րով 
հա կա սում էր վե րոն շյալ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին: Դրա վառ ա պա ցույցն է Նա
խիջ ևա նը, ո րը 1921 թ–ին հիմ նա կա նում հա յաբ նակ ե րկ րա մաս էր, ի սկ ներ կա յումս 
հա մար վում է «պատ մա կան Ա դր բե ջա նի» մի մա սը: Նմա նա տիպ հա յա թափ ման 
քա ղա քա կա նու թյուն էր վար վում նաև Լեռ նային Ղա րա բա ղում, սա կայն հան գա
մանք նե րի բե րու մով Ղա րա բա ղը փրկ վեց այդ դա ժան ճա կա տագ րից:

 Բա ցի ՄԱԿ–ի մար դու ի րա վունք նե րի մա սին հռ չա կագ րից՝ ՄԱԿ–ի Գլ խա վոր 
ա սամբ լե այի կող մից տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում ըն դուն վել են մի շարք այլ 
փաս տաթղ թեր, ո րոնց մի ջո ցով կար գա վոր վում են քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցի ա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը մի ջազ գային հար թակ նե րում: Այդ պի սի փաս տա թուղթ 
է «Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» դաշնագիրը: Ա նդ րա
դարձ կա տա րենք նաև այս փաս տաթղ թին և փոր ձենք զու գա հեռ ներ ան ցկաց նել 
Ղա րա բա ղյան հիմ նախնդ րի հետ:

«Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» դաշնագրի ա ռա ջին 
մա սի ա ռա ջին հոդ վա ծում աս վում է.

«Բո լոր ազ գե րն ու նեն ի նք նո րոշ վե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քի ու ժի հի ման 
վրա նրանք կա րող են ի նք նու րույն սահ մա նել ի րենց քա ղա քա կան աս տի ճա նը և 
ի նք նու րույն ա պա հո վել սե փա կան տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
զար գա ցու մը»5:

 Փաս տաթղ թի ե րկ րորդ մա սի ե րկ րորդ հոդ վա ծում աս վում է.
«Այս պակ տին մի ա ցող ցան կա ցած պե տու թյուն պար տա վոր վում է հար գել և 

ա պա հո վել, բո լոր նրանց, ով քեր ապ րում են իր տա րած քի սահ ման նե րում կամ 
գտն վում են նրա ի րա վա կան հո վա նու ներ քո, ի րա վուն քով ըն դուն ված սույն պակ
տով,ա ռանց որ ևէ տար բե րու թյան՝ կապ ված ռա սայի, մաշ կի գույ նի, սե ռի, լեզ վի, 
հա վատ քի, քա ղա քա կան և այլ հա մոզ մունք նե րի, ազ գային կամ սո ցի ա լա կան ծա
գու մից, նյու թա կան վի ճա կից կամ այլ հան գա մանք նե րից»:

4 http://www.mns.gov.az/ru/pages/50–115.html
5 http://termin.bposd.ru/publ/19–1–0–16804 
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Ի նչ պես պար զո րոշ եր ևում է դաշնագրում ար տա ցոլ ված հոդ ված նե րը գրե թե 
նույ նու թյամբ ար տա ցո լում են 1948 թ. կնք ված «Մար դու ի րա վունք նե րի մա սին» 
հռ չա կագ րի պա հանջ նե րը:

Յու րա քան չյուր պե տու թյան ստեղծ ման ի րա վա կան կար ևոր հիմ քե րից է հան
րաք վե ի ան ցկա ցու մը և այդ հան րաք վե ի ար դյունք նե րի ի րա ցու մը: Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նում 1991 թ–ի դեկ տեմ բե րի 10–ին ան ցկաց վել է 
հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք վե, ո րի ար դյուն քում հան րա պե տու թյան ան կա
խաց ման օգ տին` «Այո» է քվե ար կել 108615 մարդ (ք վե ար կու թյա նը մաս նակ ցած
նե րի 99.98 %–ը), ի սկ «Ոչ»՝ 24 մարդ (ք վե ար կու թյա նը մաս նակ ցած նե րի 0.02 %–ը):

Կա րե լի է ա սել, որ ԼՂՀ ան կա խու թյու նը ար դեն ի սկ փաստ է, սա կայն այստեղ 
ա ռաջ է գա լիս ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քի ըն դուն ման խն դի րը այլ պե տու
թյուն նե րի կող մից:

Յու րա քան չյուր հա կա մար տու թյուն ու նի ի նչ պես ներ քին (բախման ան մի ջա կան 
կող մեր), այն պես էլ ար տա քին կող մեր, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են գեր տե րու
թյուն նե րի շա հե րի բա խու մով տվյալ աշ խար հագ րա կան տա րած քում: Հա րա վային 
Կով կա սը աշ խար հի գեր տե րու թյուն նե րի շա հե րի բաշխ ման նոր կենտ րոն է: Հա յաս
տա նը այդ բախ ման ա ռանց քային օ ղակ նե րից մե կն է՝ հան ձին Լեռ նային Ղա րա
բա ղի խնդ րի: Հա րա վային Կով կա սում ի րար են բախ վում Ա ՄՆ–ի, Եվ րա մի ու թյան` 
հան ձինս Ֆրան սի այի և Մեծ Բրի տա նի այի, ՌԴ–ի, Թուր քի այի և Ի րա նի տն տե սա
կան ու քա ղա քա կան շա հե րը: Տա րա ծաշր ջա նում վեր ջին ժա մա նակ ներս ակ տի վու
թյունն է ցու ցա բե րում Թուր քի ան: Դրա վառ ա պա ցույցն է Թուր քի այի ա ռաջ քա շած, 
այս պես կոչ ված, «Կով կա սյան պլատ ֆոր մը»՝ որ պես տա րա ծաշր ջա նում կա յու նու
թյան ու խա ղա ղու թյան հաս տատ ման ի րա վա կան հիմք: Այս քայ լով Թուր քի ան փոր
ձեր է կա տա րում խա ղա ղու թյան քո ղի ներ քո ի րա կա նաց նել իր վա ղե մի ե րա զան քը՝ 
դեռևս ե րիտ թուր քե րի կող մից մշակ ված և հե տա գա յում կա տա րե լա գործ ված պան
թուր քիզ մի գա ղա փա րը, և այս ճա նա պար հին նրա մի ակ խո չըն դո տը Հա յաս տանն 
է: Յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջա նում կան, այս պես կոչ ված, «Խա ղա ցող ներ» և «բա
նա լի ներ»: «Խա ղա ցող ներ»–ը տվյալ տա րա ծաշր ջա նում ո րո շա կի քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան շա հեր հե տապն դող գեր տե րու թյուն ներն են, ի սկ «բա նա լի ներ»–ը 
այն գոր ծիք նե րը, ո րոնց մի ջո ցով փոր ձում են հաս նել ի րենց նպա տակ նե րին: Մեր 
տա րա ծաշր ջա նում կար ևոր «բա նա լի նե րից» է Վրաս տա նը՝ իր աշ խար հագ րա կան 
դիր քի պատ ճա ռով, մյուս կար ևոր և ոչ պա կաս նշա նա կա լի «բա նա լին» Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հիմ նա հարցն է, ո րը շա հարկ վում է գեր տե րու թյուն նե րի կող մից ի րենց 
նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար:

ԼՂ ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցի հա մար ներ կա յումս շա հարկ վող լուծ ման 
տար բե րա կը, այս պես կոչ ված, «Մադ րի դյան սկզ բունք ներն» են: Այս փաս տա թուղ
թը ներ կա յումս դր ված է բա նակ ցային սե ղա նին և Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի հա մա նա
խա գահ նե րի հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն՝ հա մա ձայնու թյուն է ձեռք բեր վել ՀՀ և 
Ա դր բե ջա նի նա խա գահ նե րի միջև հիմ նա կան ա ռանց քային հար ցե րի շուրջ: Այս տե
ղից կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ ԼՂ հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր մա նը 
շատ քիչ ժա մա նակ է մնա ցել, և այն շու տով կլուծ վի եր կա րատև պայ քա րից հե տո: 
Սա կայն Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի հա մա նա խա գահ նե րի «Մադ րի դյան սկզ բունք ներն» 
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ո րոշ կե տե րի գաղտ նա զերծ ման ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ ա մեն բան այդ
քան էլ հարթ չէ: Ի րա կա նում հա մա նա խա գահ նե րի կող մից ար վող հայ տա րա րու
թյուն նե րը, որ Ղա րա բաղի հա կա մար տու թյու նը թևա կո խել է լուծ ման վերջ նա կան 
փուլ, բա վա կան հե ռու է ի րա կա նու թյու նից: Կան դեռևս բա զում չհա մա ձայ նեց ված 
հար ցեր. այս հա մա տեքս տում Ա դր բե ջա նի ռազ մա տենչ հայ տա րա րու թյուն նե րը և 
նրա ոչ ա դեկ վատ քայ լե րը՝ կապ ված 2012 թ–ին Հուն գա րի այի կող մից Ա դր բե ջա
նին ար տա հանձն ված և հե րո սաց ված Ռա միլ Սա ֆա րո վի ա ղմ կա հա րույց պատ
մու թյան հետ, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ղա րա բա ղյան կար գա վոր ման բա նակ
ցային փու լը մտել է մի յու րա տե սակ փա կու ղի, ո րից ել քը ա ռայժմ չի եր ևում: Այս 
հա մա տեքս տում չի չե զո քա նում հա վա նա կան պա տե րազ մի վտան գը: Ե թե ա դր բե
ջա նա կան կա ռա վա րող վեր նա խա վը հա մոզ ված լի նի, որ կա րող է «բ լից կրի կով», 
այ սինքն՝ եր կու–ե րեք օր վա ըն թաց քում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով 
ետ վերց նել կորց րա ծը, ա պա նա կգ նա այդ քայ լին՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ 
մի ջազ գային հան րու թյու նը հան ձինս գեր տե րու թյուն նե րի կմի ջամ տի պա տե րազ
մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին և կկան խի հե տա գա զար գա ցում նե րը՝ թույլ չտա լող 
եր կա րատև պա տե րազ մի զար գա ցու մը, ի նչ պես ե ղավ Օ սե թի այի պա րա գա յում: 
Այս պա րա գա յում ԼՂՀ տա րած քում կտե ղա կայ վեն խա ղա ղա պահ ու ժեր և ա մեն 
բան կխա ղաղ վի, սա կայն կփոխ վի ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը և փաս տա ցի 
խա ղա ղա պահ ու ժե րի հս կո ղու թյանն հանձն ված տա րածք ները կանց նեն ադր բե
ջա նա կան իշ խա նու թյան տակ: Վրաս տա նի փոր ձը ձա խող վեց, սա կայն այն պարզ 
ազ դակ էր ադր բե ջա նա կան կա ռա վա րու թյան հա մար, որ նմա նօ րի նակ գոր ծո ղու
թյուն նե րը մի ջազ գային հան րու թյան կող մից թույ լատր ված են: Ներ կա յումս խնդ
րի լուծ ման հա մար կի րառ վում է բախումների լուծ ման «կամ … կամ» բա նաձ ևը: 
Սա կայն այս բա նաձ ևի կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար չէ, քա նի որ հա կա մար տող 
կող մե րից մե կի կող մից հա կա մար տու թյու նում հաղ թա նակի հաս նե լու դեպ քում 
հե տա գա յում բախման վերսկս ման հա վա նականու թյու նը կապ ված է ու ժե րի հա
րա բե րակ ցու թյու նից այդ տա րա ծաշր ջա նում: Այս պա րա գա յում կա րե լի է ա սել, որ 
ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյու նը, խա ղա ղու թյու նը կամ կար գա վո րու մը հաս տա
տուն հիմ քեր չի ու նե նում (ե թե հա կա մար տող կող մե րից մե կը իր տն տե սա կան ու 
ռազ մա կան հզո րու թյամբ ա կն հայտ չի գե րա զան ցում մյուս կող մին) և ա մեն վայր
կյան պատ րաստ է նոր հա կա մար տու թյան ծա գու մը կամ այլ կերպ ա սած հա կա
մար տու թյան վերսկ սու մը: Քա նի որ Հա յաս տանը և Ա դր բե ջա նը մի մյանց նկատ
մամբ չու նեն տն տե սա կան գե րա կա յու թյու ն, ա պա բախման լու ծու մը «կամ … 
կամ» բա նաձ ևի կի րառ ման մի ջո ցով նա խան շում է նոր բախման ձևա վո րում:

Սա կայն «կամ … կամ» բա նաձ ևի կի րա ռու մը մի ակ ճա նա պար հը չէ. կա ևս մեկ 
հայտ նի բա նաձև բախումների լուծ ման պրակ տի կա յում, դա «և … և» բա նաձևի 
կի րա ռումն է: Հա կա մար տող կող մե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի միջև հա մա ձայ նու
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում կա րե լի է կի րա ռել ժո ղո վուրդ նե րի մեր ձեց ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը՝ թույլ տա լով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան միջև կա
պե րի հաս տատ մա նը և ա ռևտ րային հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը և խո
րաց մա նը, ո րը կբե րի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն նե րի միջև կա պե րի հաս
տատ մա նը և այդ պի սով հա կա մար տու թյան լուծ ման նոր ի րա կան տար բե րակ:
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Սա կայն այս պա րա գա յում մենք բախ վում ե նք մի շարք այլ խն դիր նե րի հետ, 
ո րոնք մաս նա վո րա պես կապ ված են Ա դր բե ջան պե տու թյան և նրա որ դեգ րած քա
ղա քա կա նու թյան հետ, ո րը այս պա րա գա յում ոչ մի այն չի նպաս տում, այլ լուրջ ար
գելք է հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հա մաար: Հաս կա նա լու հա մար պետք է 
ու սում նա սի րել Ա դր բե ջա նի պաշ տո նա կան կար ծի քը՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա
մար տու թյան վե րա բե րյալ: Այդ կարծիքը բա ցա հայ տում է Ա դր բե ջա նի պաշ տո նա
կան դիր քո րո շու մը ԼՂ հա կա մար տու թյան հար ցի վե րա բե րյալ, ո րը հետևյալն է.

«ՀՀ մշ տա կան ոչ կա ռու ցո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ղա րա բա ղյան հա
կա մար տու թյան կար գա վոր ման բա նա կա ցու թյուն նե րում, մի ջազ գային նոր մե րի 
խախ տում նե րը և մի ջազ գային ի րա վուն քի ոտ նա հա րու մը, ո րո շում նե րի չկա տա
րու մը և հա մա ձայ նագ րե րի խախ տու մը, ի նչ պես նաև այս ա մե նին զու գա հեռ ձեռ
նարկ վող պրո վա կա ցի ոն քայ լե րը հա կա մար տու թյան շփման գծում, հան գեց նում 
են տա րա ծաշր ջա նում լար վա ծու թյան ա վե լաց մա նը, գրա վյալ տա րածք նե րում 
ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, ին չը հան գեց նում են հա կա
մար տու թյան ոչ դրա կան ար դյունք ների ստաց մա նը»:

Այս մա սին հայ տա րա րել է Ա դր բե ջա նի ԱԳ նա խա րար էլ մար Մա մե դյա րո վը 
«Ա դր բե ջան» թեր թին տր ված հար ցազ րույ ցում: Ի նչ պես նաև Ա դր բե ջա նի ԱԳ նա
խա րա րը նշել է. 

«Մենք հան դի սա նում ե նք հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր ման կողմ նա
կից և հե տաքրքր ված ե նք տա րա ծաշրջա նի ամ բող ջա կան զար գաց մամբ: Ա դր բե
ջա նը պատ րաստ է ո ւղ ղե լու իր հզոր տն տե սա կան պո տեն ցի ա լը տա րա ծա շրջա նի 
զար գաց մա նը: Զոր քե րի դուրս բե րու մը ագ րե սոր–ե րկ րի կող մից գրա վյալ տա
րածք նե րից, կա րող է Հա յաս տա նի հա մար պայ ման ներ ստեղ ծել, ո րով նա կա րող 
է օ գտ վել Ա դրբե ջա նի տն տե սա կան պո տեն ցի ա լից, միև նույն ժա մա նակ, պայ ման
ներ ստեղ ծե լով Ա դր բե ջա նի մարզ Լեռ նային Ղա րա բա ղի զար գաց ման հա մար, 
այդ թվում ի րա կան ներդ րում նե րի ներգ րավ ման»6:

«Չ նա յած ОБСЕ–ի միջ նոր դա կան ջան քե րին, բա նակ ցու թյուն նե րի շա րու նա կա
կա նու թյան խախ տու մը և ար դյուն քնե րի բա ցա կա յու թյու նը, Ա դր բե ջա նը շա րու նա
կում է մնալ հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր ման կողմ նա կից: Ա դր բե ջա նա
կան կա ռա վա րու թյան նպա տակ ներն են գրա վյալ տա րածք նե րի ա զա տագ րու մը, 
փախս տա կան նե րի վե րա դար ձը ի րենց բնա կա վայ րեր, և Ա դր բե ջա նի մարզ Լեռ
նային Ղա րա բա ղում, ի նչ պես ամ բողջ Հա րա վային Կով կա սում խա ղա ղու թյան 
հաս տա տու մը»7:

Ըստ Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային ան վտան գու թյան նա խա րա րու
թյան պաշ տո նա կան դիր քո րոշ ման8 «Հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հիմ նա
կան նպա տակն է Լեռ նային Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կի մշա կու մը, Ա դր բե ջա նի 
կազ մում մոդելի հաս տա տու մը և ի րա վա կան շր ջա նակ նե րը: Ա դր բե ջա նա կան 

6 http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18107
7 http://garabagh.net/content_178_ru.html
8 http://www.mns.gov.az/ru/pages/50–115.html
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կող մը հաս տա տում է, որ որ ևէ կար գա վի ճա կի հաս տա տու մը պետք է կա տար վի 
տա րա ծաշր ջա նի բնակ չու թյան ո ւղ ղա կի, լրիվ և հա վա սար մաս նակ ցու թյամբ (այդ 
թվում ա դր բե ջա նա կան և հայ կա կան համայնք նե րի մաս նակ ցու թյամբ)»:

 Բեր ված փաս տար կնե րը բա ցա հայ տում են ադր բե ջա նա կան կող մի ի րա կան 
նկր տում նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են մի այն մի նպա տա կի ՝ ԼՂ–ն Ա դր բե ջա նի կազ մում 
տես նե լուն: Այս պա րա գա յում, ե րբ պե տու թյու նը որ դեգ րել է նման ա պա կա ռու ցո
ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը դարձ րել է պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն, 
խիստ կաս կա ծի տակ է դր վում հա կա մար տու թյուն նե րի կար գա վոր ման «և … և» 
բա նաձևի կի րա ռու մը: Սա կայն, ո րոշ պայ ման նե րում (գեր տե րու թյուն նե րի մի ջամ
տու թյան պա րա գա յում), այն ի րա գոր ծե լի կա րող ե նք հա մա րել եր կուս տեք շա հա
վետ պայ ման նե րով, ո րն է ԼՂ տա րած քում ա զատ տն տե սա կան գո տու ձևա վո րու մը:

«Ա զատ տն տե սա կան գո տին9 սահ մա նա փակ տա րա ծու թյուն է՝ հա մե մա տա
բար թեթև տն տե սա կան պայ ման նե րով՝ նա խա տես ված ի նչ պես տե ղա կան, այն
պես էլ ար տասահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: Այն ու նի հա տուկ 
ի րա վա կան կար գա վի ճակ մնա ցած տա րածք նե րի հա մե մատ»: 

Ա զատ տն տե սա կան գո տին ի րե նից են թադ րում է մաս նա գի տա ցում ո րո շա կի 
ո ւղ ղու թյամբ: Մի ջազ գային պրակ տի կա յում կի րառ վում է ա զատ տն տե սա կան գո
տի նե րի 4 հիմ նա կան տի պեր10.

1. Ա զատ ա ռևտ րի գո տի,
2.  Տեխ նո լո գիական ներդր ման գո տի,
3. Ար դյու նա բե րա կան–ար տադ րա կան,
4.  Ծա ռա յու թյունն նե րի մա տուց ման:
ԼՂՀ պա րա գա յում կան բո լոր նա խադ րյալ նե րը՝ ստեղ ծե լու նման ա զատ տնտե

սա կան գո տի՝ հաշ վի ա ռն լով ԼՂՀ ար դյու նա բե րա կան և գի տա կան նե րու ժը: Սա
կայն ի նչ կտա հիմ նախնդ րի լուծ ման ա ռու մով այս նա խա ձեռ նու թյու նը: Ա զատ 
տն տե սա կան գո տում կա մաց–կա մաց կսկ սի գոր ծել ժո ղովր դա կան դի վա նա գի
տու թյու նը, ո րը կա րող է ո րո շա կի ժա մա նակ հե տո բե րել ժո ղո վուրդ նե րի միջև 
ստո րին մա կար դա կում և բիզնես օ ղակ նե րում շփում նե րի և կա պե րի հաս տատ
մա նը: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մեր ձե ցու մը կա րող է հան գեց նել խնդ
րի խա ղաղ կար գա վոր մա նը:  Հա ջորդ կար ևոր ար դյուն քը այս պա րա գա յում 
ներդ րում նե րի ներ հոսքն է դե պի ԼՂՀ տա րածք, ո րը կհան գեց նի տն տե սու թյան 
աշ խու ժաց մա նը և զար գաց մանը՝ իր հեր թին մե ծա պես նպաս տե լով նաև ՀՀ տն
տե սու թյան վի ճա կի բա րե լավ մա նը:

Ա զատ տն տե սա կան գո տու ձևա վո րու մը տա րա ծաշր ջա նում կս տեղծի մի յու րօ
րի նակ քա ղա քատ նտե սա կան ի րա վի ճակ՝ ա զատ տն տե սա կան գոտում տար վող 
ա ռա վե լու թյուն նե րի հետ կապ ված: Այդ ա ռա վե լու թյուն ներն են.

ա. ար տա քին – տն տե սա կան ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րն են թադ րում է հա տուկ 
մաք սասակագնային կենսակարգի (ռե ժի մի) սահ մա նում, ի նչ պես նաև ար տա քին 
գոր ծառ նու թյուն նե րի հա մե մա տա կան պար զե ցու մը:

9 http://termin.bposd.ru/publ/19–1–0–16804
10 http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18107
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բ. Հար կային ար տո նու թյուն ներ: Այս տեղ կա րող ե նք հան դի պել լուրջ խն դիր
նե րի, քա նի որ մենք այս դեպ քում գործ ու նենք հա կա մար տող կող մե րի հետ, և 
հար կային կար գա վոր ման հա մար պետք է հիմք ծա ռայեն մի մի այն մի ջազ գային 
աս պա րե զում գոր ծող օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րը, ո րոնք պետք է ան պայ մա նո
րեն զտել (ֆիլտ րել), տե ղի ի րա վա կան գի տակ ցու թյան մա կար դա կով և հաշ վի առ
նել տա րա ծաշր ջա նո ւմ մշա կու թային զար գաց վա ծու թյան աս տի ճա նը, ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը:

գ. ֆի նան սա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի և ա ջակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում հար ցի 
դի տար կու մը ցույց է տա լիս, որ ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը հա
մա տեղ ա զատ տն տե սա կան գո տու ձևա վոր ման պա րա գայում կա րող է հան գեց
նել տա րա ձայ նու թյուն նե րի կող մե րից ստաց վող ֆի նանսա կան մի ջոց նե րի մա սով:

Սա կայն այս պի սի լուրջ խնդիրների ծագ ման բա վա կան մեծ հա վա նա կա նու
թյան պայ ման նե րում ներդ րող նե րին կա րող են գրա վել աշ խար հագ րա կան դիր քի 
ա ռա վե լու թյուն նե րը, քա նի որ Հա րա վային Կով կա սում նման ա զատ տն տե սա կան 
գո տում ու նե նա լով մեծ ներդ րում ներ, հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ներդ րո ղը, 
ի նչ–որ մա սով կա ռա վա րել և ո ւղ ղոր դել ա զատ տն տե սական գո տում ըն թա ցող 
հիմ նա կան ար տադ րատն տե սական գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան 
տար բեր խմ բե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց քը հա սա րա կա կան–սո ցի ա լա
կան տար բեր ծրագ րե րի մի ջո ցով:

Կար ևոր է նաև ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը ա զատ տն տե սա կան գո տում 
խա ղա ղա պահ ու ժե րի կող մից, ո րը լրա ցու ցիչ զս պիչ գոր ծոն կհան դի սա նա ա դր
բե ջա նա կան հարձակումը կան խե լու և տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան հաս
տատ ման տե սան կյու նից:

Մի ջազ գային պրակ տի կա յում հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման հա մար այս մե
թո դի կի րա ռման ա մե նա վառ ար դյուն քը ԵՄ ստեղ ծու մն է: Բա ցի քա ղա քա կան և 
տն տե սա կան տա րաբ նույթ նպա տակ նե րից, այս տեղ կար ևս մեկ գերխն դիր. դա 
հա կա մար տու թյան կար գա վո րումն է ր՝ կապ ված Էլ զա սի և Լո թա րին գի այի հետ, 
ո րը դա րե րի ըն թաց քում հան դի սա ցել է պա տե րազմ նե րի բռնկ ման հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րից մե կը: ԵՄ–ի ստեղ ծու մով այդ խն դի րը լուծ վեց տն տե սա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի սեր տաց ման և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մեջ սերտ 
կա պե րի ձևա վոր մամբ:

Սա կայն նման նա խա ձեռ նու թյան գերխ դիրն է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան մա կար դա կով բա րիդ րա ցի ա կան կա պե րի հաս տա տու մը և ի րա գործ վող 
տնտե սա կան կա պե րի մի ջո ցով հաս նել հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր
ման, ո րը կլից քա թա փի տա րա ծաշր ջա նային լար ված ի րա վի ճա կը, Հա յաս տա նի 
հա մար կս տեղ ծի նպաս տա վոր տն տե սա կան գործունեության ծրագիր զար գաց
ման հա մար, եր կի րը դուրս չի մնա տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային ծրագ րե
րից բարձր ռիս կայի նու թյան հա մար: 

Այս հա վա նա կան գործընթացի սցե նա րի ի րա գոր ծու մը բա րե րար ազ դե ցու թյուն 
կու նե նա տա րա ծաշր ջա նի վրա, սա կայն այն ոչ այն քան ձեռն տու տար բե րակ է 
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գեր տե րու թյուն նե րի հա մար, քա նի որ նրանք կկորց նեն ի րենց բա նա լի նե րից մե կը 
տա րա ծաշր ջա նային ի րա վի ճա կը ի րենց շա հե րին ծա ռայեց նե լու տե սան կյու նից 
և թույլ կտան տա րա ծաշր ջա նային ե րկր նե րին զար գա նա լու ա ռանց բախումային 
ի րա վի ճա կի, ո րը կա րող է պայ մա նա վո րել ե րկր նե րի ա րագ զար գա ցու մը և կախ
վա ծու թյու նից մաս նա կի ա զա տում:

The right to self–determination: theory and practice

In this article we examined a question related to the right to self–determination. in 
this paper, we have studied the decisions of international organizations, UN resolution on 
human rights, the international Covenant on the rights of indigenous peoples final Pact 
signed in 1975 Helsinki, also revealing the historical basis for the dissemination of the 
ideas of the liberation of Nagorno–Karabakh. We also studied the current development 
of events and the role of the conflict on the processes in the South Caucasus region. In 
the end, we gave a model which, from our point of view, can contribute to the process of 
settlement of Nagorno Karabakh conflict and peace in the region.
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ԲԱ ԺԻՆ 3 

Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆՔ

 Հայե րե նի շա րա հյու սու թյան սո ցի ա լա կան շեր տա վոր վա ծու թյան 
ու սում նա սի րու թյան շուրջ

Կա րեն Վե լյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի օ տար լե զու նե
րի և գրա կա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ,  բա նա սի րա կան 

գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ

Լեզ վի և հա սա րա կու թյան միջև կա պի հիմ նախն դի րը հե տաքրք րել է տար
բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի լեզ վա բան նե րին և որ պես այդ պի սին նոր չէ: Լեզ վի ոչ 
մի այն հա ղոր դակ ցա կան, այլ նաև հա սա րա կա կան գոր ծա ռույ թը հայտ նի է ե ղել 
դեռ հի նա վուրց ժա մա նակ նե րից, այն ար ծարծ վել է հույն փի լի սո փա նե րի աշ խա
տանք նե րում: Սա կայն առ այ սօր հա սա րա կա կան և լեզ վա կան եր ևույթ նե րի միջև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի խն դի րը դեռ վերջ նա կան լու ծում չի ստա ցել: 
Լե զուն` որ պես հա սա րա կա կան եր ևույթ, սեր տո րեն կապ ված է հա սա րա կու թյան 
կա ռուց ված քի և հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի հա մա կար գի հետ: «Հա սա րա կու
թյու նը և նրա նում տե ղի ու նե ցող սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային 
փո փո խու թյուն նե րը չեն կա րող ազ դե ցու թյուն չու նե նալ լեզ վի տար բեր մա կար
դակ նե րի վրա»1: Պա տա հա կան չէ, որ լե զուն` որ պես ցան կա ցած մշա կույ թի բա
ղադ րիչ տարր, հա մար վում է տվյալ հա սա րա կու թյան հայե լին: Մշա կույ թի մյուս 
տար րը` հա սա րա կու թյու նը, իր հեր թին, իր մեջ ամ փո փում է հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ված քը, և լե զուն` իր բազ մա շերտ հա մա կար գով, 
ի րաց վում է հա սա րա կա կան բազ մա թիվ և բազ մա պի սի եր ևույթ նե րի մեջ: Սրա 
հի ման վրա ստեղծ վել է լեզ վի և հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քի զու գաձ ևու թյան 
տե սու թյու նը:

Լեզ վի տար բե րա կայ նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան ի սկ կա
ռուց ված քով,ո րը բաղ կա ցած է տվյալ հա սա րա կու թյան դա սա կար գե րից, շեր տե
րից, սե ռային, մաս նա գի տա կան և այլ սո ցի ա լա կան խմ բե րից:

Այս կա ռուց ված քին, ա վե լի ճիշտ` սո ցի ա լա կան խմ բե րին, հա մա պա տաս խա
նում է լեզ վի հա սա րա կա կան փո փո խակ նե րի (social variables) ո րո շա կի հա մա
կարգ, ո րն այլ կերպ ան վա նում են հա սա րա կա կան խոս վածք (ա նգ.social dialect, 
sociolect, ռուս. социолект): 

 Հա սա րա կա կան խոս վածք նե րը ներ կա յաց նում են լեզ վա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի մի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք դրս ևոր վում են տար բեր հա սա րա կա կան 
(սո ցի ա լա կան)` դա սա կար գային, սե ռային, տա րի քային և այլ խմ բե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի խոս քում: Այ սինքն` լեզ վա կի րը խո սում է լեզ վի այս կամ այն տա
րա տե սա կով` կախ ված նրա նից, թե սո ցի ա լա կան որ խմ բին է պատ կա նում: Այս 
գոր ծա ռույ թով հա սա րա կա կան խոս ված քը սո ցի ա լա կան խմ բի ցու ցիչ է, քան զի 

1  Березин Ф. М., Головин Б. Н., Общее языкознание, М., Просвещение, 1979, с. 366.
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յու րա քան չյուր սո ցի ա լա կան խմ բում ստեղծ վում և այ նու հետև գոր ծած վում է նրա 
հա սա րա կա կան խոս ված քը:

Հա սա րա կա կան խոսվածք նե րի հիմ քում ըն կած են սո ցի ալ–ժո ղովր դագ րա կան 
կար գե րը, ի նչ պի սիք են, ի նչ պես նշե ցինք, լեզ վա կիր նե րի սե ռը, տա րի քը, կր թու
թյան մա կար դա կը, սո ցի ա լա կան դա սը, «…ո րոն ցում դրս ևոր վում են միև նույն 
խոս քային օ րի նա չա փու թյուն նե րը»: Լե զուն իր ա մեն օ րյա հա սա րա կա կան գոր ծա
ռու թյան մեջ ի րաց վում և բաշխ վում է լեզ վա կիր նե րի խոս քում և ստա նում խոս
քային տար բեր ձևեր` կախ ված լեզ վակ րի այս կամ այն սո ցի ալ–ժո ղովր դագ րա
կան հատ կա նի շից:

Լեզ վի տա րա տե սա կայ նու թյու նը տար բեր խոս վածք նե րում դրս ևոր վում է լեզ
վի տար բեր մա կար դակ նե րում` հն չյու նա բա նա կան, բա ռային, շա րա հյու սա կան: 
Վե րը նշ ված հա սա րա կա կան խոս վածք նե րից թերևս ա մե նա քիչն են հե տա զոտ վել 
սո ցի ալ–դա սա կար գային խոս վածք նե րը (social class dialects), ո րոնց հիմ քում ըն կած 
է լեզ վա կրի սո ցի ալ–տն տե սա կան կար գա վի ճա կը: Ի նչ պես նշում է ա կա դե մի կոս 
Վ. Մ. Ժիր մունս կին, «լե զուն, ի նչ պես ցան կա ցած հա սա րա կա կան եր ևույթ դա սա
կար գային հա սա րա կու թյու նում, ար տա ցո լում է հա սա րա կու թյան դա սա կար գային 
տար բե րակ ման գոր ծըն թաց ներ»2:

Սո ցի ալ–դա սա կար գային խոս վածք նե րի ու սում նա սի րու մը կար ևոր վում է նրա
նով, որ ո րոշ խոս քային ձևեր և օ րի նա չա փու թյուն ներ կա րե լի է բա ցատ րել սո ցի
ալ–դա սա կար գային դիր քի հա մա տեքս տում:

Սո ցի ալ–դա սա կար գային խոս վածք նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, որ պես կա նոն, 
սահ մա նա փակ վել է բա ռա պա շա րի ո լոր տով: Սո ցի ո լեզ վա բա նու թյան թերևս ա մե
նան վազ ու սում նա սիր ված ո լորտն է հա սա րա կու թյան դա սա կար գային կա ռուց
ված քի և շա րա հյու սու թյան, ա վե լի ճիշտ` շա րա հյու սա կան փո փո խակ նե րի, միջև 
փոխ կա պակց վա ծու թյու նը: Մինչ դեռ սույն հիմ նախնդ րի հե տա զո տու մը կա րող է 
ի հայտ բե րել սո ցի ա լա կան և շա րա հյու սա կան փո փո խակ նե րի միջև սերտ կա
պի օ րի նա չա փու թյուն ներ: Սո ցի ա լա կան փո փո խակ ներ ա սե լով այս տեղ նկա տի 
ու նենք լեզ վակ րի որ ևէ դա սա կար գին (խա վին) պատ կա նե լը` ցածր խավ, մի ջին 
խավ, բարձր խավ, ո րոնց հիմ քում ըն կած է լե զվակ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան կար
գա վի ճա կը, ի սկ շա րա հյու սա կան փո փո խակ ա սե լով` նկա տի ու նենք այն շա րա
հյու սա կան կար գե րը, ո րոնք կա րող են ստանձ նել տար բեր ձևեր` կախ ված տար
բեր լեզ վա կան և ար տա լեզ վա կան գոր ծոն նե րից: 

 Հա սա րա կա կան դա սա կար գային կա ռուց ված քի և շա րա հյու սու թյան միջև կա
պի հիմ նախնդ րի լու ծու մը կար ևոր վում է նաև Հա յաս տա նի և մաս նա վո րա պես 
հայե րե նի սո ցի ալ–դա սա կար գային խոս վածք նե րի շա րա հյու սա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Հա յաս տա նը` որ պես հետ խորհր դային 
հան րա պե տու թյուն, ներ կա յումս գտն վում է ան ցու մային փու լում, ե րբ տե ղի են 
ու նե նում հա սա րա կա կան տար բեր փո խա կեր պում ներ: Հա սա րա կու թյան նոր ան
ցու մային փու լում կա րող են ա ռա ջա նալ նոր լեզ վա կան ձևեր` ի րենց բնո րոշ շա րա
հյու սա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ի սկ նոր` փո խա կերպ վող հա սա րա կու

2  Жирмунский В. М., Проблема социальной дифференциации языка, М, 1968, с. 5.
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թյու նում փո խա կերպ վում է նաև այդ հա սա րա կու թյան ան ձը և իր մտա ծե լա կեր պը, 
լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը, ա ռա ջա նում են նոր լեզ վա կան ձևեր, փո խա կերպ վում է 
նաև շա րա հյու սու թյու նը: Նման ու սում նա սի րու թյան լույ սի ներ քո կբա ցա հայտ
վեն սո ցի ալ–դա սա կար գային շեր տա վոր վա ծու թյան և սո ցի ալ–դա սա կար գային 
խոս վածք նե րում շա րա հյու սա կան տա րա տե սա կու թյան միջև օ րի նա չափ կա պեր: 
Հայե րե նի բա նա վոր խոս քի շա րա հյու սու թյան ու սում նա սի րու մը զուտ սո ցի ա լա
կան չա փում նե րի մեջ` տվյալ դեպ քում` սո ցի ալ–դա սա կար գային, հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս էլ ա վե լի խո րը բա ցա հայ տել հայե րե նի շա րա հյու սու թյան սո ցի ա լա
կան շեր տա վոր վա ծու թյու նը և գոր ծա ռու թյան պայ ման նե րը: Սույն հիմ նախնդ րի 
ու սում նա սի րու մը և դրա ար դյունք նե րը կա րող են ի րենց հա մեստ լու ման ու նե նալ 
հայե րե նի սո ցի ո լեզ վա բա նու թյան տե սու թյան հե տա գա մշակ ման հա մար: 

Սո ցի ալ–դա սա կար գային կա ռուց ված քը, ա վե լի որոշակի` սո ցի ալ–դա սա կար
գային հա րա ցույ ցը ա ռա վել ակ նա ռու է քա ղաք նե րում և հատ կա պես մայ րա քա
ղաք նե րում` որ պես կենտ րո նա կան սո ցի ալ–քա ղա քա կան մի ա վոր: Ա վե լին, որ պես 
կա նոն հա սա րա կա կան փո փո խու թյուն նե րը և փո խա կեր պում նե րը նախ և ա ռաջ 
ար տա ցոլ վում են քա ղա քի հա սա րա կու թյան մեջ, քան զի քա ղա քի բնակ չու թյունն 
է ա ռա ջին հեր թին կրում այդ հա սա րա կա կան` սո ցի ալ–տն տե սա կան փո փո խու
թյուն նե րը: Ո ւս տի հայե րե նի շա րա հյու սու թյան սո ցի ա լա կան շեր տա վոր վա ծու
թյան խն դի րը պետք է ու սում նա սի րել նախ և ա ռաջ քա ղաք նե րի բնակ չու թյան բա
նա վոր խոս քի նյու թի հի ման վրա: 

Կար ևոր է նաև ցույց տալ, թե ի նչ պես տար բեր խա վե րին պատ կա նող հայ լեզ
վա կիր նե րը միև նույն միտ քն ար տա հայ տում են տար բեր կերպ` պայ մա նա վոր ված 
ի րենց սո ցի ա լա կան դիր քով և սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Այլ կերպ ա սած` 
ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել հայե րե նի այն շա րա հյու սա կան ձևե րը, ո րոնք ու նեն 
զուտ սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն: 

Սույն նպա տա կին hաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել Հա յաս տա
նի սո ցի ալ–դա սա կար գային կա ռուց ված քը, հայ լեզ վակ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան 
կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը, դրանց ը նդ հա նուր և տար
բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը: Դրա հետ մեկ տեղ ան հրա ժեշտ է սահ մա նել հայե րե նի 
սո ցի ո լեզ վա բա նա կան շա րա հյու սա կան փո փո խակ նե րը սո ցի ալ–դա սա կար գային 
չա փում նե րի մեջ, բա ցա հայ տել շա րա հյու սա կան փո փո խակ նե րի դրս ևո րում նե րը, 
կի րառ ման հա ճա խա կա նու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրանց սո ցի
ալ–տն տե սա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը տար բեր` ցածր, մի ջին և վե րին սո ցի
ալ–տն տե սա կան խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խոս քում: 

Քն նու թյամբ եր ևան կա րող են հան վել նոր փաս տար կում ներ հայե րե նի սո
ցիալ–դա սա կար գային խոս վածք նե րի և դրանց կազ մու թյան մի ջոց նե րի և գոր ծոն
նե րի մա սին: Սա նշա նա կու թյուն ու նի կեն դա նի բա նա վոր խոս քի հա մար, քան զի 
կեն դա նի ա ռօ րյա խոս քը զար գա նում է սո ցի ա լա կան խոս վածք նե րում: Ու սում
նա սի րու թյան ար դյունք նե րը կա րող են ցույց տալ սո ցի ա լա կան շեր տա վոր վա
ծու թյան և շա րա հյու սու թյան, մասնավորապես, շա րա հյու սա կան փո փո խակ նե րի 
միջև կա պի վե րա բե րյալ մի շարք օ րի նա չա փու թյուն ներ: Կար ծում ե նք, որ նման 
ու սում նա սի րու թյու նը կընդ լայ նի պատ կե րա ցու մը հայե րե նի սո ցի ալ–դա սա կար
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գային խոս վածք նե րի վե րա բե րյալ և կլ րաց նի շա րա հյու սա կան փո փո խակ նե րի 
վե րա բե րյալ նոր փաս տար կում նե րը: Դա հատ կա պես կար ևոր է կեն դա նի բա նա
վոր խոս քի մա կար դա կում, քա նի որ գրա կան լե զուն և կեն դա նի լեզ վա կան պրակ
տի կան գտն վում են տար բեր հար թու թյուն նե րում և միշտ չէ, որ գրա կան լե զուն 
ար տա ցո լում է սո ցի ա լա կան խոս վածք նե րի շա րա հյու սա կան տար բե րու թյուն նե
րը: Ա վե լին՝ սո ցի ա լա կան խոս վածք նե րի շա րա հյու սա կան ու սում նա սի րու թյու նը 
իր հեր թին նոր հիմ նա վո րում ներ կտա գրա կան լեզ վի ու նրա հե տա գա զար գաց
ման մա սին, քա նի որ սո ցի ա լա կան խոս վածք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
ան խու սա փե լի ո րեն ներ թա փանց վում են գրա կան լե զու:

 Լեզ վի և հա սա րա կու թյան միջև կա պի հիմ նախն դի րը սեր տո րեն ա ռնչ վում է 
լեզ վի և մտա ծո ղու թյան միջև կա պի հիմ նախնդ րին: Այս ա ռու մով նման ու սում նա
սի րու թյան տվյալ նե րը կա րող են նոր փաս տար կում ներ տալ սո ցի ա լա կան հո գե
բա նու թյան վե րա բե րյալ, քան զի յու րա քան չյուր լեզ վա կիր, լի նե լով տվյալ սո ցի ալ 
դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ, միև նույն ժա մա նակ հան դես է գալիս որպես վեր ջի
նիս դա սա կար գի սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ: Կար ծում ե նք, որ 
այս վեր ջին հան գա ման քը հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռի կազ մել մշա կու թային մտա
կա ղա պար ներ, ո րոնք ար տա ցոլ վում են հայե րե նի բա նա վոր խոս քի շա րա հյու սու
թյան մեջ: 

Վեր ջա պես, նման ու սում նա սի րու թյան եզ րա կա ցու թյուն նե րը կա րող են ու նե
նալ նաև լայն սո ցի ա լա կան կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն, հատ կա պես, ե րբ տար
բեր բնույ թի տեքս տեր կազ մե լիս պետք է հաշ վի առ նել հաս ցե ա տի րոջ սո ցի ա լա
կան դիր քը և նրա խոս քի շա րա հյու սա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել նրա մտա ծե լա կեր պով:

On the study of social variation of syntax in Armenian

In the present article, the author raises the problem of importance of deep study of so
cial significance of syntax in Armenian, something that has never been done in Armenian 
linguistics before. Language use is well known to be reflection of social structure and the 
way a society works. Language differentiation is due to the differentiation in society, in 
other words linguistic variables are highly correlated with social variables. In this respect, 
the use of Armenian would mirror the way Armenian society is constructed. Like any 
other society, Armenian society is not homogeneous, since it consists of different social 
classes. From this perspective, Armenian would be a reflection of those social classes who 
use one and the same language differently. The study of syntactical peculiarities of social 
class dialects should be one of the priorities in linguistic studies in Armenian. 
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Գ րա կան ան դրա դար ձը « վեր նա գիր–ս տեղ ծա գոր ծու թյուն»  
փոխ հա րա բե րու թյան մեջ որ պես հե ղի նա կային  
գնա հա տո ղա կա նու թյան ար տա հայտ ման մի ջոց

Ի րի նա Մխի թա րյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի դա սա խոս, 

 բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հա մա տեքս տում ա ռա վել հե տաքրք
րա կան և նպա տա կա հար մար բա ցա հայ տում նե րի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր նագ րի քն նու թյու նը՝ մաս նա վո րա պես դրա նում հե
ղի նա կի ար տա հայ տած վե րա բեր մուն քի և գնա հա տո ղա կա նու թյան տե սան կյու
նից: Քա նի որ վեր նա գի րը ստեղ ծա գոր ծու թյան ան բա ժա նե լի մաս է, այն, ան
շուշտ, մի կողմից՝ ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է հե ղի նա կի գա ղա փար ներն ու նրա 
մի տումն ամ բող ջաց նե լու և մյուս կող մից՝ նաև նրա վե րա բեր մունքն ըն թեր ցո ղին 
փո խան ցե լու գոր ծըն թա ցին: Սա պայ մա նա վոր ված է ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց
ված քում վեր նագ րի՝ ա ռա ջին պլան մղ ված լի նե լու և ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց
ված քում ա ռաջ նային դիրք զբա ղեց նե լու հան գա ման քով:

 Հետ ևա բար, տեքս տի լի ար ժեք ամ բող ջա կա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար 
վեր նա գի րը դառ նում է տեքս տի պար տա դիր տար րե րից մե կը1: Վեր նագ րի նշա նա
կու թյու նը կար ևոր վում է այն հան գա ման քով, որ այն ոչ մի այն գրա վում է ըն թեր
ցո ղի ու շադ րու թյու նը, այլև` լու սա բա նում բազ մա թիվ հե ղի նա կային մեկ նա բա նու
թյուն ներ` տեքս տում նե րառ ված բա ռե րի ի մաս տային կա ռուց ված քը լրաց նե լով 
ա ռն շա նա կային ի մաստ նե րով: 

Այս պի սով, հարկ է հըն թացս նշել, որ վեր նա գիրն այն ա ռա ջին ազ դան շանն է, 
ո րը դր դում է մեզ կա՛մ ըն թեր ցել գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, կա՛մ 
մի կողմ դնել այն2: Նա խոր դե լով տեքս տին՝ վեր նա գի րը ո րո շա կի տե ղե կատ վու
թյուն է կրում գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան մա սին: 
Միև նույն ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է նշել, որ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը և վեր նա գիրն 
ու նեն ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք րու թյու նը գրգ ռող, ու շադ րու թյու նը գրա վող հու
զա կան ե րան գա վո րում3:

Վեր նա գի րը մի կողմից նա խա պատ րաս տում է ըն թեր ցո ղին ծա նո թա նա լու 
տեքս տին, մյուս կող մից՝ այն կա րող է դառ նալ հաս կա նա լի մի այն տեքստն ըն թեր
ցե լուց հե տո: Ե րբ ըն թեր ցողն ա վար տում է տեքս տի ըն թեր ցու մը և տի րա պե տում է 
ամ բողջ բո վան դա կու թյա նը և գե ղա գի տա կան տե ղե կատ վու թյա նը, նա նո րո վի է 
գնա հա տում վեր նագ րում առ կա մի տու մը: 

Ուս տի, ստեղ ծա գոր ծու թյան ան վա նումն ար տա հայ տում է ամ բողջ ստեղ
ծա գոր ծու թյան հա կիրճ բո վան դա կու թյու նը և հան դես է գա լիս որ պես տեքս տի 

1  Գաս պա րյան Գ. Ր., Տեքս տի եղա նա կա վո րու մը որ պես « Հե ղի նակ–ըն թեր ցող» փո խա դարձ կա պի 
հաս տատ ման կար ևոր գոր ծոն. Եր., ԵրՕ ԼԻ, 1996, 17–18 էջ:
2  Ев са Т. А., Заг ла вие как пер вый знак сис те мы це ло го текс та // Сис тем ные ха рак те рис ти ки линг вис ти
чес ких еди ниц раз ных уров ней. Меж вуз.сб. ста тей. Куй бы шев, 1985.
3  Те рен те ва Л. В., За го ло воч ный комп лекс как осо бый эле мент оформ ле ния га зе ты. Тен ден ции раз ви тия 
в лек си ке и син так си се гер манс ких язы ков. Сам ГУ, Са ма ра, 1997, сс. 36–45.
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ը մբռն ման բա նա լի4: Վեր նա գի րը, ար տա հայ տե լով մի կող մից՝ մի ան շա նա կու
թյուն, մյուս կող մից՝ բազ ման շա նա կու թյուն, կա րող է ըն կալ վել մի այն տեքս տի` 
որ պես ի մաս տա կա ռուց ված քային ամ բող ջու թյան դի տարկ ման դեպ քում՝ մի ա ժա
մա նակ բնու թագր վե լով հե ղի նա կային ե ղա նա կա վոր մամբ: 

Հե ղի նա կային ե ղա նա կա վոր ման կար գի ը մբռ նու մը սեր տո րեն կապ ված է 
տեքս տի այն պի սի լեզ վաո ճա կան կար գե րի հետ, ի նչ պի սիք են հե տա հա յու մը և 
ա ռա ջա հա յու մը5: Հե ղի նա կի սուբյեկ տիվ վե րա բեր մուն քը և լրա ցու ցիչ այլ տե ղե
կատ վու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր 
հա մա տեքս տի ան մի ջա կան կա պը մյու սի հետ: Վե րո հի շյալ եր կու կար գե րի մի ջո
ցով խո րա նում է տեքս տի ա ռան ձին հատ ված նե րի ըն կա լու մը, ի րա կա նա նում է 
դրանց միջև գտն վող փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և, հետ ևա բար, հնա րա վոր է դառ
նում գնա հա տել այս կամ այն փաս տը6:

 Հե ղի նա կային գնա հա տո ղա կա նու թյան ար տա հայտ ման ա ռու մով հատ կա պես 
հե տաքրք րա կան են գրա կան ան դրա դարձ պա րու նա կող վեր նագ րե րը, ո րոնք մեծ 
մա սամբ հնա րա վոր է ըն կա լել պատ մա բա նա սի րա կան լայն հա մա տեքս տում, քա
նի որ շատ վեր նագ րեր գրա կան ան դրա դարձ են պա րու նա կում և պա հան ջում են 
ըն թեր ցո ղից դի ցա բա նու թյան, գրա կա նու թյան և կրո նի պատ մու թյան ո րո շա կի գի
տե լիք ներ: Ը նդ ո րում գրա կան ան դրա դարձ (հատ կա պես՝ մեջ բե րում ներ) պա րու
նա կող վեր նագ րե րը բա ցա հայ տե լու հա մար հարկ է հան գա մա նա լից ու սում նա
սի րու թյան են թար կել և՛ աղ բյուր, և՛ ըն դու նող տեքս տե րը ո ւղ ղա ձիգ հա մա տեքս տի 
տե սու թյան և բա նա սի րա կան տի պա բա նու թյան մի աս նու թյամբ: Ամ բող ջա կան 
ո ւղ ղա ձիգ հա մա տեքս տի հաս կա ցու մը նպաս տում է ստեղ ծա գոր ծու թյան լի ար ժեք 
հաս կաց մանն ու մեկ նա բան մա նը, ո րը կար ևոր նա խա պայ ման է ստեղ ծա գոր ծու
թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար: Ա ռանց դրա բա ռար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյու
նը կըն կալ վեր մա կե րե սո րեն7: Նա խա գի տե լի քի առ կա յու թյու նը կար ևոր պայ ման 
է խո սո ղի և խո սակ ցի միջև: 

Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան են Ս. Մոե մի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Այս պես, 
օ րի նակ՝ “Cakes and Ale” վեր նա գի րը փոխ է ա ռն ված Վ. Շեքս պի րի « Տաս ներ կո ւե րորդ 
գի շե րը» պի ե սից, որ տեղ այն նշա նա կում է «ու րախ կյանք», «ու րա խու թյուն», 
« կյան քի բա րօ րու թյուն» (pleasant activity, fun), ի նչ պես վառ երևում է ստորև բեր
վող հա մա տեքս տում: 

4 Бог да но ва О. Ю., Проб ле ма свя зи за го лов ка с со дер жа ни ем текс та // Ярос лавс кий пе да го ги чес кий вест
ник. №3. М., 2007; Ко ле ва тых Г. М., Заг ла вия в русс кой по е зии 1980–1990х гг.: Дисс. ... канд. фи лол. на
ук. Ка лу га, 2008; Гас па рян Г. Р., Ин тег ри ру ю щая функ ция за го лов ка в расс ка зе У.Са ро я на «Antranik of 
Armenian «Գ լա ձոր 20» հրատ., №1, Եր., 2011:
5 Галь пе рин И. Р., Рет рос пек ция и прос пек ция в текс те // На учн. докл. высш. шк. Фи ло лог. На у ки. №5, 
М., 1980, сс. 44–52; Бой цо ва Т. А., О ро ли наз ва ния и вве де ния в ре а ли за ции текс то вой прос пек ци и. Дисс. 
... канд. фи лол. на ук. Ниж ний Нов го род., 1992, с. 26.
6 Фро ло ва О. Е., Заг ла вие ав тор текс ты ли те ра тур ный про цесс // Русс кий язык за ру бе жом. №3, M., 2001, 
сс. 94–98; Ти щен ко О. В., Фа те е ва Н. А., Ино я зыч ные эле мен ты в сос та ве за го ло воч но го комп лек са и спо
со бы их вза и мо дейст вия с текс том. (на ма те ри а ле русс кой по э зии ХХ ве ка) // Док лад на кон фе рен ции 
« Фе но мен заг ла ви я. РГ ГУ., 2005, сс. 78–84. 
7 Гюб бе нет И. В., Ос но вы фи ло ло ги чес кой ин терп ре та ции ли те ра тур но го ху до жест вен но го текс та. 
Изд – во МГУ., М., 1991, с. 204.
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Dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale. 

(Act II, scene III.)

“Theatre” (« Թատ րո նը») վե պի վեր նա գիրն ըն թեր ցո ղի մտ քում նույն պես ար ձա
գանք վում է շեքս պի րյան տո ղե րով. 

Duke S.: Thou seest we are not all alone unhappy;

  This wide and universal theatre

  Present more woeful pageants than the scene

  Wherein we play in.

  (“As you like it”, Act II, Sc. VII)

“Theatre” վե պի վեր նա գի րը և դրա կա պը շեքս պի րյան կեն սա փի լի սո փա յու
թյան հետ ա ռա վել ակ ներև է լու սա բան վում շեքս պի րյան “All the world is a stage, 
And all the men and women merely players” ար տա հայ տու թյան ներ քո: (“As you like 
it”, Act II, Sc. VII)

 Վեր ջա պես, մեջ բե րու մային բնույթ է կրում նաև Ս. Մոե մի “The Painted Veil”(1925) 
վեր նա գի րը, ո րն իր հիմ նա վո րումն է գտ նում Պեր սի Բի շի Շել լի ի (1818) սո նե տում. 
Այս վեր նագ րի ըն կա լումն ու հաս կա ցու մը հնա րա վոր է մի այն ամ բողջ ստեղ ծա
գոր ծու թյան հա մա տեքստն ըն թեր ցե լուց հե տո, ե րբ պարզ է դառ նում, որ ստի սար
դոս տայ նը քան դե լու և շր ջա պա տող չա րի քը բա ցա հայ տե լու փոր ձե րը տա պալ վում 
են, և ար դյուն քում հե րո սը մա հա նում է:

“The Painted Veil” («Ն կար ված վա րա գույ րը») վե պում հե ղի նա կային մի տու մի 
ըն կալ մանն է ա պես նպաս տում է նաև Պ. Բ. Շել լի ի սո նե տից մեջ բեր ված բնա բա նը: 

Lift not the painted veil which those who live

Call life: though unreal shapes be pictured there,

And it but mimic all we would believe

With colours idly spread, behind, lurk fear

And Hope, twin destines; who ever weave

Their shadows, o`er chasm, lightless and drear.

 Սո նե տի տո ղերն ո ւղ ղա կի ո րեն պար զա բա նում են վեր նագ րի և տեքս տի միջև 
ծա գած փո խա բե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի է ու թյու նը: Ա նդ րա դառ նա լով 
Պ. Բ. Շել լի ի պոե զի ային` Ս. Մոե մը դրա նում լսում է այն, ին չը նրան օգ նում է ար
տա հայ տել իր մի տու մը. մարդ կային գո յու թյան ան ցա վո րու թյան դր դա պատ ճառն 
իր ար տա հայ տու թյունն է գտ նում կյան քի` փո խա բե րա կա նո րեն նկա րած վա րա
գույ րի պատ կե րում (“...the painted veil which those who live call life”): Այս պի սով, 
բնա բա նը և վեր նա գի րը, ձևա վո րե լով մի աս նա կան ամ բող ջու թյուն, ըն թեր ցո ղին 
օգ նում են կողմ նո րոշ վել հե ղի նա կի մտահ ղա ցում նե րի վեր ծան ման հար ցում: Սա
կայն, հա մա ձայ նե լով Շել լի ի հետ՝ կյանքն ի բրև նկար ված վա րա գույր ըն կա լե լու 
հար ցում` Ս. Մոեմն ու րի շի թե մայի վրա ստեղ ծում է իր « տար բե րա կը»` նա խա պես 
հայ տա րար ված վեր նագ րով: Բա նա վի ճե լով սկզբ նաղ բյուր տեքս տի հե ղի նա կի 
հետ` Ս. Մոեմն իր վե պի վեր նա գի րը և կա ռուց ված քը ցու ցադ րում է «այլ գրա կան 
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ո ճի էկ րա նի վրա»8: Այդ պատ ճա ռով էլ “The Painted Veil” բո վան դա կու թյան հա րա
բե րակ ցու թյունն այլ լեզ վամ տա ծո ղու թյան հետ կա րե լի է սահ մա նել ի բրև ե րկ խո
սա կան: 

Ն շենք, որ և՛ “the painted veil” բա ռա կա պակ ցու թյու նը, և՛ այ լա բա նա կան նպա
տակ նե րով վեր նագ րի մեջ փո խառն ված հե նա կե տային “veil” բա ռը տեքս տում լի
ար ժեք են վե րար տադր վում: Սա կայն, վե պում հան դի պում է “veil” մի ա վո րի ի մաս
տային հա մար ժեք «curtain» գո յա կա նը, ո րը ո րոշ հատ ված նե րում փո խա րի նում է 
“veil” բա ռին: Այդ հա մար ժե քու թյու նը պարզ կեր պով հան դես է գա լիս “to draw a 
veil, curtain over smth” (to make an effort to keep smth. secret – թաքց նել, լռել ինչ–որ 
բա նի մա սին) դարձ ված քային տար բե րակ նե րի գոր ծա ծու թյուն նե րում: 

Այս պի սով,գ րա կան ան դրա դարձ պա րու նա կող պատ կե րա վոր վեր նա գի րը, 
ա ռա վել քան տեքս տում ար տա ցոլ ված որ ևի ցե այլ տարր ը նդ գծ ված ու բա ցա հայտ 
կեր պով ըն թեր ցո ղին է հա ղոր դում հե ղի նա կային գնա հա տո ղա կա նու թյունն ու 
վե րա բեր մուն քը ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րի, բարձ րաց ված հիմ նա հար ցե րի 
և հե րոս նե րի վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար, գրա կան ան դրա դար ձը հա մար վում է հե
ղի նա կային ե ղա նա կա վոր ման ի րա կա նաց ման մի ջոց, ո րում գնա հա տո ղա կա նու
թյու նը վեր է հան վում հե տա հայ ման (ռետ րոս պեկ ցի այի) ճա նա պար հով՝ մի ա ժա
մա նակ հս տա կեց նե լով և ը նդ հան րաց նե լով հե ղի նա կի վերջ նա կան տե սա կե տը և 
մո տե ցու մը9:

Allusion as one of the means of expressing  
author`s modality in title–text correlation

The subject matter of the present article is the manifestation of allusion in title–text 
correlation from the perspective of the author`s modality. It stands to reason that the rev
elation of an allusive title is possible only after complete perception and interpretation of 
the whole text, in which the author`s final point of view and attitude become highlighted. 
The linguistic material of the article is taken from the works of S. Maugham.

8  Ви ног ра дов В. В., Проб ле ма ав торст ва и те о рия сти лей. ГИХЛ. М., 1961, 6–13 с.
9  Галь пе рин И. Р., Рет рос пек ция и прос пек ция в текс те // На учн. докл. высш. шк. Фи ло лог. На у ки. №5, 
М., 1980, сс. 44–52; Флд жян Л. Г., Линг вос ти лис ти чес кие осо бен нос ти суб ьек тив но о це ноч ной мо даль нос ти 
в текс те ко рот ко го расс ка за (на ма те ри а ле расс ка зов У. Са ро я на), / Дисс. ... канд. фи лол. на ук., Ер., 2000, 
сс. 103–130. 
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Մ. Սեր վան տե սի դրա մա նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի  
ներ մու ծու մը Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի դրա մա տուր գի ա

Գա յա նե Մար տի րո սյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի  

ռեկ տո րի օգ նա կան 

Իս պա նի ա յում Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի դրա մա տուր գի ա յում ձևա վոր վում և 
ո սկ րա նում է ին հու մա նիս տա կան գա ղա փար նե րը, մար դու և աշ խար հի մա սին 
ռե ա լիս տա կան, ռե նե սան սյան գա ղա փար նե րը։ Պետք է նշել, որ իս պա նա կան 
հու մա նիզ մի ձևա վո րու մը և զար գա ցու մը տե ղի ու նե ցավ շատ ծանր պայ ման նե
րում: Ա րևմ տյան Եվ րո պայի ոչ մի ե րկ րում կա թո լիկ ե կե ղե ցին այն քան ու ժեղ ազ
դե ցու թյուն չու ներ հա սա րա կու թյան վրա, ի նչ պես Իս պա նի ա յում: «Իս պա նի այի 
պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ հա մար վում է այն, որ այս տեղ 
ե կե ղե ցին ու հոգ ևո րա կա նու թյու նը ե րկ րի կյան քում շատ մեծ դեր են խա ղա ցել: 
Նախ` մավ րե րի դեմ մղած պայ քա րը ե կե ղե ցին ներ կա յաց նում էր ի բրև կրո նա կան 
պայ քար «ան հա վատ նե րի» դեմ, ա մեն կերպ բոր բո քում էր կրո նա կան մո լե ռան
դու թյու նը՝ աշ խա տե լով բարձ րաց նել իր հե ղի նա կությունը և ե կա մուտ նե րը: Բա ցի 
այդ, ստեղծ վում են մի շարք հոգ ևոր–աս պե տա կան նոր մի ա բա նու թյուն ներ, ո րոնք 
ռե կոն քիս տայի շր ջա նում ձեռք բե րե ցին հս կա յա կան կալ վածք ներ. իս պա նա կան 
ե կե ղե ցին նույն պես դար ձավ ա մե նա խո շոր կալ վա ծա տե րե րից մե կը Ա րևմ տյան 
Եվ րո պա յում1» : Այդ ի սկ պատ ճա ռով իս պա նա կան Վե րածնն դի դարաշրջանի գրա
կա նու թյան մեջ նույ նիսկ այն պի սի խո շոր հու մա նիստ, ի նչ պես Լո պե դե Վե գան 
էր, զերծ չմ նաց այդ « թու լու թյու նից», ի սկ Կալ դե րո նը իր թո ղած ժա ռան գու թյան 
մի զգա լի մա սով դար ձավ կա թո լիկ ռե ակ ցի այի ար տա հայ տիչ: Բայց, դրա հետ 
մի ա սին, իս պա նա կան ժո ղովր դի մեջ դեռևս շատ ու ժեղ էր մավ րե րի դեմ մղած 
դա րա վոր պայ քա րի հետ կապ ված ա զա տա սի րա կան ո գին, հայ րե նա սի րու թյու նը, 
ա տե լու թյու նը հոգ ևոր ու աշ խար հիկ բռ նա կալ նե րի նկատ մամբ: Այս դե մոկ րա տա
կան–ժո ղովր դա կան գիծն իր ա մե նա վառ ար տա հայ տու թյու նը գտավ Մ. Սեր վան
տե սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, մաս նա վո րա պես դրա մա նե րում՝ «Ալ ժի րյան 
բար քեր» և « Նու ման սի ա»: Լի նե լով հու մա նիստ, ռե ա լիս տա կան թատ րո նի հիմ
նա դիր նե րից մե կը` նա ան խնա քն նա դա տում էր կրո նա կան պի ես նե րը ի րենց 
ռե ակ ցի ոն բո վան դա կու թյան և հա կա ռե ա լիս տա կան բնույ թի հա մար, ո րոնք իս
պա նա կան թատ րո նի խա ղա ցան կում շատ կար ևոր տեղ է ին գրա վում: «Ալ ժի րյան 
բար քեր» դրա ման գր ված է հենց ի րա կա նու թյան ան մի ջա կան տպա վո րու թյուն նե
րի ազ դե ցու թյան տակ, ո րը և Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի ճշգ րիտ «բ նա կան» ռե ա
լիզ մի լա վա գույն օ րի նակ նե րից մե կն է:

 Հատ կան շա կան է այն փաս տը, որ Վե րածնն դի դա րաշր ջա նում գրող նե րը կար
ծես բազ մա դա րյան փո շուց մաք րում, ու նո րո վի ներ կա յաց նում է ին ան տիկ շրջա
նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ու գա ղա փար նե րը, ի նչ պես նաև հետ ևում ա րիս
տո տե լյան ե ռա մի աս նու թյան` տե ղի, ժա մա նա կի և գոր ծո ղու թյան մի աս նու թյան 

1 Հ. Մա մի կո նյան, Ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, Ե., 1961, էջ 394:
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օ րեն քին: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ Մ. Սեր վան տե սը իր գոր ծու նե ու թյան 
սկզբ նա կան շր ջա նում հա մոզ ված դասական էր, կտ րա կա նա պես դեմ էր ե ռա մի
աս նու թյան օ րեն քի որ ևէ խախտ մա նը, մի գու ցե պատ ճա ռը ժա մա նակն էր կամ 
ան տիկ շր ջա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի և նրանց հե ղի նակ նե րի նկատ մամբ 
ե ղած մեծ ակ նա ծան քը, սա կայն դա էլ չխան գա րեց, որ «Ալ ժի րյան բար քեր» և 
« Նու ման սի ա» դրա մա նե րում հրա ժար վեր ե ռա մի աս նու թյան կաշ կան դող օ րենք
նե րից, քան զի դա հա կա սում էր նրա ռե ա լիս տա կան պոե տիկ ո գուն:

Մ. Սեր վան տե սը դեմ էր մտա ցա ծին սյու ժե նե րի հի ման վրա դրամ նե րի ստեղծ
մա նը և հենց «Ալ ժի րյան բար քեր»–ն էլ դար ձավ ա ռա ջին ի րա կան դիպաշարով 
(սյու ժե ով) դրա ման։ Դ րա մայի հիմ քում ըն կած են կյան քի փոր ձը և պատ մա կան 
ճշգ րիտ փաս տե րը: «Ալ ժի րյան բար քեր»–ո ւմ Մ. Սեր վան տե սը նպա տակ է հե
տապն դել նկա րագ րել ալ ժի րյան գե րու թյան մեջ գտն վող նե րի ան հույս, տա ռա պա
լից կյան քը` բա րե գոր ծու թյան ա լիք բարձ րաց նե լով և հատ կա պես ներ կա յաց նե լով 
թուր քե րի դա ժա նու թյուն նե րը: «Ալ ժի րյան բար քեր»–ի, գա ղա փա րա կան զի նա նո
ցը ամ բող ջու թյամբ նվիր ված է ա զա տու թյա նը, այն ձեռք բե րե լու հա մար ան մնա
ցորդ նվի րու մով հե րո սա կան պայ քա րի ե լած մար դուն, ո րը ստր կու թյան դա ժան 
պայ ման նե րում մնում է իր հայ րե նի քին ու հա վա տին հա վա տա րիմ։

Ն շենք նաև, որ Մ. Սեր վան տե սը մի առ ժա մա նակ փոր ձում էր հիմ նել ազ
գային–ա զա տագ րա կան դրա մա նե րը, ո րոնց դիպաշարների (սյու ժե նե րի) հա մար 
նյու թե րը վերց նում էր իս պա նա կան պատ մա կան ռո մանս նե րից և խրո նի կայից: 
«Ալ ժի րյան բար քեր» դրա ման աչ քի է ը նկ նում կոմ պո զի ցի այի վառ ամ բող ջա կա
նու թյամբ, հա րուստ գոր ծո ղու թյամբ, սուր բախումնե րով, դրա մա տի կա կան լար
ված ի րա վի ճակ նե րով, դրու թյուն նե րով, տե սա րան նե րով, մեծ վար պե տու թյամբ 
գծ ված կեն դա նի ու տի պա կան խա րակտերնե րով2:

Մ. Սեր վան տե սը նպա տակ էր հե տապն դում Իս պա նի ա յում ազ գային դրա
մայի ստեղծ մամբ նպաս տել իս պա նա ցի նե րի, ի բրև ազ գի ձևա վոր ման ը նդ հա նուր 
գործընթացին, ազ գային գի տակ ցու թյա նը, հայ րե նի քի և հայ րե նա սի րու թյան գա
ղա փա րին, ազ գային ի նք նու րույ նու թյան ու ազ գային ի նք նու րույն պե տա կա նու
թյուն ու նե նա լու ը նդ հա նուր հար ցե րին։

« Նու ման սի ա» դրա մա յում Մ. Սեր վան տե սն օգ տա գոր ծել է պատ մա կան փաս
տագ րու թյու նը, ո րում ներ կա յաց ված է Նու ման սի ա բեր դա քա ղա քի պա շա րու մը և 
ան կու մը: Սկզ բից մինչև վերջ ի րար հա ջոր դում են մի կող մից՝ ան հույս վի ճա կի, 
ա նե լա նե լի դրու թյան գի տակ ցու մը, մյուս կող մից` հույս ա պա գայի նկատ մամբ, ազ
գի վե րածնն դի ան խու սա փե լի ու թյու նը: Այս եր կա կի ու թյան ի մաս տն այն է, որ դժ
վար, նեղ օ րե րը ժա մա նա կա վոր են, կար ևո րը ազ գի կամքն ու ո ւժն է, ո րն ան մահ 
է: Ա նս պառ ո ւժ է կրում իր մեջ ազ գը և ազ գի ճա կա տա գի րը՝ կախ ված ոչ թե բախ
տից, այլ հենց ի նքն ա զգն է ո րո շում իր ճա կա տա գի րը: Մ. Սեր վան տե սը դիտ մամբ 
խտաց նում է գույ նե րը՝ ցույց տա լով Նու ման սի այի բնա կիչ նե րի ա նե լա նե լի դրու
թյու նը, որ պես զի կոր ծան ման ան խու սա փե լի ու թյան խա վա րի մեջ ա վե լի պայ ծառ 
լույ սի ներ քո ցույց տա ժո ղովր դի է ներ գի ան, ան սահ ման սե րը առ ա զա տու թյուն:

2 К. Н. Державин, Сервантес, Москва, 1958, стр. 464.
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Մ. Սեր վան տե սը ռե ա լիս տա կան դրա մա տուր գի այի հիմ նա դիր նե րից մե կն է, 
ո րն իր գրա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր շր ջան նե րում մեծ հե տաքրք րու թյուն է հան
դես բե րել թատ րո նի և դրա մա տուր գի այի նկատ մամբ թե´ տե սա կա նո րեն, թե´ իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան պրակ տի կայով, պայ քա րել է ռե ա լիս տա կան, դե մոկ րա տա
կան թատ րոն և դրա մա տուր գի այի ստեղծ ման համար: Ճիշտ է` Սեր վան տե սը Խո
ւան դե լա Կո ւե վայի և Լո պե դե Վե գայի նման տե սա կան աշ խա տու թյուն ներ չի 
գրել, բայց նրա ա ռան ձին դի տո ղու թյուն նե րը և ա սույթ նե րը, որ հան դի պում ե նք, 
թե ́  նրա նո վել նե րում, թե´ վե պե րում, ցույց են տա լիս, որ Սեր վան տե սը տե սա կա
նո րեն գի տակ ցել է իր ստեղ ծած գրա կան ո ւղ ղու թյան ո ղջ ի մաս տը:

 Ռե ա լիզ մի գա ղա փար նե րի ներ մու ծու մը Վե րածնն դի դարաշր ջա նի գրա կա նու
թյուն ժա մա նա կի պա հանջ էր, բայց այն տե ղի էր ու նե նում հա մառ ու տք նա ջան 
պայ քա րի շնոր հիվ: Այս պայ քա րում Սեր վան տե սը դրո շա կա կիր էր, և նրա հան ճա
րեղ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը պա րարտ հող նա խա պատ րաս տե ցին գա լիք ստեղ
ծա գոր ծող նե րի հա մար:

The Import of Drama Features by M. Cervantes in Renaissance Dramaturgy

Humanistic ideas, realistic ideas about individuals and the world were formed and set 
in Spain Renaissance dramaturgy. Democratism was brightly expressed in M. Cervantes’ 
works, particularly in “The Treatments of Algiers” and “ The Numancia” dramas. Being 
one of the founders of humanistic, realistic theatre, he criticizes religious plays for their 
reactionary content and anti–realism, which played a very important role in Spanish the
atre repertoire. “The Treatments of Algiers” was written especially under the influence of 
immediate impressions of reality, which is one of the best examples of a true Renaissance 
“natural “ realism. M. Cervantes is considered to be one of the main problems in realistic 
dramaturgy, who had a great interest in all areas of theatre and drama during his literary 
activities: both from the theoretical and practical points he fought for the establishment 
of realistic, democratic theatre and dramaturgy. That’s true that Cervantes didn’t write 
theoretical papers like Juan de la Cueva and Lope de Vega, but some of his remarks that 
we meet in his proverbs and novels show that Cervantes created literary theory realizing 
its goals and meaning.

The import of realistic features in Renaissance ideas was time–requested, but it was a 
stubborn and hard fight. Cervantes was a leader in this fight and his great works were base 
for upcoming artists.
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Միջմ շա կու թային հա ղոր դակց ման  
հիմ նախն դիր նե րը բիզնես աշ խար հում

Սյու զան նա Գրի գո րյան
 Հայ–ռու սա կան (ս լա վո նա կան)  

հա մալ սա րա նի դա սա խոս

 Ներ կա յումս ամ բողջ աշ խար հում մար դիկ գրե թե ա մեն օր կա մա թե ա կա մա 
ա ռնչ վում են մշա կու թային բազ մա զա նու թյան հետ ևան քով ծա գող հա ղոր դակց
ման խն դիր նե րի հետ` լի նի դա ա ռօ րյա կյան քում, թե աշ խա տա վայ րում: Սույն 
հոդ վա ծի նպա տակն է ու սում նա սի րել և ներ կա յաց նել ո րոշ ա ռանց քային մշա կու
թային տար բե րու թյուն ներ, ի նչ պես նաև տալ մի շարք խոր հուրդ ներ, ո րոնք կօգ նեն 
հաղթահա րել միջմ շա կու թային հա ղոր դակց ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող խմ դիր
նե րը և հե տա գաում նպաս տա վոր պայ ման ներ կս տեղ ծեն կա րի ե րա յում ա ռա ջըն
թաց ու նե նա լու հա մար: Ցան կա ցած մի ջազ գային հաս տա տու թյու նում աշ խա տե լիս 
կամ ու սու ցա նե լիս նախ և ա ռաջ ան հրա ժեշտ է ձեռք բե րել մշա կու թային գի տե լիք 
և ու նե նալ մշա կու թային ի րա զե կու թյուն: Այ սինքն՝ պետք է ու սու մնասի րել տվյալ 
ազ գի մշա կույ թը, սո վո րույթ նե րը, բա րո յա կան ար ժեք նե րը, պատ մու թյու նը, լե զուն 
և կրո նը: Այս պի սի գի տե լի քի ձեռքբե րու մը միջմ շա կու թային հա ղոր դակց ման հա
ջո ղու թյան գրա վա կանն է: 

Ոչ մի հա սա րա կա կան խումբ չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ և զար գա նալ ա ռանց 
հա ղոր դակց ման: Հա ջող ված հա ղոր դակ ցու մը ան հատ նե րի և խմ բե րի մեջև հատ
կա պես կար ևոր է բիզնես աշ խար հում և կա զմա կեր պու թյուն նե րում, որ տեղ հիմ
նա կան նպա տակն է հաս նել ան դամ նե րի կոոր դի նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի, 
ո րի ար դյուն քում ըն դուն վում են այն պի սի ո րո շում ներ, ո րոնք հան գեց նում են հա
ջող գոր ծարք նե րի կա տար մա նը: Ներ կա յումս Հա յաս տա նում, ինչպես նաև ցան
կա ցած այլ ե րկ րում ան հնար է գտ նել մեկ կազ մա կեր պու թյուն, ո րը բաղ կա ցած է 
մի այն մեկ մշա կույթ կրող ազ գից: Այս պի սով, բազ մամ շա կու թային մի ջա վայ րում 
գտն վե լիս հարկ է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել հետ ևյալ հիմ նա կան 
տար բե րու թյուն նե րի վրա`

ա) շարժումների (ժես տե րի) տար բե րու թյուն ներ. Միև նույն շարժումը կա րող է 
ու նե նալ տար բեր ի մաստ ներ և մեկ նա բա նու թյուն ներ տար բեր մշա կույթ նե րում: 
Օ րի նակ՝ Բուլ ղա րի ա յում գլու խը վեր ու վար ա նե լը նշա նա կում է «ոչ», մինչ դեռ Հա
յաս տա նում և մի շարք այլ ե րկր նե րում տվյալ շարժումը հա մա ձայ նու թյան նշան է1:

բ) բա ռի ի մաս տային տար բե րու թյուն ներ. Ի նչ պես շարժումների դեպ քում, բա ռե րի 
դեպ քում նույն պես շատ հա ճախ կա րե լի է միև նույն բա ռի ի մաս տային տար բե րու
թյուն նե րի հան դի պել տար բեր ե րկր նե րում: Օ րի նակ՝ ֆրան սե րեն «char» բա ռը, ո րը 
նշա նա կում է տանկ Ֆրան սի ա յում, Քե բե քում նշա նա կում է ավ տո մե քե նա: Մեկ 
այլ օ րի նակ, ան գլե րեն «exciting» բառն է, ո րն ու նի տար բեր լրա ցու ցիչ ի մաստ
ներ բրի տա նա կան ան գլե րե նում և ա մե րի կյան ան գլե րե նում: Ե թե ա մե րի կյան ան

1 Roger E. Axtell, Gestures: The Do’s and Taboos of Body Language Around the World, Canada, 1998. էջ 63.
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գլե րե նում գոր ծա դիր մար մին նե րը ի րենց խոս քի մեջ պար բե րա բար կի րա ռում են 
այն պի սի ար տա հայ տու թուն ներ, ի նչ պի սիք են «exciting challenge», «exciting busi
ness plan», «exciting idea», ա պա բրի տա նա ցի գոր ծա րար նե րը «exciting» բա ռը կի
րա ռում են բա ցա ռա պես ման կա կան գոր ծո ղու թյուն ներ նկա րագ րե լու հա մար:

գ) միև նույն ի րա վի ճա կի և եր ևույ թի տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ. Միև նույն ի րա
դար ձու թյու նը կա րող է ըն կալ վել և հետ ևա բար մեկ նա բան վել տար բեր կերպ 
տար բեր մշա կույթ նե րում: Օ րի նակ՝ Բրի տա նի ա յում սև կա տուն հա մար վում է հա
ջո ղու թյան խորհր դա նիշ, ի սկ Հա յաս տա նում, Ռու սաս տա նում և շատ այլ ե րկր նե
րում հա մար վում է ան հա ջո ղու թյուն կան խա գու շա կող նշան: Մեկ այլ օ րի նակ, ե թե 
եվ րո պա ցին ստիպ ված լի նի կի սել գրա սե նյա կը իր չի նա ցի գոր ծըն կե րոջ հետ, 
ա պա նա պի տի փոր ձի հան դուր ժո ղա կան լի նել և թաքց նել իր բա ցա սա կան վե
րա բեր մուն քը սե նյա կում դր ված վի շա պաձև ար ձան նե րի հան դեպ, քա նի որ վեր
ջին ներս շատ կար ևոր դեր ու նեն չի նա ցի նե րի կյան քում և ը ստ չի նա կան հա վա
տա լի քի հա ջո ղու թյուն են բե րում: 

դ)  բիզնես աշ խար հում և մի ջազ գային կա ռույց նե րում առկա մշա կութային սո վո րույթ
նե րի և ըն դուն ված կա նոն նե րի հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րը. Նախ և ա ռաջ շատ 
կար ևոր է ծա նոթ լի նել օ տա րեր կրյա գոր ծըն կեր նե րի մշա կույթ նե րում ըն դուն ված 
վար վե լա կեր պի կա նոն նե րին և մտա ծե լա կեր պի, աշ խար հա յաց քի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին նրանց հետ գոր ծնա կան հանդիպման գնա լուց ա ռաջ: Հարկ 
է ի մա նալ, թե ի նչ պես են տվյալ ազ գի ներկա յա ցու ցիչ նե րը ող ջու նում մի մյանց, 
թե ա րդյոք ձեռք սեղ մու մը, համ բույ րը, գլուխ խո նար հե լը ող ջու նե լիս ըն դու նե լի են 
ի րենց մշա կույ թում, թե ի նչ կերպ են անց կաց վում ժո ղով ներն ու կոն ֆե րանս նե րը, 
ի նչ գույ ներ են նա խընտ րում հագ նել բիզնես հան դիպ ման ժա մա նակ կամ հար
ցազ րույ ցի գնա լիս և այլն: Վե րը նշ վա ծը ա վե լի հս տա կեց նե լու նպա տա կով սույն 
հոդ վա ծում կբեր վեն մի քա նի օ րի նակ ներ, ո րոնք բնո րոշ են Մեծ Բրի տա նի այի, 
Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի, Ֆրան սի այի և Չի նաս տա նի մշա կույթ նե րին: 

Ե թե դուք աշ խա տում եք բրի տա նա ցի մաս նա գե տի ղե կա վա րու թյան ներ քո, 
ա պա պետք է հի շել, որ բրի տա նա ցի մե նե ջեր նե րը շեշ տը դնում են ի րենց աշ խա
տա կից նե րի գործնական գի տե լի քի վրա, ի սկ տե սա կան գի տե լի քին շատ ու շադ
րու թյուն չի հատ կաց վում, մինչ դեռ Ֆրան սի ա յում նկատ վում է հա կա ռակ մի տու մը. 
վեր ջին նե րիս հա մար շատ ա վե լի կար ևոր է աշ խա տակ ցի մաս նա գի տա կան կո չու
մը և աս տի ճա նը, քան գործնական գի տե լի քը և հա րուստ փոր ձը: Բրի տա նա ցի նե
րի հա ղոր դակց ման ո ճն ա ռանձ նա նում է բարձր դի վա նա գի տա կան մո տեց մամբ: 
Նրանք կար ծում են, որ ան հրա ժեշ տու թյուն չկա ա սել այն ա մենն, ի նչ ի րենք ի րոք 
կար ծում են տվյալ հար ցի շուրջ, ե թե ա սե լի քը բա ցա սա կան բնույթ է կրում: Այս 
ա մե նը բնա կա նա բար ար տա հայտ վում է նաև ի րենց բա ռա պա շա րում, օ րի նակ՝ 
նրանք գրե թե չեն օգ տա գոր ծում “I disagree” ար տա հայ տու թյու նը` վեր ջինս փո խա
րի նե լով նմա նա տիպ ար տա հայ տու թյուն նե րով` “In my oipinion, you have made a 
number of perfect points but …” կամ “Yes, but it would be better… ”.2 Ն մա նա տիպ 

2 Տե՛ս http://www.worldbusinessculture.com/BritishBusinessCommunicationStyle.html
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մո տե ցում ու նեն նաև չի նա ցի նե րը և ֆրան սի ա ցի նե րը, ո րոնք ևս գործ նա կան հան
դի պում նե րի ժա մա նակ նա խընտ րում են լի նել հնա րա վո րինս պեր ճա խոս` կի րա
ռե լով բարդ շա րա հյու սա կան նա խա դա սու թյուն ներ լի հա րուստ բա ռա պա շա րով: 
Ֆրան սի ա ցի գոր ծըն կեր նե րի հետ հան դիպ ման գնա լիս հարկ է հի շել, որ նրանք 
դառ նում եմ ան հան դուր ժո ղա կան, ե րբ խո սակ ցի ֆրան սե րե նը կոտ րատ ված է, 
այդ ի սկ պատ ճա ռով ա վե լի լավ է դի մել թարգ ման չի օգ նու թյա նը բիզնես հան
դիպ ման ժա մա նակ: Բրի տա նա ցի նե րի, ֆրան սի ա ցի նե րի և չի նա ցի նե րի պեր ճա
խոս լի նելն է թերևս հիմ նա կան պատ ճա ռը, որ ի րենց բիզնես հան դի պում նե րը, 
ժո ղով նե րը և կոն ֆե րանս նե րը սո վո րա բար շատ եր կար են տևում: Չի նա ցի նե րը 
մի քա նի ան գամ կրկ նում են աս վա ծը, որ պես զի վս տահ լի նեն, որ փո խըմբռ նու մն 
ա պա հով ված է: 

Մի ան գա մայն հա կա ռակ մո տե ցում են ցու ցա բե րում ա մե րի կա ցի գոր ծա րար նե
րը, ո րոնք հակ ված են ա ռե րես ա սել այն, ի նչ կար ծում են: Շատ այլ ազ գեր բնո րո շում 
են ա մե րի կյան բիզնես հան դի պում նե րը և որ ևէ հարց քն նարկ ման գործընթացը 
որ պես ագ րե սիվ, սա կայն հենց ի րենք ա մե րի կա ցի նե րը դա այլ կերպ են մեկ նա
բա նում. ը ստ նրանց նման գոր ծե լաո ճը շատ ա վե լի ար դյո ւնավետ է, գործնական 
և ժա մա նակ խնայող: Նրանց հա մար ժա մա նա կը ա մե նա թանկ ար ժեք նե րից մեկն 
է, և ի րենք չեն ցան կա նում այն վատ նել ա վե լորդ բա ցատ րու թյուն նե րի և պատ
շաճ բա ռեր ո րո նե լու վրա, ի նչ պես ա նում են, օ րի նակ՝ Մեծ Բրի տա նի ա յում և Չի
նաս տա նում: Ա մե րի կա ցի նե րի է լեկտ րո նային նա մակ նե րը նույնպես տար բեր վում 
են ի րենց հա կիր ճու թյամբ, որ տեղ հա ճախ բա ցա կա յում է ող ջույ նի և եզ րա փակ
ման խոս քը: Սա կայն սա ևս չպի տի դիտ վի որ պես ան քա ղա քա վա րու թյան կամ 
կոպ տու թյան նշան, այլ ի նչ պես ի րենք են ա սում, պի տի դիտ վի որ պես ժա մա նակ 
խնայե լու ար դյու նա վետ մո տե ցում: Տվյալ մշա կույ թին բնո րոշ այս մո տեց ման վառ 
ա պա ցույցն է ա մե րի կյան հետ ևյալ ա սույ թը` “Time is money”: 

Բ րի տա նա ցի նե րը մի մյանց հետ հա ղոր դակց վե լիս գործ նա կան մի ջա վայ րում 
նա խընտ րում են մի մյանց դի մել ա նուննե րով, քա նի որ կար ծում են, որ ազ գա նու
նով դի մե լը չա փա զանց պաշ տո նա կան է դարձ նում ի րենց աշ խա տան քային հա
րա բե րու թյուն նե րը, ո րն էլ ը ստ բրի տա նա ցի նե րի խո չըն դոտ և պատ նեշ է ստեղ
ծում գոր ծըն կեր նե րի միջև: Ֆրան սի ա ցի նե րը և չի նա ցի նե րը, ը նդ հա կա ռա կը, 
նա խընտ րում են մի մյանց դի մել ազ գա նուննե րով, հատ կա պես վե րա դաս մար մին
նե րի հետ խո սե լիս: 

Չի նա ցի նե րի հետ հա ղոր դակց վե լիս ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նա հա տուկ հար
գանք ցու ցա բե րել նրանց պատ մու թյան, ա վան դույթ նե րի, կրո նի և մշա կու թային 
այլ ար ժեք նե րի հա նդեպ: Ե թե ան գլի ա ցին կա րող է հա դուր ժո ղա կան լի նել իր ազ
գի հան դեպ ար ված քն նա դա տու թյան հան դեպ, ա պա չի նա ցի գոր ծա դիր մար մի
նը եր բեք դա չի նե րի և չե ղյալ կհա մա րի ցան կա ցած գոր ծարք: Նաև զար մա նա լի 
չպի տի թվա այն, որ չի նա ցի նե րը ող ջու նե լիս հա յաց քը գետ նին են հա ռում, քան զի 
աչ քե րի մեջ նայե լը ի րենց մշա կույ թում ան հար գա լից է հա մար վում: 
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Այս պի սով, ամ փո փե լով աս վա ծը` ևս մեկ ան գամ շեշ տենք միջմ շա կու թային հա
ղոր դակց ման կար ևո րու թյու նը 21–րդ դա րում: Ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում 
ա կն հայտ դար ձավ, որ միջմ շա կու թային հա ղոր դակց ման հա ջող ված լի նե լը կախ
ված է մշա կու թային ի րա զե կու թյու նից: Սույն հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում սահ մա
նա փակ վել ե նք մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րի մի քա նի օ րի նակ նե րով` տեղ 
թող նե լով թե մայի հե տա գա ու սում նա սի րու թյանն ու զար գաց մա նը:

Issues of Intercultural Communication in Business World

The given article deals with the issues of intercultural communication in business 
world. No society or group of people can exist, develop and succeed without communi
cation. In case of cross–cultural communication a number of obstacles come into forth 
between the bearers of different cultures. Thus, nowadays in order to be a successful busi
nessman one needs to acquire linguistic as well as cultural competence, i.e. awareness of 
different connotations of one and the same word, gestures, mentality, accepted norms of 
behaviour, history, customs and traditions of the target culture. The aim of the article is 
to study, present and compare cultural differences and then give some tips on successful 
intercultural communication. 
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К воп ро су о ро ли эти ке та в сфе ре де ло вых от но ше ний

Ал ла Ру ден ко 
Пре по да ва тель меж ду на род но го уни вер си те та Ев ра зи я

В сов ре мен ных со ци аль но–э ко но ми чес ких ус ло ви ях воз ни ка ет не об хо ди мость 
вла де ния куль ту рой ре че во го эти ке та. Су щест ву ю щая кон ку рен ция на рын ке тру да 
тре бу ет вы со ко го уров ня про фес си о наль ной под го тов ки и вла де ния на вы ка ми де ло
во го по ве де ни я. Прис таль ное вни ма ние к де ло во му эти ке ту се год ня про дик то ва но 
те ми со ци аль но–э ко но ми чес ки ми про цес са ми, ко то рые про ис хо дят в об щест ве. Это 
обус лов ле но рас ши ре ни ем гра ниц об ще ни я, воз ник но ве ни ем но вых эко но ми чес ких 
свя зей, соз да ни ем де ло вых и парт нерс ких от но ше ний, раз ви ти ем ры ноч ной эко но
ми ки. Пос те пен но из ме ня ет ся от но ше ние к де ло во му вза и мо дейст вию и эти чес ким 
нор мам де ло во го об ще ни я, предп ри ни ма те ли учат ся по–но во му ст ро ить де ло вые от
но ше ни я, ис поль зуя зна ни я, на коп лен ные в раз лич ных сфе рах че ло ве чес ких от но
ше ний. Зна ние де ло во го эти ке та не об хо ди мо для об ще ния во всех сфе рах че ло ве чес
кой де я тель нос ти: по ли ти чес кой, де ло вой, ком мер чес кой. Се год ня мно гое за ви сит от 
ком му ни ка тив ной куль ту ры об ща ю щих ся: кар ьер ный рост, уме ние на ла дить парт
нерс кие вза и мо от но ше ни я, ус пе хи в биз не се и мно гое дру го е. От лич ной ак тив нос ти, 
уме ния пра виль но ст ро ить вза и мо от но ше ния с кол лек ти вом, с парт не ра ми во мно
гом за ви сит ус пех и проц ве та ние биз не са. 

Дж. Рок фел лер ут верж дал: «У ме ние об щать ся с людь ми – та кой же по ку па е мый 
за день ги то вар, как са хар или ко фе. И я го тов пла тить за это уме ние боль ше, чем за 
ка кой–ли бо дру гой то вар в этом ми ре».

 Весь ма при ме ча тель но, что в сфе ре де ло вых от но ше ний эти кет счи та ют эко но
ми чес кой ка те го ри ей.1 Пра ви ла де ло во го эти ке та обес пе чи ва ют эф фек тив ность пе
ре го во ров, по мо га ют дос тичь вза и мо по ни ма ния в об щем де ле, вно сят гар мо нию в 
де ло вые от но ше ни я, спо собст ву ют эф фек тив нос ти биз не са. Де фи цит хо ро ших ма нер 
от ри ца тель но ска зы ва ет ся на мо раль но–п си хо ло ги чес ком кли ма те в ор га ни за ци и.

 Осо бое мес то в этом пла не от во дит ся вос точ но му эти ке ту. Де ло в том, что, как 
счи та ют экс пер ты, ази атс кий ры нок в ХХI ве ке ста нет круп ней шим в ми ре. Та кие 
ст ра ны как Ки тай, Ин ди я, Япо ния и Юж ная Ко рея ста нут ли де ра ми ми ро вой эко но
ми ки. В свя зи с этим биз нес–со об щест во долж но из ме нить свое от но ше ние к ним, ов
ла деть осо бен нос тя ми вос точ но го эти ке та. Зна ние тон кос тей де ло во го эти ке та – это 
про пуск в мир биз не са. Биз нес и эти кет вза и мос вя за ны друг с дру гом, ус пеш ный 
биз нес ст ро ит ся на эти чес кой ос но ве. Очень умест но вс пом нить пос ло ви цу: в чу жой 
мо нас тырь со сво им ус та вом не хо дят. 

Зак лю че ние но вых эко но ми чес ких свя зей обя зы ва ет предс та ви те лей де ло вой сфе
ры знать пра ви ла ре че во го эти ке та дру гих ст ран и ст ро го при дер жи вать ся их.

Ре че вой эти кет – это при ня тые в об щест ве нор мы ре че во го по ве де ни я, ре гу ли ру
ю щие от но ше ния меж ду людь ми. «С ло варь по эти ке» оп ре де ля ет это по ня тие так: 
«Э ти кет (от фран цузс ко го etiquette – яр лык, эти кет ка) – со во куп ность пра вил по

1  Коб зе ва В. В., Де ло вой эти кет – эко но ми чес кая ка те го ри я/ Кор по ра тив ная куль ту ра, сен тябрь, 2006 г.
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ве де ни я, ка са ю щих ся внеш не го про яв ле ния от но ше ния к лю дям (об хож де ние с ок
ру жа ю щи ми, фор мы об ра ще ния и при ветст вий, по ве де ние в об щест вен ных мес тах, 
ма не ры, одеж да)»2.

Исс ле дуя со от но ше ние по ня тий « речь» и «э ти кет», Е.В. Голь дин от ме ча ет: «Э ти
кет под чи нен сло жив шей ся сис те ме цен нос тей, от ра жа ет, зак реп ля ет ее. При ни мать 
этот эти кет, вы пол нять его пред пи са ния оз на ча ет при ни мать су щест ву ю щую сис
те му цен нос тей и тем са мым приз нать се бя чле ном дан но го об щест ва».3 И да ле е: 
« Вы бор эти кет но го зна ка – это не ме ха ни чес кое ре ше ние за да чи по го то вой, за ра нее 
из вест ной фор му ле. При ня тые в об щест ве сис те мы оце нок ча ще все го подс ка зы ва ют 
лишь об щее нап рав ле ние вы бо ра, а ре ше ние че ло век каж дый раз при ни ма ет сам».4

 Как из вест но, сфе ра ре че во го эти ке та вк лю ча ет ти по вые выс ка зы ва ни я, фор му лы 
веж ли во го об ра ще ни я, пра ви ла по ве де ни я, ко то рые вы ра жа ют доб ро же ла тель ное от но
ше ние к со бе сед ни ку, соз да ют бла гоп ри ят ные ус ло вия для меж лич ност но го об ще ни я.

Э ти кет ных средств мно го, они по–раз но му ис поль зу ют ся в раз ных сфе рах че ло ве
чес кой де я тель нос ти. В спе ци аль ной ли те ра ту ре вы де ля ют ся сле ду ю щие раз но вид
нос ти эти ке та: во инс кий эти кет, дип ло ма ти чес кий эти кет, цер ков ный эти кет, светс
кий эти кет, слу жеб ный (де ло вой) эти кет (см. спи сок ис поль зо ван ной ли те ра ту ры).

Е ди ни цы ре че во го эти ке та – это кли ше, сте ре о ти пы, пос то ян ные по сос та ву и 
ус той чи во прик реп лен ные к сте ре о тип ным си ту а ци ям. Они отк ла ды ва ют ся в фонд 
язы ка5. Сре ди фор мул ре че во го эти ке та су щест ву ют та кие еди ни цы, как «С па си бо», 
« По жа луйс та», « Будь те здо ро вы», « Доб рый ве чер», ре гу ли ру ю щие от но ше ния меж
ду людь ми, соз да ю щие бла гоп ри ят ный мик рок ли мат.

Од но из сла га е мых ре че во го эти ке та – об ра ще ни е. Об ра ще ние яв ля ет ся пер во э ле
мен том ре че во го эти ке та – на ча лом вк лю че ния кон так та с со бе сед ни ком6. О дин из 
са мых из вест ных рос сийс ких исс ле до ва те лей русс ко го ре че во го эти ке та Н. И. Фор
ма новс кая ха рак те ри зу ет этот пер во э ле мент сле ду ю щим об ра зом: “Об ра ще ние – это 
мно жест во, об ъе ди нен ное ап пе ля тив но–во ка тив ной функ ци ей”7. Об ра ще ни я ми мо
гут слу жить собст вен ные име на, фа ми ли и, сло ва, ука зы ва ю щие на по ло же ние в об
щест ве, на за ни ма е мую долж ность, на сте пень родст ва. 

Сей час сно ва ста ли ширo ко ис поль зо вать ся ста рые об ра ще ния « гос по дин»– 
« гос по да», час то вст ре ча ю щие в сфе ре по ли ти ки, в сре де предп ри ни ма те лей и чи
нов ни ков.

В русс ком язы ке в ро ли об ра ще ний выс ту па ют лич ные мес то и ме ни я. Их нем но го, 
но их вес в ре че вом эти ке те дос та точ но ве лик8.

Об ра ще ние на « вы» сви де тельст ву ет о куль ту ре, под чер ки вая ува же ние к парт
не ру или кол ле ге. Об ра ще ние на « ты» не же ла тель но в сфе ре де ло вых от но ше ний. 

2 Сло варь по эти ке /С. С. Аве рин цев [и др.] ; под ред. А. А. Гу сей но ва, И. С. Ко на. – 6–е изд. – М. : По ли
тиз дат, 1989.
3 Голь дин Е. В., Речь и эти кет, М., Прос ве ще ни е, 1983, стр. 11.
4 Голь дин Е. В., Речь и эти кет, М., Прос ве ще ни е, 1983, стр. 151.
5 Фор ма новс кая Н. И., Русс кий ре че вой эти кет: линг вис ти чес кие и ме то ди чес кие ак пек ты. – М.: Русс кий 
язык, 1982, стр. 30. 
6 Фор ма новс кая Н. И., Ре че вой эти кет в русс ком об ще ни и. Те о рия и прак ти ка, М., ВК, 2009, стр. 44. 
7 Фор ма новс кая Н. И., Ре че вой эти кет в русс ком об ще ни и. Те о рия и прак ти ка, М., ВК, 2009, стр. 44.
8 Голь дин Е. В., Речь и эти кет, М., Прос ве ще ни е, 1983, стр. 70.
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Пред поч ти тель нее об ра ще ние по име ни – от чест ву, по фа ми лии с до бав ле ни ем сло ва 
« гос по дин». Од на ко при этом наб лю да ет ся вли я ние об ра ще ния « на аме ри канс кий 
ма нер». Ча ще все го аме ри кан цы не при да ют осо бо го зна че ния фа ти чес кой бе се де, не 
тра тят вре ме ни на фор маль нос ти, быст ро пе ре хо дят к су ти раз го во ра, ис поль зуя об
ра ще ния по име ни, что на ру ша ет эти кет ный прин цип и край не не до пус ти мо.

К нез на ко мо му че ло ве ку мож но об ра тить ся со сло ва ми: «г раж да нин», « гос по дин», 
« су дарь» или « су да ры ня», « де вуш ка», « мо ло дой че ло век». Од на ко ис поль зо ва ние 
этих об ра ще ний ог ра ни че но узу сом, и по то му умест нее ис поль зо вать нейт раль ные 
сло ва: «Из ви ни те…», « Поз воль те…», « Будь те так доб ры…».

В ре чи об ра ще ния ис поль зу ют ся для нес коль ких це лей. Они вы де ля ют ад ре са та 
ре чи и име ют эти чес кое зна че ни е. Они пред ла га ют ад ре са там об щать ся в оп ре де лен
ном то не, соб лю дая оп ре де лен ные от но ше ни я: от но ше ния лю дей близ ких или да ле
ких, рав ных или не рав ных. 9

 Де ло вой эти кет – это на бор пра вил и ука за ний, ко то ры е, рег ла мен ти руя от но ше
ния меж ду людь ми, приз ва ны по мочь сде лать про фес си о наль ные от но ше ния гар мо
нич ны ми, про дук тив ны ми и уп рав ля е мы ми.

В ре че вом фон де язы ка су щест ву ет мно го ре че вых фор мул, ко то рые по мо га ют 
ад ре сан ту ос тать ся веж ли вым. Их мож но ис поль зо вать в та ких си ту а ци ях, как си ту
а ция от ка за, за держ ки по ло жи тель но го ре ше ни я, не сог ла си я. Вот не ко то рые из этих 
фор мул: «К со жа ле ни ю, мы не мо жем сог ла сить ся с ва шим ус ло ви ем…», «С со жа ле
ни ем вы нуж де ны со об щить о не воз мож нос ти…» и др.

В от вет на пред ло же ни е, зап рос, приг ла ше ни е, позд рав ле ние мож но ис поль зо вать 
сле ду ю щие фор му лы: «Б ла го да рим Вас за сво ев ре мен ный от вет», «Б ла го да рим Вас за 
пред ло же ни е...», « Поз воль те вы ра зить приз на тель ность за учас тие в...», «П ри ми те 
на ше приг ла ше ни е…», « На де ем ся, что Вы най де те вре мя для...», «С удо вольст ви ем 
приг ла шаю Вас при нять учас тие в...», «И мею честь приг ла сить Вас...», « Мы бы ли бы 
ра ды ви деть Вас на...» и др.

Э ти кет – это ко декс ци ви ли зо ван но го по ве де ни я, ко то рый ба зи ру ет ся на пот реб
нос ти че ло ве ка быть приз нан ным, на уче те его со ци аль но го ста ту са и дос то инст ва.

«С пе ци фи ка де ло во го об ще ния зак лю ча ет ся в том, что столк но ве ни е, вза и мо
дейст вие эко но ми чес ких ин те ре сов и со ци аль ное ре гу ли ро ва ние осу ществ ля ет ся в 
пра во вых рам ках. Иде аль ным ре зуль та том вза и мо дейст вия и пра во во го оформ ле ния 
от но ше ний ста но вят ся парт нерс кие от но ше ни я, пост ро ен ные на ос но вах вза им но го 
ува же ния и до ве ри я. Спе ци фи чес кой осо бен ност ью де ло во го об ще ния яв ля ет ся его 
рег ла мен ти ро ван ность, т.е. под чи нен ность ус та нов лен ным пра ви лам и ог ра ни че ни
ям. Эти пра ви ла оп ре де ля ют ся ти пом де ло во го об ще ни я, его фор мой, сте пен ью офи
ци аль нос ти, на ци о наль ны ми куль тур ны ми тра ди ци я ми и об щест вен ны ми нор ма ми 
по ве де ни я. Они фик си ру ют ся, оформ ля ют ся в ви де про то ко ла (де ло во го, дип ло ма
ти чес ко го), су щест ву ют в ви де об щеп ри ня тых норм со ци аль но го по ве де ни я, в ви де 
эти кет ных тре бо ва ний, ог ра ни че ний вре мен ных ра мок об ще ни я». 10

9 Голь дин Е. В., Речь и эти кет, М., Прос ве ще ни е, 1983, стр. 78. 
10 Кол ту но ва М. В., Язык и де ло вое об ще ни е. Нор мы. Ри то ри ка, М., Эко но ми ка, 2000, стр. 3.
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Расп рост ра нен ным эле мен том ре че во го эти ке та яв ля ет ся ру ко по жа ти е. Ру ко по
жа тие как  эле мент при ветст вия   вос хо дит к древ нос ти. Оно оз на ча ло от сутст вие 
ору жия в ру ке, сим во ли зи ро ва ло акт друж бы и ми ра. И се год ня ру ко по жа тие мо жет 
оз на чать мно го е: восп ри я тие парт не ра, рас по ло же ние и от но ше ние лю дей друг к 
дру гу. В за ви си мос ти от по ло же ния ру ки во вре мя при ветст вия ру ко по жа тие мо жет 
пе ре да вать пре вос ходст во, приз на ние ли дерст ва, от но ше ния ра венст ва, парт нерст ва. 

Во вре мя де ло во го об ще ния сле ду ет учи ты вать расс то я ние меж ду со бе сед ни ка ми. 
На ру ше ние до пус ти мых гра ниц ос тав ля ет неп ри ят ное ощу ще ни е.

 Важ ный эле мент веж ли вос ти – это пра виль ное предс тав ле ние се бя или трет ье го 
ли ца. Де ло вой эти кет рас по ла га ет оп ре де лен ны ми еди ни ца ми для предс тав ле ни я, 
ко то ры ми нель зя пре неб ре гать, ко то рых не сле ду ет из бе гать. Мож но ис поль зо вать 
сле ду ю щие фра зы: « Раз ре ши те предс та вить ся…», « Поз воль те предс та вить Вам...», 
« Раз ре ши те поз на ко мить Вас...», «Э то мой ком пан ьон...», «П редс тав ляю Вам…» и т.д. 

П рин цип веж ли вос ти и слу жеб ная су бор ди на ция долж ны соб лю дать ся и в де ло
вых раз го во рах ру ко во ди те ля с под чи нен ным. Но не лиш ним бу дет обу чать и под
рас та ю щее по ко ле ние нес лож ной, но столь нуж ной на у ке че ло ве чес ких от но ше ний. 
Не дос та точ ное вла де ние ре че вым эти ке том час то ост ро ощу ща ет ся в про цес се ра
бо ты с уча щи ми ся и сту ден та ми. Низ кий уро вень вла де ния осо бен нос тя ми эти ке та 
иног да мо жет пос та вить об ща ю щих ся меж ду со бой пре по да ва те ля и уче ни ка, пре
по да ва те ля и сту ден та, уче ни ка и уче ни ка, сту ден та и сту ден та в зат руд ни тель ное 
по ло же ни е, выз вать конф лик ты да же при са мом доб ром от но ше нии друг к дру гу. 
Ад ре сат ре чи и вся обс та нов ка об ще ния ока зы ва ют на го во ря ще го боль шое вли я ние 
и во мно гом пре доп ре де ля ют вы бор фор мы для пос ле ду ю ще го или дли тель но го об
ще ни я. И то, как бу дет раз ви вать ся пос ле ду ю щее об ще ни е, в ка кой то наль нос ти, за
ви сит от вла де ния фор му ла ми ре че во го эти ке та. 

В сов ре мен ных ус ло ви ях из ме нил ся под ход к выс ше му об ра зо ва ни ю. Ос нов ная 
идея но во го под хо да – это идея лич ност но–о ри ен ти ро ван но го обу че ни я, пред по ла га
ю щая суб ъект но–суб ъект ное вза и мо дейст ви е, ува жи тель ное от но ше ние к лич нос ти 
сту ден та, тре бу ю щая раз ви тия его по тен ци аль ных воз мож нос тей. В дан ных ус ло
ви ях воз рас та ет роль и зна че ние ре че во го эти ке та, соб лю де ния со ци аль ных норм, 
ус та но вок по ве де ни я, ко то рые рег ла мен ти ру ют дейст вия лич нос ти.

 Низ кий уро вень раз ви тия куль ту ры ре чи в школь ной и сту ден чес кой сре де, ду хов
но–н равст вен ный кри зис об щест ва от ра жа ет ся на куль ту ре об ще ния сту ден тов. Для 
фор ми ро ва ния нравст вен но–ду хов ной куль ту ры под рас та ю ще го по ко ле ния це ле со об
раз но про ве де ние се ми на ров, фор ми ру ю щих на вы ки ве де ния спо ра, дис кус си и, дис пу
та, спо собст ву ю щих при ви тию ре че вой куль ту ры и фор ми ро ва нию у обу ча е мых го тов
нос ти к сот руд ни чест ву, сов мест ной де я тель нос ти, то ле рант но го от но ше ния к чу жо му 
мне ни ю. Мож но про во дить вос пи та тель ные се ми на ры, тре нин ги под де ви зом  «У чим
ся вес ти де ба ты». Про ве де ние час тых тре нин гов, де ба тов спо собст ву ет фор ми ро ва нию 
уме ний вес ти спор, де ба ты, учит де лать вы во ды, отс та и вать свою точ ку зре ни я, при 
этом не на ру шая об щеп ри ня тых норм об ще ни я, вес ти се бя дос той но и кор рект но.

 Пос редст вом прак ти чес ких за ня тий, соз да ния спор ных си ту а ций уча щим ся и сту
ден там при ви ва ют ся хо ро шие ма не ры, их речь обо га ща ет ся раз но об раз ны ми эти кет
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ны ми фор му ла ми, что в даль ней шем по мо га ет пра виль но ст ро ить от но ше ния в кол
лек ти ве. Зна ние ре че во го эти ке та улуч ша ет « мик рок ли мат» в ау ди то ри и, спо собст ву ет 
соз да нию бла гоп ри ят ной обс та нов ки для ов ла де ния проч ны ми и глу бо ки ми зна ни я
ми, по вы ша ет эф фек тив ность учеб но го про цес са. Ов ла дев зна ни я ми эти ке та, сту дент 
бу дет ус пеш ным в прак ти чес кой де я тель нос ти, су ме ет лег че адап ти ро вать ся в ме ня ю
щей ся, не ус той чи вой сфе ре биз не са, най дет свое мес то в про цес се мас со вой гло ба ли
за ци и. Ес ли вла де ние ре че вым эти ке том в биз не се – это про пуск в де ло вой мир, то в 
ау ди то рии и в клас се – это про пуск в мир зна ний и вза и мо по ни ма ни я.

Де ло вая куль ту ра вк лю ча ет де ло вой эти кет, эле мен ты ста рой сис те мы, за имст во
ва ния из за пад но го биз нес–э ти ке та и не ко то рые осо бен нос ти оте чес ко го де ло во го по
ве де ни я.11 Соб лю де ние де ло во го эти ке та, об хо ди тель ное и ува жи тель ное от но ше ние 
к кол ле гам и де ло вым парт не рам – « ви зит ная кар точ ка» сов ре мен но го спе ци а лис та. 

Де ло вой эти кет – это уме ние за бо тить ся о сво ем имид же, доб ро же ла тель ность, 
куль ту ра уст ной и пись мен ной ре чи, са мо об ла де ни е, то ле рант ность, спо соб ность уп
рав лять пра ви ла ми де ло во го ме недж мен та, вла де ние сек ре та ми де ло вых пе ре го во ров. 

З на ние и соб лю де ние эти ке та по мо га ет вой ти в де ло вой мир. Де ло вой эти кет – 
это пра ви ла, ре гу ли ру ю щие вза и мо от но ше ния меж ду людь ми, же ла ю щи ми за нять ся 
сов мест ной де я тель ност ью. Де ло вое об ще ние от ли ча ет ся от об ще ния не фор маль но
го, оно рег ла мен ти ру ет ся ст ро ги ми прин ци па ми и за ко на ми де ло во го эти ке та. Де
ло вое об ще ние ст ро ит ся с уче том вза им ных ин те ре сов и ра венст ва. Цель де ло во го 
об ще ния – дос ти же ние вза и мо по ни ма ния и вза и мо вы год но го сот руд ни чест ва, ст
рем ле ние к общ нос ти ин те ре сов и по ис ку кон сен сус но го ре ше ни я. 

В де ло вом об ще нии долж ны быть ре а ли зо ва ны три функ ции об ще ни я: ком му ни
ка тив на я, ин те рак тив ная и пер цеп тив на я. 

П рин ци пом, ре гу ли ру ю щим ре че вое по ве де ние в де ло вом об ще нии яв ля ет ся 
прин цип ко о пе ра ци и, ре а ли зу ю щий ся, со г лас но те о рии Г.П. Грай са, в се ми мак си мах 
(п рин ци пах по ве де ни я): мак си ма так та; мак си ма ве ли ко ду ши я; мак си ма ре ле вант
нос ти выс ка зы ва ни я; мак си ма пол но ты ин фор ма ци и; мак си ма сим па ти и; мак си ма 
сог ла си я; мак си ма ск ром нос ти. Ос нов ной прин цип сов ре мен но го де ло во го об ще ния 
зак лю ча ет ся в том, что из на чаль но об ще ние ст ро ит ся ис хо дя из оп ре де ле ния со бе
сед ни ка как парт не ра, рав ноп рав но го участ ни ка ди а ло га, вне за ви си мос ти от его со
ци аль ной по зи ции и от его ком му ни ка тив ной по зи ци и.12

В лю бой сфе ре про фес си о наль ной де я тель нос ти при де ло вом об ще нии или выс
туп ле нии так же не об хо ди мо: не на ру шать грам ма ти чес ко го ст роя язы ка, соб лю дать 
за ко ны ло ги ки и учи ты вать функ ци о наль ные сти ли ре чи, ис поль зо вать бо гатст во 
язы ка, вла деть прак ти кой пуб лич ных выс туп ле ний. Пра ви ла де ло во го эти ке та пост
ро е ны на прин ци пах, вы пол не ние ко то рых обя за тель но: прин цип ува же ни я, прин
цип при о ри те та стар ше го, прин цип при о ри те та жен щи ны, прин цип эс те ти ки, прин
цип ги ги е ны. 13

11 Коб зе ва В., Де ло вой эти кет – эко но ми чес кая ка те го рия / Кор по ра тив ная куль ту ра, сен тябрь, 2006.
12  Кол ту но ва М. В., Язык и де ло вое об ще ни е. Нор мы. Ри то ри ка, М., Эко но ми ка, 2000, стр. 3.
13 П си хо ло гия и эти ка де ло во го об ще ния / Под ред. Л. Н. Лав ри нен ко, Л. И. Ер шо вой, М., Юрайт, 2012, стр. 9.
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 Де ло вое об ще ние всег да пред по ла га ет ди а лог, фор мы ко то ро го мно го об раз ны: 
де ло вой раз го вор, де ло вая бе се да, пе ре го во ры, ин терв ью, дис кус си я, со ве ща ни е, 
пресс–кон фе рен ци я. В бе се де сле ду ет при дер жи вать ся сле ду ю щих прин ци пов раз
ви тия ди а ло га: точ ность, чест ность, кор рект ность, такт, уме ние выс лу шать, конк
рет ность.14

В. И. Ве не дик то ва счи та ет, что в де ло вом об ще нии важ но ис поль зо ва ние осо бых 
эф фек тов ком му ни ка ци и: эф фект ви зу аль но го имид жа, эф фект пер вых фраз, эф фект 
ар гу мен та ци и, эф фект ин то на ции и па уз, эф фект ху до жест вен ной вы ра зи тель нос ти, 
эф фект ре лак са ци и. 15

Дейл Кар не ги ут верж дал, что ус пех че ло ве ка в фи нан со вых де лах на 15 % за ви сит 
от его про фес си о наль ных зна ний и на 85 % – от его уме ния об щать ся с людь ми. Лю
бой биз нес – это сог ла со ван ные дейст вия мно жест ва лю дей, ре зуль тат ко то рых на хо
дит ся в пря мой за ви си мос ти от уме ния кон так ти ро вать с людь ми.

Де ло вой эти кет по мо га ет соз да нию осо бо го « мик рок ли ма та» для эф фек тив нос ти 
об ще ни я, парт нерст ва, по рож да ет по ло жи тель ные эмо ци и, спо собст ву ет ло яль нос ти 
кли ен тов. Эти кет ное де ло вое по ве де ние при быль но. Мно гие ком па нии соз да ли свой 
стиль, уде ляя боль шое вни ма ние обу че нию сво их сот руд ни ков бе зуп реч ным де ло
вым ма не рам и соз да вая се бе тем са мым кон ку рент ное пре и му щест во.

 Дейст вен ная си ла ре че во го эти ке та в его осо бых со ци аль ных и линг вис ти чес ких 
свойст вах. Что бы сос то ять ся и ут вер дить ся как предп ри ни ма те лю, на ла дить парт
нерс кие свя зи, быть при ня тым в об щест ве, не об хо ди мо вы пол нять эти кет ные нор
мы, со вер шать со ци аль ные « пог ла жи ва ни я», что ком форт но и при ят но, ис поль зо
вать фор му лы ре че во го эти ке та, всег да и во всем соб лю дать веж ли вость, тер пи мость 
и вла деть ком му ни ка тив ной куль ту рой.

 Էտիկետի դերը գործնական հարաբերությունների ոլորտում 

Տվյալ հոդվածում շոշափվում է վարվելակարգի (էտիկետի) դերը ժամանակակից 
սո ցիալ–տնտե սա կան կյանքում և նշվում է, որ դա պայմանավորված է սահմանների 
ընդ լայն մամբ, շու կա յա կան հարաբերությունների զարգացմամբ: Վարվելակարգի 
տի րա պետումը ան հրա ժեշտ է բոլոր ոլորտներում. տնտեսական, քաղաքական, 
գործ նական, ուսում նական: Վարվելակարգի կանոնների անհրաժեշտությունը 
զգաց վել է դեռ վաղ ժա մա նակ ներում, իսկ այժմ էլ ավելի էական է իմանալ և 
կիրա ռել վարվելակարգի կանոնները: Դրանց բացակայությունը լարվածություն է 
ստեղ ծում ցանկացած բնագավառում: 

Այս հոդվածի նպատակն է գործարար անձանց ուշադրությունը սևեռել վար վե
լա կարգի կանոններին և դրանց կիրառման անհրաժեշտությանը հաջողակ բիզ
նես ծա վա լելու համար, միաժամանակ սերմանել վարվելակարգի նորմերը աշա
կեր տա կան և ուսանողական բնագավառներում:

14 Ба же но ва Е., Де ло вой эти кет, М.: АСТ, 2009, с. 97.
15 Ве не дик то ва В. И., Де ло вая ре пу та ци я: лич ность, куль ту ра, эти ка, имидж де ло во го че ло ве ка, М., Инсти
тут но вой эко но ми ки, 1996, стр. 143–144.
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Ժա մա նա կա կից սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գա ցում նե րի և ան ձի 
ար ժե հա մա կար գի ու հո գևոր–բա րո յա կան գի տակ ցու թյան փոխ

կապ վա ծու թյան հիմ նախն դի րը 

Ար մի նե Դավ թյան 
Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նի օ տար  

լե զու նե րի ֆա կուլ տե տի դա սա խոս

Վեր ջին 20 տա րի նե րին ՀՀ–ո ւմ փոր ձում են ձևա վո րել ժո ղովր դա վա րա կան 
և ա զա տա կան տն տե սու թյան վրա հեն վող քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն: 
Կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում տե ղի են ու նե նում հա մա կար գային փո փո խու թյուն
ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ոչ մի այն ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով, այլև հա մաշ խար հային զար գա ցում նե րին բնո րոշ աշ խար հա քա ղա քա կան, 
ժո ղովր դագ րա կան, մշա կու թային, սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րով:

ՀՀ պե տա կան կր թա կար գի բո վան դա կու թյան մեջ ի րա վամբ տեղ գտած այս 
նկա տա ռում ներն ան վի ճե լի են դարձ նում այն ե ղե լու թյու նը, որ հան րակր թու թյու
նը «ար տադ րու թյունն» է, ո րը պետք է պատ րաս տի հա սա րա կու թյան տն տե սա կան 
և քա ղա քա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին ու պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան և դրանց զար գաց մա նը նպաս տող քա ղա քա ցի ներ: Ան վի ճե լի է, որ նրանց 
բա րո յա կան և մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կից է կախ ված 
պե տու թյան և հա սա րա կու թյան բո լոր ո լորտ նե րի քա ղա քա կիրթ ու կա յուն զար
գա ցու մը: Դրանց զու գա հեռ պե տա կան և կր թա կան հիմ նախն դիր նե րի շար քում 
խիստ կար ևոր դեր է կա տա րում ազ գային ի նք նու թյան պահ պան ման և զար գաց
ման հիմ նա հար ցը:

«Այս ի րա վի ճա կում յու րա քան չյուր սուբյեկ տի հիմ նա կան խն դի րը նրա հե տա
գա գո յատ ևումն է որ պես հա սա րա կա կան և պատ մա կան զար գաց ման կար ևոր 
սուբյեկ տի: Հայ ժո ղովր դի հա մար այդ մար տահ րա վե րը կոնկ րե տա նում է յու րա
հա տուկ հիմ նա հար ցով. ա պա հո վել հե տա գա գո յատ ևու մը այն պես, որ մի կող մից՝ 
այն չհան գեց նի ձուլ վե լու ա ռա վել հզոր էթ նոմ շա կու թային հա սա րա կար գե րին, 
մյուս կող մից` հա յու թյու նը ան նկա տե լի ո րեն չվե րած վի ֆոլկ լո րային հան րույ թի` 
իր յու րա հա տուկ պատ մա կան ան ցյա լով»1: 

Միև նույն ժա մա նակ, պե տու թյան տն տե սա քա ղա քա կան կա ռուց ված քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րն ո ւղ ղոր դում են կր թու թյան բա րե փո խում նե րի ար
դյու նա վե տու թյու նը, քա նի որ քա ղա քա կան, տն տե սա կան և կր թա կան ո լորտ նե
րի փոխ կապ վա ծու թյունն ու փոխ կախ վա ծու թյու նը ա կն հայտ է ու ան խու սա փե լի: 
Հա սա րա կու թյու նը հա մա կարգ է, ո րի յու րա քան չյուր ո լորտ նե րի ներ դաշ նակ զար
գաց ման հիմ քում ըն կած է ո րո շա կի ը նդ հան րա կան հաս կա ցու թյուն նե րի, օ րենք
նե րի ու օ րի նա չա փու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րոնք ա պա հո վում են ո լոր տային 
երևույթ նե րի, օբյեկտ նե րի ու սուբյեկտ նե րի ներ դաշ նակ գոր ծու նե ու թյու նը: 

Սա կայն, մեր կող մից փորձ է ար վում ու սում նա սի րե լու այն օ րի նա չա փու
թյուն նե րը, ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված են հա սա րա կու թյան մի ջո լոր տային, 

1 Մ. Մկրտ չյան, Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը և հան րակր թու թյու նը, ՀՀ ԳԿՆ ԿԱԻ, « Մարդ և հա
սա րա կու թյուն» ամ սա գիր № 1–2, 2006 թ., էջ 4:
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մաս նա վո րա պես, սո ցի ալ–տն տե սա կան, մշա կու թային զար գաց ման մի տում նե
րը, ըն թացքն ու ո րա կը: 

Ի՞ն չը կա րող է խո չըն դո տել հա սարա կու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց մա նը 
և ի նչ պե՞ս կա րե լի է լու ծել ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րը: Այս հար ցե րին մաս նա գետ
նե րը սո վո րա բար փոր ձում են տալ ի րա վա կան և տն տե սա գի տա կան լու ծում ներ, 
սա կայն, շատ քչերն են ան դրա դառ նում այն մարդ կային սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րին, 
ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված են այդ զար գա ցում ներն ու խո չըն դոտ նե րը: 

Դ րանց շար քում մենք կա ռանձ նաց նենք ան ձի, նրա բա րո յա հոգ ևոր ար ժե հա
մա կար գի և հա սա րա կու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան և մշա կու թային զար գաց
ման փոխ կապ վա ծու թյան հիմ նա հար ցը: Մեր կար ծի քով դրանք այն հիմ նա կան 
սուբյեկ տիվ գոր ծոն ներն են, ո րոնք ոչ ան մի ջա կան, այլ խո րա պես, կա րող են ազ
դել այս կամ այն պե տու թյան քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային և տն տե
սա կան մոդել նե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման վրա: 

Այ սօր մաս նա գե տի և ան ձի բա րո յա կան և հոգ ևոր ար ժե հա մա կար գի ձևա
վոր ման հիմ նախն դի րը դար ձել է բազ մա թիվ հե տա զո տող նե րի, հատ կա պես, 
հո գե բան նե րի ու ման կա վարժ նե րի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան: Դրանց ան
դրա դար ձել են Է. Է րիկ սո նը, Ու. Ջեյմ սը, Գ. Օլ պոր տը, Լ. Ս. Բի գոտս կին, Լ. Ի. Բա
ժո վի չը, Ա. Ն. Լե ոնտ ևը, Ս. Լ. Ռու բինշ տեյ նը, Վ. Վ. Զնա կո վան, Վ. Դ. Շեդ րի կո վան, 
Մ. Պ. Բար բո լի նը, Ա. Վ. Մուդ րի կը և այլք: Իր հոդ ված նե րում այս խնդ րին է բազ
միցս ան դրա դար ձել Մ. Մկրտ չյա նը:

 Մենք կփոր ձենք հիմ նա վո րել սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման օ րի նա չա
փու թյուն նե րը մար դա բա նու թյան և ար ժե բա նու թյան տե սան կյու նից, քա նի–որ 
հա մա րում ե նք, որ ան ձը, նրա ար ժե հա մա կարգն ու ա ռա ջա տար գա ղա փա րա բա
նու թյու նը, գլ խա վոր ու շար ժիչ ու ժերն են այդ զար գա ցում նե րի: Ո ւս տի, ե թե ան ձն 
ու նի զար գա ցած հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյուն և հոգ ևոր–բա րո յա կան կողմ
նո րո շում ներ, և, ե թե նման ան ձանց թի վը հա սա րա կու թյան մեջ գե րակշ ռող է և 
ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան զար գաց ման ո ւղղ վա ծու թյու նը, ա պա մի այն այդ 
դեպ քում կա րող է խոսք գնալ սո ցի ալ–տն տե սա կան և մշա կու թային զար գա ցում
նե րի մա սին: 

Օ րի նակ, ե թե սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գա ցում նե րի նա խագ ծու մը ի րա կա
նաց վի լա վա գույնս բարձր մաս նա գի տա կան մա կար դա կով, հիմն վե լով լա վա
գույն դրա կան մի տում նե րի վրա, սա կայն այդ նա խագ ծի ի րա կա նա ցու մը դր վի 
ան ձանց վրա, ովքեր չու նեն հա մա պա տաս խան ար ժե հա մա կարգ և բա րո յա կան 
գի տակ ցու թյուն` մաս նա վո րա պես` նպա տա կի գի տակ ցում, պա տաս խա նատ վու
թյան զգա ցում, հան րային օգ տա կա րու թյան գի տակ ցում, ա պա ցան կա ցած նա
խա գիծ դա տա պարտ ված է ան հա ջո ղու թյան: Նույն կերպ, կր թու թյան ո լոր տում. 
ե թե ծրա գիր ու նենք կր թե լու պե տու թյան հա մար այս կամ այն ա մե նա գե ղե ցիկ 
նկա րագ րե րով օ ժտ ված քա ղա քա ցի ներ, սա կայն չու նենք հոգ ևոր–բա րո յա կան 
կողմ նո րոշ մամբ մաս նա գետ ներ, ովքեր պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրեն 
այդ գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ու ո րա կի հար ցում, ցան կա ցած գե ղե ցիկ 
կրթա կան նա խա գիծ, ևս դա տա պարտ ված է նպա տա կի ու ար դյուն քի թե րու թյան: 
Ի սկ ե թե պե տու թյու նը չի կր թում հա մա պա տաս խան ո րակ նե րով քա ղա քա ցի ներ, 
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ովքեր պետք է ձևա վո րեն իր սո ցի ալ–տն տե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային 
ի նք նու թյունն ու նկա րա գի րը, ա պա այդ պե տու թյու նը դա տա պարտ ված է ի նք
նաոչն չաց ման: Սա օ րի նա չա փու թյուն նե րի այն շղ թան է, ո րի հիմ քում ըն կած են 
կուռ սո ցի ալ–հո գե բա նա կան օ րենք ներ և օ րի նա չա փու թյուն ներ, ո րոնք կդի տար
կենք ստորև:

Նախ ան հեր քե լի է, որ Հա յաս տա նում հա սա րա կա կան, մշա կու թային և տն
տե սա կան այն սուբյեկ տը, ո ւմ գոր ծու նե ու թյու նը պետք է նպաս տի պե տու թյան 
զար գաց մա նը, քա ղա քա ցին է և ան ձը: Դրա նով է պա յմա նա վոր ված նաև ան ձի` 
որ պես սուբյեկ տի, ար ժե քային ըն կա լու մը ՀՀ Սա հա մա նադ րու թյան և օ րենսդ րու
թյան մեջ2:

Հի շենք, որ, ե րբ մար դը հաս նում է զար գաց ման այն պի սի աս տի ճա նի, ե րբ դառ
նում է գի տակ ցու թյան և ի նք նա գի տակ ցու թյան կրող, ի վի ճա կի է լի նում ի նք նու
րույն հա րա փո փոխ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել` ա պա մի այն այդ դեպ քում նրան 
կա րե լի է հա մա րել ան ձ: Հո գե բան նե րի բազ մա թիվ դի տար կում նե րի հա մա ձայն` 
ան ձը ձևա վոր վում է հա սա րա կու թյան կող մից մշակ ված փոր ձի յու րաց ման ճա նա
պար հով: Նրանք ան ձի զար գաց ման հիմ նա կան դր դա պատ ճառ են հա մա րում հա
կա սու թյուն նե րը: Տար բե րում են ար տա քին, ներ քին, ը նդ հա նուր կամ ու նի վեր սալ 
և ան հա տա կան հա կա սու թյուն ներ: 

Ու նի վեր սալ կամ ը նդ հա նուր են կոչ վում այն հա կա սու թյուն նե րը, ո րոնք ծա
գում են մար դու նյու թա կան վի ճա կի բա րելավման և բարձ րա կարգ` հոգ ևոր պա
հանջ մունք նե րի և դրանց բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի միջև: 

Ներ քին հա կա սու թյուն նե րը ծա գում են «ան ձի ի նքն իր հետ ան հա մա ձայ նու
թյան» հիմ քի վրա և ար տա հայտ վում են մար դու ներ քին մղում նե րով: Ար տա քին 
հա կա սու թյուն նե րի դր դա պատ ճառ նե րը ծա գում են ար տա քին ու ժե րի ազ դե ցու
թյան ներ քո` այլ մարդ կան ցից և հա սա րա կու թյու նից տար բեր վե լու ըն թաց քում: 
Ան հա տա կան հա կա սու թյուն նե րը բնո րոշ են կոնկ րետ մար դուն: Ո ւս տի, մենք տես
նում ե նք, որ ան ձի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում մի ջա վայ րի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի 
ու ան ձի ներ քին գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցու թյու նը բա վա կա նին սերտ է, սա կայն 
դրանց ու սում նա սի րու թյուն նե րը լուրջ դժ վա րու թյուն նե րի ա ռջև են կանգ նեց նում 
մաս նա գետ նե րին` բազ մա զա նու թյան, ան կան խա տե սե լի ու թյան, տա րե րայ նու
թյան, ա նընդ հատ փո փո խա կա նու թյան ու դի նա մի կայի մեջ լի նե լու պատ ճա ռով: 

Առ այ սօր ան ձի հո գե կա նի զար գաց ման հար ցը բա նա վե ճի թե մա է հո գե բա նու
թյան, ման կա վար ժու թյան, գե նե տի կայի, սո ցի ո լո գի այի ո լորտ նե րում: Մի դեպ
քում զար գա ցումն դիտ վում է որ պես բնա ծին ծրագ րա վոր ված գոր ծու նե ու թյամբ 

2  • ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, Հոդ ված 3. Մար դը, նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը, հիմ նա կան ի րա վունք
նե րը և ա զա տու թյուն նե րը բարձ րա գույն ար ժեք ներ են:

   • ՀՀ կր թու թյան մա սին օ րենք, Հոդ ված 4.2. Կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա
կա նու թյան հենքն ազ գային դպ րոցն է, ո րի գլ խա վոր նպա տա կը մաս նա գի տա կան պատ
շաճ պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող և հա մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած, հայ րե նա սի րու
թյան, պե տա կա նու թյան և մար դա սի րու թյան ո գով դաս տի ա րակ ված ան ձի ձևա վո րումն է: 
•  ՀՀ կր թա կան հա մա կար գը նպա տա կաուղղ ված է հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր և մտա վոր նե րու ժի ամ
րապնդ մա նը, ազ գային և հա մա մարդ կային ար ժեք նե րի պահ պան մանն ու զար գաց մա նը: Այդ գոր
ծին իր նպաստն է բե րում նաև հայ ե կե ղե ցին:
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պայ մա նա վոր ված հաս տա տուն օ րենք նե րի, այ սինքն` ներ քին գոր ծոն նե րի ար
դյունք, մյուս դեպ քում` որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյուն նե րի: Ե թե ա ռա ջի նում 
կար ևոր վում է ժա ռան գա կան գոր ծո նը, և զար գա ցու մը դի տարկ վում է որ պես օր
գա նիզ մում դր ված նա խադ րյալ նե րի ծա վա լում, քա նա կա կան աճ, ա պա ե րկ րոր
դում` զար գա ցում ա սե լով հաս կա նում ե նք ո րա կա կան փո փո խու թյու նը, է ա պես 
նո րի ծա գում, հնի մա հա ցու մը և նո րի ծնուն դը, ան ցու մը մի ա տե սա կու թյու նից` 
բազ մա զա նու թյան, հնա րա վո րու թյու նից` ի րա կա նու թյան:

Բ նա ծին նա խադ րյալ նե րի և օն տո գե նե զի ըն թաց քում ո րո շա կի օ րի նա չա փու
թյուն նե րով ըն թա ցող զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի դի տար կու մը թույլ են տա լիս 
ոչ թե հա կադ րել այս 2 տե սու թյուն նե րը, այլ հա կա ռա կը` ամ բող ջաց նել: Չէ որ մար
դը ոչ մի այն բնու թյան, այլև հա սա րա կու թյան զար գաց ման ար դյունք է, և ա վե լին. 
ապ րե լով հա սա րա կու թյան մեջ` մե զա նից յու րա քան չյու րը հար թում է իր ու րույն 
կյան քի ու ղին, հետ ևա բար զար գաց ման է ու թյու նը հաս կա նալ հնա րա վոր է մի այն 
այս եր կու մո տե ցում նե րի մի աս նու թյան հա մա տեքս տում: 

Ըստ Ա. Ն. Լե ոնտ ևի3 ան ձի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում հա սա րա կա կան նյու
թա կան և հոգ ևոր փոր ձի փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցում, աշ խա տան քային կամ 
գոր ծու նե ու թյան այլ պայ ման նե րում դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում: Ը ստ նրա` 
ան ձը ծն վում է եր կու ան գամ. ա ռա ջին ծնուն դը կապ վում է նա խադպ րո ցա կան 
տա րիքի հետ: Սա նա ներ կա յաց նում է շատ հայտ նի օ րի նա կով, ո րը հայտ նի է « դա
ռը կոն ֆե տի է ֆեկտ» ան վամբ: Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խան փոր ձարկ
վո ղից ստա նում է գործ նա կա նում ա նի րա կա նա նա լի ա ռա ջադ րանք. ձեռք բե րել 
ի րե նից հե ռու գտն վող ի րը` ա ռանց ա թո ռից վեր կե նա լու: Փոր ձար կո ղը սենյա
կից դուրս է գա լիս, բայց շա րու նա կում է ան նկատ կեր պով հետ ևել ե րե խա նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Ան հա ջող փոր ձե րից հե տո ե րե խան վեր է կե նում ա թո ռից 
և վերց նում է ի րեն ան հրա ժեշտ ի րն ու վե րա դառ նում իր տե ղը: Փոր ձար կո ղը վե
րա դառ նում է սե նյակ, գո վում նրան և որ պես պարգև` կոն ֆետ է տա լիս: Ե րե խան 
դրա նից հրա ժար վում է, ի սկ ե րբ փոր ձար կո ղը պն դում է, որ նա ըն դու նի պարգ ևը, 
ե րե խան սկ սում է ան ձայն լաց լի նել: Կոն ֆե տը նրա հա մար դառ նում է դա ռը: 

Ա. Ն. Լե ոնտ ևի կար ծի քով ե րե խան գտն վում էր դր դա պատ ճառ նե րի բախման 
ի րա վի ճա կում: Նրա մի դր դա պատ ճա ռը հե տաքրք րող ա ռար կան վերց նելն է 
(ան մի ջա կան պա հանջ մունք), մյու սը` մե ծա հա սա կի պա հանջ նե րին են թարկ վե
լը (« սո ցի ա լա կան դր դա պատ ճառ»): Մե ծա հա սա կի բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում 
հաղ թում է ան մի ջա կան դր դա պատ ճա ռը: Սա կայն փոր ձար կո ղի ներ կա յու թյամբ 
ակ տի վա նում է ե րկ րորդ դր դա պատ ճա ռը, ո րի նշա նա կու թյունն էլ ա վե լի է ու ժե
ղա նում չվաս տա կած պարգ ևից հե տո: Պարգ ևից հրա ժար վելն ու ե րե խայի ար
ցունք նե րը վկա յում են այն մա սին, որ սո ցի ա լա կան նոր մե րի յու րաց ման և դրանց 
են թարկ վե լու գոր ծըն թացն ար դեն սկս վել է, չնա յած դեռ չի հա սել ա վար տին: 
Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ ե րե խայի սո ցի ա լա կան դր դա պատ ճառ ներն 
ակ տի վա նում են մե ծա հա սա կի ներ կա յու թյամբ: Սա վկա յում է այն մա սին, որ 
ան ձնա վո րու թյան դրս ևո րում նե րն ի հայտ են գա լիս մի ջանձ նային հա րա բե րու

3  Ле он тев А. Н., Деятельность. Сознание. Личность. М., Мысль, 1975 г., 303 с., сс. 159–231.
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թյուն նե րում և մի այն հե տո են դառ նում ան ձի ներ քին կա ռուց ված քային տար րեր: 
Դրանք հենց նոր ձևա վոր վող ար ժե հա մա կար գի տար րերն են, ո րոնք հե տա գա
յում են թա գի տակ ցա կան գոր ծըն թաց նե րից կա րող են դառ նալ գի տակ ցա կան: 

Ան ձի ե րկ րորդ ծնուն դը սկս վում է դե ռա հա սու թյան տա րի քում և ար տա
հայտ վում սե փա կան դր դա պատ ճառ նե րը գի տակ ցե լու և դրանց են թարկ վե լու 
ձգտմամբ: Դրանք կար գա վոր վում են նրա նում ար դեն սաղմ նա վոր ված հոգ ևոր–
բա րո յա կան ար ժե հա մա կար գով: Նկա տենք, որ այդ ըն դու նա կու թյու նը տա նում 
է ի նք նա գի տակց ման, ի նք նա ղե կա վար ման, ի նք նա դաս տի ա րակ ման: Այս հան
գա ման քը նպաս տում է սե փա կան ա րարք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
ձևա վոր մա նը, ո րը դր վում է հո գե պես ա ռողջ յու րա քան չյուր հա սուն մար դու վրա4: 

Այս օ րի նակ նե րի հի ման վրա կա րե լի է պն դել, որ ան ձի սե փա կան պա հանջ
մունք նե րի բա վա րար ման դր դա պատ ճառ նե րից բխող վար քի կար գա վո րու մը 
հնա րա վոր է մի այն նրա վար քի ո րո շա կի նոր մե րի, կա նոն նե րի ու օ րենք նե րի գի
տակ ցա կան կար գա վոր ման մի ջո ցով: 

Ար ժեք նե րը և ար ժե քային հա մա կար գը, ան ձի գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու
թյան մեջ կա տա րե լով ո րո շա կի կողմ նո րո շիչ դեր, ա պա հո վում են նաև այդ գոր
ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը և ըն կա լու մը հա սա րա կու թյան կող մից: Վ. Բ. 
Օլ շանս կին հա մե մա տում է ար ժեք նե րը փա րո սի հետ, ո րն օգ նում է տե ղե կատ
վու թյան հոս քի մեջ տա րան ջա տել ա ռա վել կար ևո րը մար դու կեն սա գոր ծու նե
ու թյան հա մար (դ րա կան կամ բա ցա սա կան), դրանք այն պի սի կողմ նո րո շիչ ներ 
են, ո րոնց հետ ևե լով մար դը պահ պա նում է իր ո րո շա կի ու թյունն ու վար քային 
հետ ևո ղա կա նու թյու նը5:

 Հա մոզ ված կա րող ե նք պն դել, որ ար ժե հա մա կար գը այն ներ քին կար գա վո
րող հա մա կարգն է, ո րն ան ձի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հա մոզ մունք նե
րի, աշ խար հա յաց քի հետ մի ա սին նպաս տում են նրա կեն սա կեր պի ձևա վոր մա
նը: Ա կն հայտ է, որ ար ժեք նե րը ձևա վոր վում են ու սուց ման, դաս տի ա րա կու թյան 
և սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում, և դրանց նպա տակ նե րի, խն դիր նե րի, 
սկզբունք նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի հա մա կար գը վա ղուց 
խո րը ու սում նա սիր ված են: Սա կայն, գրե թե ու սում նա սիր ված չեն ան ձի հոգ ևոր–
բա րո յա կան ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վոր ման սո ցի ալ–հո գե բա նա կան մե խա
նիզմնե րը ժա մա նա կա կից գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան պայ ման նե րում:

20–րդ դա րի հայտ նի ռուս ման կա վարժ Ի.Պ. Պոդ լա սին գտ նում է, որ մար դու 
մեջ ա նանց ար ժեք նե րի ձևա վո րու մն ի րա կա նաց վում է հոգ ևոր դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծըն թա ցում6, ո րի ար դյուն քը հոգ ևոր ան ձն է:

 Մյուս կող մից՝ սո ցի ա լա կան մի ջա վայրն ու ան ձի ներ քին հո գե բա նա կան հա մա
կար գը ձևա վոր վում են հան րակր թու թյան և մաս նա գի տա կան կր թու թյան սուբյեկ
տիվ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո, ի սկ ար ժեք ներն ու նոր մե րը ան ձի կա ռուց
ված քային մի ա վոր ներն են, ո րոնք թույլ են տա լիս հետ ևել և վեր լու ծել մար դու 

4  Леонтев А. Н., Деятельность. Сознание. Личность. М., Мысль, 1975 г, 303 с.
5  Ольшанский В. Б., Личность и социальные ценности, Социология в СССР: Сб. науч. тр., т 1, Мысль, 
1965 г., с. 188.
6  Подласый И.П., Педагогика начальной школы, Владос, 2008, с. 405, с. 107.
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գոր ծու նե ու թյան բո լոր ձևե րը, բա ցատ րել նրա ներ քին հո գե բա նա կան դր դա պատ
ճառ նե րի փո փո խու թյու նը: Դրանք կազ մում են մի աս նա կան կար գա վո րող հա մա
կարգ, ո րը կար գա վո րում է մարդ կանց և սո ցի ա լա կան խմ բե րի վար քա գի ծը հա
սա րա կու թյան մեջ: 

Ար ժեք ներ են նաև այն գա ղա փար նե րը, ի դե ալ ներն ու նպա տակ նե րը, ո րոնց 
ձգ տում է մար դը և ժո ղո վուր դը: Ա ռանձ նաց վում են.
 • ու նի վեր սալ կամ հա մա մարդ կային ար ժեք ներ` սեր, հե ղի նա կու թյուն, հար

գանք, ա պա հո վու թյուն, գի տե լիք ներ, ար ժույթ, ի րեր, ազ գու թյուն, ա զա տու
թյուն, ա ռող ջու թյուն,

 •  ներխմ բային ար ժեք ներ` քա ղա քա կան, կրո նա կան, 
 • ան հա տա կան ար ժեք ներ` ան ձնային: 

«Ար ժեք» հաս կա ցու թյու նը ամ բող ջաց նում է մի քա նի նշա նա կու թյուն ներ.
 • եր ևույթ նե րի և ա ռար կա նե րի հատ կա նիշ ներ, ո րոնց հիմ քում ըն կած են գործ

նա կան և հու զա կան հա րա բե րու թյուն ներ գնա հա տող ա ռար կա նե րի ու երևույթ
ների նկատ մամբ,

 •  բա րո յա կան հաս կա ցու թյուն նե րի բնու թագ րեր, այդ թվում նաև, մար դու հո գե
բա նա կան բնու թա գի րը,

 •  սո ցի ա լա կան եր ևույթ նե րի ո րա կում ներ, ո րոնք բնո րոշ վում են մարդ կանց միջև 
առ կա հա րա բե րու թյուն նե րով7: 
Ըստ է ու թյան, հոգ ևոր ար ժեք նե րը կա րե լի է ա մբող ջաց նել հետ ևյալ բնո րո

շում նե րի հի ման վրա. դրանք ան ձի հոգ ևոր ներ քին դրա կան մղում նե րի մի ջո ցով 
ստեղծ ված նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ձեռք բե րում ներն են, ո րոնք դի մա կայել են 
պատ մու թյան և ժա մա նա կի փոր ձու թյուն նե րին և պահ պա նել ի րենց նշա նա կու
թյու նը մար դու գո յու թյան ըն թաց քում: Նյու թա կան հոգ ևոր ար ժեք նե րը ար վես տի 
և ճար տա րա պե տու թյան կո թող ներն են, ո րոնք մար դու գե ղա գի տա կան, ստեղ ծա
գոր ծա կան պա հանջ մուն քնե րի դրս ևո րում ներն են: Ոչ նյու թա կան ար ժեք նե րը նե
րանձ նային և մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող, ճա նա չո ղա կան 
և հու զա կա մային ո րակ ներն են, ո րոնք գնա հատ վում են նաև որ պես հա մա մարդ
կային ար ժեք ներ: Հոգ ևոր ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում ո րո շիչ 
դեր է կա տա րում նաև կրո նը: 

Ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի շար ժիչ ու ժե րը դի տար կե լիս կար ևո րում ե նք 
պա հանջ մունք նե րի դե րը: Ը ստ Ս. Ռու բինշ տեյ նի ան ձը ներ քին պայ ման նե րի ամ
բող ջու թյուն է, ո րոնց մի ջո ցով բեկ վում են ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րը: Ան ձի 
պա հանջ մունք նե րը հա մա րում է գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան շար ժա ռիթ նե րը8: 

19–րդ դա րի 40–ա կան թթ. Ա. Մաս լոուն ա ռաջ քա շեց մար դու պա հանջ մունք նե րի 
աս տի ճա նա կար գային կա ռուց ված քի գա ղա փա րը: Պա հանջ մունք նե րը նա ներ կա
յաց նում է բր գաձև, հինգ մա կար դակ նե րի տես քով9: 
 • ա ռա ջին մա կար դա կը մար դու կեն սա բա նա կան պա հանջ մունք ներն են, 

7 Թորգոմյան Լ., Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ, Եր., 2011 թ., 158 էջ, էջ 6:
8 Рубинштейн С. Л., Проблемы общей психологии, М., 1973. 
9 Теория человеческой мотивации//Маслоу А. Мотивация и личность/Пер. А. М. Татлыбаевой; термино
логическая правка В. Данченка. К.: PSYLIB, 2004. Гл. 4.
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 • երկ րոր դում` ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան, տն տե սա կան ա պա հով վա ծու–
թյան, վաղ վա օր վա նկատ մամբ վս տա հու թյան և այլն, 

 • եր րոր դում` սո ցի ա լա կան կամ պատ կա նե լու թյան պա հանջ մունք ներն են,
 •  չոր րորդ մա կար դա կը հար գան քի պա հանջ մունքն է` կապ ված հե ղի նա կու–

թյան, իշ խա նու թյան, շր ջա պա տի կող մից ճա նաչ ման հետ, 
 • հին գե րորդ մա կար դա կը ի նք նաար տա հայտ ման պա հանջ մունք ներն են, այս–

ի նքն` ան ձի պա հանջ մունք նե րը` կապ ված ըն դու նա կու թյուն նե րի, սե փա կան ու
ժե րի դրս ևոր ման և ի րաց ման հետ:
Ն կա տենք, որ բա ցի ա ռա ջին դա սի պա հանջ մունք նե րից, մնա ցա ծը մար դը կա

րող է բա վա րա րել մի այն շր ջա պա տի և մարդ կանց հետ ներ դաշ նակ փոխ հարա
բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցում, ո րի հա մար նրան ան հրա ժեշտ է հա
մա պա տաս խան բա րո յա կան, ի րա վա կան, հո գե բա նա կան և այլ գի տե լիք նե րի 
ի մա ցու թյուն: Նա մի ան շա նակ կար ևո րում է դրա կան զգա ցում նե րի դե րը ան ձի 
ի նք նաի րաց ման հար ցում: Ան ձի պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման բազ մաբ նույթ 
գոր ծո ղու թյուն նե րում և գոր ծու նե ու թյան ձևե րում ար տա հայտ վում է նրա յու րա
հա տուկ վե րա բեր մուն քը և սե փա կան գնա հա տա կանն ա ռար կա յա կան և սո ցի ա
լա կան աշ խար հի, ի նչ պես նաև, սե փա կան ան ձի նկատ մամբ, ո րն էլ պայմա նա
վոր ված է հենց ար ժե հա մա կար գով: 

Ան ձի ա զա տու թյու նը զերծ է պա հում նրան պա հանջ մունք նե րի իշ խա նու թյու
նից և նպաս տում բարձ րա գույն ար ժեք նե րի գի տակց մա նը և դրանց ի րա կա նաց
ման ձգտ մա նը: Ար ժե քային կողմ նո րո շում ներն ար տա հայտ վում են բա րո յա կան 
ի դե ալ նե րում: «Ար ժե քային կողմ նո րո շում ներ և բա րո յա կան ի դե ալ ներ» հաս կա
ցու թյուն նե րը հան գեց նում են ան ձի և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի միջև հա կա սու
թյան: Ծա գած բախումը լուծ վում է որ ևէ կող մի նկատ մամբ կողմ նո րոշ մամբ: 

Մեր կար ծի քով ան ձը կվար վի հա սա րա կա կան նոր մե րին և բա րո յա կան ի դե
ա լի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, ե թե դրանք հա մա պա տաս խա նում են 
հա մընդ հա նուր մարդասիրական ար ժեք նե րին, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում 
են և՛ հա սա րա կու թյան զար գաց ման պա հանջ նե րին, և՛ ան ձի պա հանջ նե րին: Ի 
տար բե րու թյուն օ րենք նե րի՝ բա րո յա կան ի դե ալ նե րը մի ան շա նակ տր ված կամ 
պար տադր ված չեն: Դրանք ան ձանց դր դա պատ ճա–ար ժե քային հա րա բե րու
թյուն նե րի բարձ րա գույն չա փա նիշ ներն են և բնու թագր վում են ան ձի կող մից 
սե փա կան պարտ քի գի տակց մամբ ու հա սա րա կու թյան ա ռջև պա տաս խա նատ
վու թյան զգա ցու մով: 

Ե թե մենք փոր ձում ե նք ձևա վո րել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն, որ
տեղ մար դը և նրա շա հը գե րա գույն ար ժեք են, ա պա, դր դա պատ ճառ–ար ժեք 
հարաբե րու թյու նը պետք է բնու թագր վի ան ձի մարդասիրական ո ւղղ վա ծու
թյամբ, հատ կա պես, ե րբ նա հա մար վում է գործ նա կան սուբյեկտ: Նրա գոր ծո
ղու թյուն նե րը պետք է կրեն մարդասիրական բնույթ, ո րը նշա նա կում է, որ նա 
պատ րաստ է իր վրա վերց նել այլ մարդ կանց և հա սա րա կու թյան ա պա գայի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, կյան քը հարս տաց նել մարդասիրական բո վան դա
կու թյամբ, մշա կել մարդասիրական մար տա վա րու թյուն և վե րա փո խել ի րեն որ
պես ան ձնա վո րու թյուն: 
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Այս պես, օ րի նակ՝ դպ րո ցի` որ պես կազ մա կեր պու թյուն կա ռա վար ման նպա
տա կի ո րո շու մը չի են թադ րում մի այն ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թաց նե րի կազ մա կեր պում` ի նչ պես ըն դուն ված է վեր ջին շր ջա նում: Այն բարդ սո
ցի ա լա կան «օր գա նիզմ» է, և դրա նում բախ վում ե նք բազ մա թիվ հա կա սա կան 
խն դիր նե րի, ո րոնց լու ծու մից է կախ ված ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը: Կր թա կան սուբյեկտ նե րի բա րո յա կան և հոգ ևոր 
ար ժե քային կողմ նո րո շու մը կա րող է նպաս տել այն բազ մա թիվ խն դիր նե րի լուծ
մա նը, ո րոնք այ սօր լուրջ հիմ նախն դիր ներ են դար ձել ու հիմ նա կա նում ծա գել են 
դպ րո ցի նկատ մամբ ոչ ար ժե քային, այլ տն տե սա կան ըն կալ ման ար դյուն քում: 

Դ րանց նկա րա գի րը տա լիս է Ա. Գի նը10` ան վա նե լով դրանք ժա մա նա կա կից 
կրթու թյան յոթ հա կա սու թյուն ներ. 

1. « Մենք պետք է սո վո րեց նենք ե րե խային ապ րել մի աշ խար հում, ո րի մա սին 
ի նք ներս պատ կե րա ցում չու նենք (այս հա կա սու թյու նը ծն վել է պատ մա կա նո րեն 
վեր ջերս, ե րբ տեխ նո լո գի ա կան և գի տա կան հայե ցա կար գե րը սկ սել են փո փոխ
վել մեկ սե րուն դի կյան քի ըն թաց քում):

2. Կր թու թյու նը պետք է լի նի նեղ մաս նա գի տաց ված, քա նի որ հնա րա վոր չէ 
ը նդգր կել ա նընդգր կե լին: Սա կայն նեղ մաս նա գե տը դժ վար է վե րա պատ րաստ
վում և հար մար վում մի ջա ռար կա յաց ված ու սուց մա նը, նա դժ վար է «ընդ հա նուր 
լե զու գտ նում» մյուս մաս նա գետ նե րի հետ:

3. Ու սու ցու մը պետք է լի նի ա ռար կա յա կան, քա նի որ այն ար տա պատ կե րում 
և կրկ նում է գի տու թյան կա ռուց ված քային սկզ բունք նե րը: Սա կայն այս պի սի ու սու
ցու մը խան գա րում է աշ խար հի ամ բող ջա կան ըն կալ մա նը:

4. Որ քան շատ պա հանջ ներ են ներ կա յաց վում կր թու թյա նը, այն քան մե ծա
նում է ու ժեղ և թույլ ա շա կերտ նե րի միջև ան դուն դը:

5. Կր թու թյու նը պետք է թանկ ար ժե նա, որ պես զի լի նի ո րա կով և պետք է լի
նի է ժան, որ պես զի լի նի մատ չե լի:

6. Կ րթու թյու նը պետք է լի նի կա մա վոր, քա նի որ մի այն այդ դեպ քում այն կլի
նի ա ռա վե լա գույնս ար դյու նա վետ, բայց կր թու թյու նը պետք է լի նի պար տա դիր, 
քա նի որ ա նի րա զեկ վա ծու թյու նը դար ձել է սո ցի ա լա կան վտանգ:

7. Կր թու թյան մեջ ներդ րու մը` ներդ րում է ա պա գայի հա մար, ո րը պատ ճառ է 
դար ձել այս ո լոր տի ներդ րում նե րի սահ մա նա փակ ման, քա նի որ դրանք նպա տա
կա հար մար են գտ նում ներդ նել առ կա խն դիր նե րի վրա (դ րա մա կան ա րագ շր ջա
նա ռու թյան ա պա հով ման նպա տա կով)»: 

Այս և մի շարք այլ խն դիր նե րի հի ման վրա հարց է ծա գում, թե ո ՞վ և ի նչ պե՞ս 
պետք է կազ մա կեր պի և ի րա կա նաց նի ա պա գա քա ղա քա ցու բա րո յա կան, գե ղա
գի տա կան և հոգ ևոր ար ժե հա մա կար գի ձևա վո րու մը, ե թե այ սօր բա ցա ռա պես սո
ցի ալ–տն տե սա կան կա ռա վար մամբ են ա ռաջ նորդ վում հան րակր թու թյան և մաս
նա գի տա կան կր թու թյան պա տաս խա նա տու նե րը, չէ որ դրանք ի րա կա նաց նում են 
ար ժե քաս տեղծ գոր ծա ռույթ ներ և ոչ մի այն սո ցի ալ–տն տե սա կան: Հա յաս տա նում 

10  А. Гин, При е мы пе да го ги чес кой тех ни ки: Сво бо да вы бо ра. Отк ры тость. Де я тель ность. Об рат ная связь. 
Иде аль ность: Пос. для учит., 6–ое изд., М., 2005, с. 82–90.
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այդ խն դիր նե րն ար տա հայտ վում են հետ ևյալ մո տե ցում նե րում, ո րոնք չեն կա րող 
ի րենց ան դրա դար ձը չու նե նալ պե տու թյան բո լոր ո լորտ նե րի զար գաց ման քա ղա
քա կա նու թյան վրա: Դրանք են.

1) Դպ րո ցին հատ կաց վող բյու ջե ի հաշ վա ռու մը ա շա կերտ նե րի քա նա կով, այլ ոչ 
թե նրանց ար ժե քով և նրանց տր վող կր թու թյան ո րա կով: 

2) Ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձի հաշ վառ վու մը ը ստ պար տա դիր դրույ քա չա
փի, ո րը հա կա սու թյուն է դառ նում քիչ քա նա կով ա շա կերտ ներ ու նե ցող դպ րոց
նե րի դա սա բաշխ ման գոր ծըն թա ցում: Այս խնդ րի լուծ ման հա մար բնա կա նա բար 
«տն տե սա գետ» տնօ րեն նե րը ո րո շում են ըն դու նում ոչ թե ի շահ ա շա կերտ նե րի, այլ 
ի շահ բյու ջե ի, և աշ խա տան քից ա զատ վում են հիմ նա կա նում ե րգ–ե րաժշ տու թյան, 
կեր պար վես տի, ձե ռար վես տի մաս նա գետ նե րը, այդ ա ռար կա նե րի դա սա վան դու
մը հանձն վում է ոչ մաս նա գետ նե րին, ի սկ ա վե լի կոնկ րետ, տնօ րեն նե րի հա մար 
կար ևոր ան ձանց` ան կախ նրանց մաս նա գի տա կան և ան ձնային ո րակ նե րի ար
ժև որ ման: Հա ճախ կեր պար վես տի ժա մե րը ստիպ ված են վերց նել ե րաժշ տու թյան 
ու սուցիչ նե րը, տեխ նո լո գի ան` ֆիզ կուլ տու րայի, և կամ հա կա ռա կը: Ցա վա լին այն 
է, որ մաս նա գետ նե րը, չկար ևո րե լով ի րենց հանձն ված ա ռար կա նե րի նշա նա կու
թյու նը ե րե խայի ան ձի ձևա վոր ման գոր ծում, հա ճախ հոգ չեն տա նում, որ ե րե խան 
ստա նա նույ նիսկ բա վա րար կր թու թյուն տվյալ ա ռար կա նե րից: 

3) Ու սու ցիչ նե րը զր կել են դաստի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լու, ե րե խայի հետ անձ
նա կան շփ ման հնա րա վո րու թյուն նե րից, քա նի որ ա նի մաստ թղ թա բա նու թյունն ու 
ոչ ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը զբա ղեց նում են նրանց մաս նա գի տա կան 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի գե րակշ ռող մա սը,

4) բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան, նույ նիսկ ֆի զի կա կան դաստի ա րա կու թյան 
կար ևո րու թյու նը մղ վել է հա զա րե րորդ պլան, քա նի որ ու սում նա կան ծան րա բեռն
վա ծու թյու նը, ան հար գի քն նու թյուն նե րի քա նա կը խլում են և՛ ե րե խայի, և՛ ման կա
վար ժի ամ բողջ ժա մա նակն ու է ներ գի ան: 

5) հան րակր թու թյուն են նե րառ վում բազ մա թիվ կր թու թյան հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա ներ, ո րոնց հա մար կր թու թյան հա տուկ պայ ման ներ 
հան րակր թու թյան հա մա կար գում դեռևս ա պա հով ված չեն` սկ սած նյու թա տեխ
նի կա կա նից, վեր ջաց րած` մաս նա գի տա կա նով: Ը նդ ո րում, նե րա ռա կան կոչ ված 
դպրոց նե րը չեն ը նտր վում այն պայ ման նե րով, ո րոն ցով դրանք կա րող են և պետք 
է ա պա հո վեն ԿՀ ԿՈւ ե րե խա նե րի կր թու թյու նը, այլ` հու մա նիս տա կան կր թու թյան 
և նման ե րե խա նե րի քա նա կի ա պա հով ման քո ղի ներ քո, այս տեղ ևս լուծ վում են 
տն տե սա կան խն դիր ներ: 

Ի րա րա մերժ օ րենք նե րի ու ո րո շում նե րի շար քը կա րե լի է շա րու նա կել շատ եր
կար, ո րը հս տա կո րեն վկա յում է հենց այն մա սին, որ այ սօր հան րակր թու թյան 
կա ռա վա րու մը թե ար ժե քային դր դա պատ ճառ, և թե ար ժե քային կողմ նո րոշ ման 
բա ցար ձակ մի տում չու նի, այն ա վե լի տն տե սա կան է, քան մարդասիրական կամ 
հոգ ևոր–բա րո յա կան: Բա ցի այդ, Հա յաս տա նում բարձ րա ձայն վող քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման ար դի հա կա սա կան մո տե ցում նե րը, նպաս
տում են դա րե րով բա րո յա հոգ ևոր ար ժեք նե րի վրա խարսխ ված հայ «ա վան դա
կան մար դու» վե րա փոխ մա նը` «տն տե սա կան մար դու»: Սա կայն ի րադ րա կան 
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գնա հա տու մը ցույց է տա լիս, որ ցան կա ցած տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, քա ղա
քա կան, կր թա կան, մշա կու թային ծրա գիր պետք է կողմ նո րոշ ված լի նի ոչ մի այն 
տն տե սա կան ա պա գայի կան խա տե սում նե րին, այլ նաև ազ գի ներ կայի ու ան ցյա լի 
պատ մու թյան պահ պան մա նը և դրա հի ման վրա նո րի կա ռուց մա նը: Այ սօր ազ գի 
զար գաց ման ճիշտ ու ղի ներ գտ նե լու հա մար պետք է հաշ վի նս տել սե փա կան ան
ցյա լի փոր ձի հետ, քն նա դա տա բար մո տե նալ բո լոր բա ցա սա կան եր ևույթ նե րին 
և խնայո ղա բար զար գաց նել բո լոր ար ժեք նե րը, հատ կա պես հայ մար դուն` ձևա
վո րե լով նրա մոտ հա մա մարդ կային և ազ գային գի տակ ցու թյուն, հոգ ևոր–բա
րո յա կան ար ժե հա մա կարգ: Եվ այդ գոր ծին պետք է ձեռնամուխ լի նել ոչ մի այն 
տն տե սա գի տա կան, այլ մարդասիրական, մար դա բա նա կան, ար ժե բա նա կան և 
մշա կու թա բա նա կան մո տե ցում նե րով: Այս դեպ քում մենք կկա րո ղա նանք ստեղ ծել 
այն պի սի սո ցի ալ–տն տե սա կան, քա ղա քա կան և մշա կու թային մի ջա վայր, ո րն իս
կա պես կնպաս տի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր մա նը:

The main problem of correlation of modern social–economical  
developments and the person’s spiritual–moral consiousness

The article is an attempt to substantiate the conformity of social–economical develop
ments from the persectives of anthropology, as we consider that the person, his values and 
ideology are the main impellent of that development.

Thus if a person has developed social conciousness and spiritual–moral orientation and 
if the number of those people privilages and provides the development of society only in 
that case there can be a talk about the positive social–economical and cultural develop
ments. 
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Էջ 6 
                                                             Գրականության ցանկ 
 

1. Բաց Հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ-Հայաստան, TEMPUS ծրագրի հայաս-
տանյան գրասենյակ, Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում և 
իրականացում, մեթոդական ուղեցույց, Երևան 2010 

2. Երիցյան, Ճաղուրյան, 100 հարց և պատասխան Բոլոնիայի գործընթացի մասին, Երևան, Էդիթ Պրինտ 2007 
3. Կրթության արդի հիմնախնդիրներ, դեպքերի ուսումնասիրություններ, հեռանկարներ, Լուսաբաց հրատա-

րակչատուն, 2005 
4. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, կրթության ազգային ինստիտուտ, Բարձրագույն կրթություն, 

ՊՐԱԿ 5, Երևան 2012 
5. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, Կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը 

2011/2012, «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, «Ի-ՎԻ Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 2012թ. 
6. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումները և ինտեգրումը բարձրագույն կրթության եվրո-

պական տարածք, Ծաղկաձոր, 2005 
7. Պետրոսյան, Կրթության ժամանակակից համակարգեր, Երևան 2006 

 
 
Էջ 19 

Գրականության ցանկ 
 

1. Բաց Հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ- Հայաստան, TEMPUS ծրագրի 
հայաստանյան գրասենյակ, Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում և 
իրականացում, մեթոդական ուղեցույց, Երևան 2010 

2. Դասընթացի մշակում և կառավարում, ուսումնամեթոդական ուղեցույց բարձրագույն և միջին մասնագի-
տական ուսումնական հաստատություններում դասավանդողների համար, «Ասողիկ», Երևան հեղինակային 
հրատարակություն 2010 

3. Երիցյան, Ճաղուրյան, 100 հարց և պատասխան Բոլոնիայի գործընթացի մասին, Երևան, Էդիթ Պրինտ 2007 
4. Կառուցողական կրթության հիմունքներ, Տիգրան Մեծ, Երևան 2005 
5. Կրթական քաղաքականությունը և Lifelong learning-ը Հայաստանում, Երևան 2005 
6. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիր, Երևան 2009           
7. Կրթության արդի հիմնախնդիրներ, դեպքերի ուսումնասիրություններ,հեռանկարներ, Լուսաբաց հրա-

տարակչատուն, 2005 
8.  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, կրթության ազգային ինստիտուտ, Բարձրագույն կրթու-

թյուն, ՊՐԱԿ 5, Երևան 2012 
9. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, Կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը 

2011/2012, «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, «Ի-ՎԻ Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 2012թ. 
10. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումները և ինտեգրումը բարձրագույն կրթության 

եվրոպական տարածք, Ծաղկաձոր, 2005 
11. Նպաստենք Բոլոնիայի գործընթացին Հայաստանում, Երևան 2011 
12. Պետրոսյան, Կրթության ժամանակակից համակարգեր, Երևան 2006 
13. Պետրոսյան, Մասնագիտական կրթության նոր տեխնոլոգիաների չափաբերման, որակի ապահովման և 

իրազեկությունների ձևավորման հիմնահարցերը, Երևան 2009 
 

1)  էջ 245      

                              

որտեղ  –ն պահանջարկի ճկունության գործակիցն է՝ ըստ գնի, 
Q–ն գնվող ապրանքների քանակն է, 

–ն գնվող ապրանքների քանակի աճն է, 
P–ն գնվող ապրանքների գինն է, 
  –ն գնվող ապրանքների գնի փոփոխությունն է: 

2) էջ 247–ի ներքևում գրված է համարակալման 2 թիվը, սակայն տեքստ չկա, հաջորդ էջում 3–րդ համարակալումից  

այն տեքստն է, որը պետք է լիներ 2–ի տակ:  

3) էջ 250–ում համարակալումը վերջանում է 9–ով, այնինչ պետք է գրվեր 10 (2 անգամ են գրել 9):  






