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Հանրային կառավարում
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ նախագահի մամուլի քարտուղար

ԱՄՆ-Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ. ՏԵՂԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԶՏՄ-ՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Հայկական սփյուռքները շատ են, և դրանցից յուրաքանչյուրն իր
առանձնահատկություններն ունի: ԱՄՆ-ի հայկական սփյուռքի
առանձնահատկությունն այն է, որ այն հիմնականում ձևավորվել է XX
դարի սկզբին Հայոց ցեղասպանության հետևանքով միգրացիոն
տարբեր հոսքերի արդյունքում: Ավելին՝ ԱՄՆ-ն էթնիկապես միատարր պետություն չէ, այնտեղ տեղի է ունենում տարբեր մշակույթների բախում, նոր «ազգի», նոր «տեսակի» ձևավորում, ինչը գլոբալացման մաս է կազմում: ԱՄՆ-ի հայ համայնքը ևս կանգնած է գլոբալացման մարտահրավերի առաջ: Նրա խնդիրը, տեղի կենսաձևին հարմարվելով, նման միջավայրում ազգային ինքնության պահպանումն է:
Այս գործընթացում, ի թիվս մի շարք այլ գործոնների, շատ մեծ
դեր է խաղում ԱՄՆ-ի հայկական մամուլը: ԱՄՆ-ում հայկական
թերթերն սկսել են լույս տեսնել դեռևս XIX դարի երկրորդ կեսից և
տպագրվում են մինչ օրս: Մինչ օրս ԱՄՆ-ում թողարկվել է 400-ից
ավել հայկական թերթեր: Բացի այդ՝ ԱՄՆ-ի հայ համայնքն ունի իր
էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, սակայն առավել կարևոր դեր
ունեն ԱՄՆ-ի հայկական հեռուստաընկերությունները և ռադիոընկերությունները: ԱՄՆ-ի մի քանի խոշոր հեռուստաալիքներ ունեն
աշխարհի մասշտաբով հեռուստադիտողների մեծ լսարան: ԱՄՆ-ի
հայկական ԶՏՄ-ները հնարավորություն են ընձեռում հայկական ամենախոշոր համայնքներից մեկին ամեն օր հետևելու այն ամենին,
ինչն առնչվում է հայերին, Հայաստանին և հայկական մշակույթին:
Դա ԱՄՆ-ի հայերին ամեն օր հայերենով կարդալու, մայրենի լեզուն
լսելու, հայ ինքնությունը պահպանելու հնարավորություն է տալիս:
Հիմնաբառեր. hայկական սփյուռք, գաղթօջախներ, ինքնության
գիտակցություն, ազգային ինքնություն, գլոբալացում, հայեր, ԱՄՆ,
հայկական մամուլ, թերթեր, հայկական համայնք:

Օվկիանոսից այն կողմ գտնվող հայկական խոշոր գաղթօջախները
մեծ մասամբ ձևավորվել են XX դարասկզբի հայկական ջարդերով պայմանավորված միգրացիոն տարբեր հոսքերի պատճառով: Ավելին, այստեղ մշակութային կապերի ու ազգերի միջև հարաբերությունների
հարցն ավելի հետին պլան է մղված, քանզի այս աշխարհամասերի պետությունները ավելի երիտասարդ են, էթնիկ միատարր չեն և մի շարք
պետությունների բնակչությանը (օրինակ` ԱՄՆ, Ավստրալիա) չենք կա10
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րող բնութագրել որպես ազգություն, քանի որ այնտեղ հիմնական ազգություն որպես այդպիսին չկա: Դրա փոխարեն կա բազմազգ հասարակություն, որտեղ իրար են բախվում տարբեր մշակույթներ և ընթանում է
նոր տեսակի (ինչպես օրինակ` «ամերիկացի», «ավստրալիացի») ձևավորման գործընթաց, տեսակ, որն իր մեջ կարող է պարունակել բազմաթիվ ու տարբեր էթնիկ տարրեր, սակայն ունենալ արդեն նոր, յուրահատուկ ինքության գիտակցություն: Գուցեև ժամանակի ընթացքում ձևավորվեն, ստեղծվեն նոր «ազգություններ», դա թերևս բավականին երկարատև գործընթաց է լինելու, որը կրկնակի մարտահրավեր կդառնա այդ
երկրներում ապրող տարբեր էթնոսների, հայության համար՝ նույնպես:
Եթե, օրինակ, Հունաստանում ապրող հայը իր մշակույթով, իր ինքնության գիտակցմամբ առօրյայում բախվում է միայն հունական մշակույթի ու
ինքնության գիտակցության հետ և խնդիր ունի պահպանելու իր ինքնությունը միայն հունական միջավայրին ձուլվելուց, ապա՝ ԱՄՆ-ում, որտեղ ընթանում է նոր տեսակի ձևավորման գործընթաց, հայերը կանգնած են նաև այդ նոր տեսակի մեջ տարալուծվելու և նույնիսկ ազգային
ինքնությունը կորցնելու վտանգի առջև, մանավանդ ընթացող հարընթացը (պրոցես) ավելի «ձգող» է, որովհետև այն նոր է, որ հատկապես
այդպիսի երկրներում ապրող հայը իր ինքնությունը պահպանելուն
զուգընթաց խնդիր ունի նաև հարմարվելու տեղական նիստուկացին,
տեղական գրված ու չգրված օրենքներին, ինչ-որ չափով դառնալու նաև
տեղական ու, մանավանդ, նոր ձևավորվող մշակույթի կրողը, նոր ձևավորվող տեսակի մի մասը` այդքանով հանդերձ իր էթնիկ, ազգային ինքնությունը չկորցնելով: Այստեղ, փաստորեն, մեծ է նաև համաշխարհայնացման (գլոբալացման) բերած մարտահրավերը: ՀՀ սփյուռքի նախարարության հեղինակած «Տեղեկանք ազգային ինքնության խնդիրների
շուրջ» աշխատության մեջ այս առնչությամբ նշվում է, որ գլոբալացումը
բերում է ազգային ինքնության կենտրոնական միջուկի վնասման սպառնալիք. «Համաշխարհային պատմության մեջ նախկինում երբեք ազգային ինքնության խնդիրն այնքան սուր չէր դրված: Եվ երբեք այն սկզբունքորեն չէր ընդգրկել աշխարհի բոլոր պետություններն ու ժողովուրդները:
Դա կապված է գլոբալացման աճող և բավական հակասական պրոցեսների՝ ժողովրդավարացման, տնտեսականացման, տեղեկատվության,
մշակութային չափանիշների, արժեքային համընդհանրացման և այլնի
հետ, որոնք անմիջականորեն ազդում են այդ խնդրի սրման վրա: Սեփական ազգային ինքնության և համապատասխանաբար ազգային
մարտավարության զարգացման բնորոշումը կապված են նաև աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալացման բավականին հակասական գործընթացների հետ: Այդ գործընթացներն անխուսափելիորեն բախվում են
ազգային ինքնությանը՝ խոչընդոտելով նրա բնականոն զարգացմանը:
Ծագում է ինքնության կենտրոնական միջուկի վնասման սպառնալիք,
որն իր մեջ պահում է առավել կայացած, երբեմն հազարամյակների ըն11
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թացքում կուտակված և դրա համար էլ առավել ամուր պատկերացումները տարբեր էթնոազգային ընդհանրությունների մասին» [1]:
Շարունակելով միտքը` աշխատության հեղինակներն իրավացիորեն
նշում են, որ գլոբալացման արդյունքում նույնիսկ ազգային ինքնության
ճգնաժամ է նկատվում. «Ինքնության պահպանման կարևորագույն գործոն է հանդիսանում հիշողությունն անցյալի մասին:
Հանրության, ժողովրդի, պետության ինքնությունը մեկնաբանվում է
պատմական ավանդույթներով, որոնք ձևավորվել են դարերի ընթացքում:
Գլոբալացման կտրուկ սրել է ազգային-մշակութային ինքնության խնդիրը, որն
այսօր դարձել է համայն մարդկությանը հուզող կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը: Այս համատեքստում ծագում է ազգային ինքնության ճգնաժամի
հարցը, որն այսօր նկատվում է ամենուրեք և կրում է գլոբալ բնույթ» [1]:
Ինչպես տեսնում եք` մենք գործ ունենք բարդ խնդրի հետ և օվկիանոսից այն կողմ գտնվող երկրներում հայկական գաղթօջախների ներկայացուցիչները բազմակի մարտահրավերների առջև են կանգնած, ուստի այս գաղթավայրերում հայկական կառույցների, ու հատկապես հայկական լրատվամիջոցների դերն ու խնդիրներն ավելի մեծ են: «Հայերին
բնորոշ է օտար հասարակություններում արագ ինտեգրումը: Ինտեգրվելով տարբեր միջավայրերում` հայկական սփյուռքը միաժամանակ կարողանում է պահպանել ազգային դիմագիծը, դավանանքը, լեզուն, սովորույթները: Սակայն համաշխարհայնացման պայմաններում հայ մնալու
համար ամենօրյա պայքար է, որում հաջողություն ունենալու համար
Սփյուռքը հարկադրված է գերլարված աշխատանք տանել» [2]:
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայերն սկսել են բնակություն
հաստատել XVII դարի առաջին կեսից, սակայն մինչև XVIII դարի 70-ական
թվականները հայերի թիվը ԱՄՆ-ում չի հասել 100-ի: 1880-ականներին
ԱՄՆ-ում կար արդեն մոտ 1500 հայ, նաև ԱՄՆ-ն դարձավ քաղաքական
ապաստան և գործունեության դաշտ հայ հեղափոխական-կուսակցական
(արմենական, հնչակյան, դաշնակցական) գործիչների համար [3]:
1900 թվականին ԱՄՆ-ում հայերի թիվն արդեն 20 հազար էր, իսկ
Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո և 1915թ. Հայոց ցեղասպանությունից հետո 1920թ. ԱՄՆ-ում կար արդեն 78 հազար հայ: XX դարի ընթացքում հայերի գաղթի ծավալները դեպի ԱՄՆ գնալով մեծացել են և
1972թ. ԱՄՆ-ում արդեն բնակվում էր մոտ կես միլիոն հայ: 1985-ին այդ
թիվը հասել է 800 հազարի: Այսօր ԱՄՆ-ն ունի աշխարհում ամենամեծ
(Ռուսաստանից հետո) հայկական համայնքներից մեկը` մոտ 2 միլիոն:
Ի դեպ՝ ԱՄՆ-ում բնակվող հայերի մի մասը տվյալ երկրի քաղաքացի
է: Ըստ ԱՄՆ-ի Ազգային անվտանգության գործակալության տվյալների`
տարեկան մոտ ՀՀ 1000 քաղաքացի ստանում է «Գրին քարտ»: Հայերը
բավական արագ են ինտեգրվել և ինտեգրվում ամերիկյան հասարակությանը և ունեն ոչ քիչ դերակատարություն երկրի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման գործում:
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Մինչ ԱՄՆ-ում հայկական մամուլի մասին խոսելը հարկ է փաստել,
որ հատկապես Արևմուտքի արագ զարգացող արդյունաբերական երկրներում, այդ թվում` ԱՄՆ-ում, հայերի համար ամենաբարդ և դժվարին
խնդիրներից մեկը եղել և մնում է ազգային ինքնության պահպանումը:
Հայերը, հատկապես նրանց առաջին սերունդները, ձգտել են առավելագույնս որդեգրել տեղի կենսաոճն ու սոցիալ-մշակութային արժեքները`
միաժամանակ հավատարիմ մնալով իրենց ազգային ինքնությանը:
Ահա այսպիսի հանգամանքներում, այսպիսի միջավայրում և այս
խնդիրների գիտակցմամբ ծնվեց ամերիկահայ մամուլը: Այն եկավ, որպեսզի օտար միջավայրում հայտնված հայի մեջ պահի իր ազգային ինքնության գիտակցությունը, հաղորդակից դարձնի իր ազգային խնդիրներին, մայրենիին, մշակույթին: Տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական, հասարակական-քաղաքական աստիճանակարգության միջին և բարձր օղակներում արժանի տեղ զբաղեցնելը ժամանակ պահանջող գործընթաց է,
ժամանակ, որի ընթացքում սերունդներ են փոխվում: Խոսքը մեծ ժամանակահատվածի մասին է, ինչը պարունակում էր ազգային ինքնության
կորստի վտանգ: Մի շարք այլ ինստիտուտների հետ միասին նաև մամուլն էր, որ օգնեց դիմակայելու այս մարտահրավերները:
Հայկական թերթեր ԱՄՆ-ում հիմնադրվել և հրատարակվել են XIX
դարի 2-րդ կեսից: 1888թ. Ջերսի Սիթիում լույս տեսավ ԱՄՆ-ում առաջին
հայերեն պարբերականը` «Արեգակ» ամսաթերթը, որի գլխավոր խմբագիրն էր Հայկակ Էկինյանը (ամերիկահայ առաջին խմբագիրը): Այնուհետև XIX դարի վերջում Նյու Յորքում հրատարակվել են «Սուրհանդակ»
ամսաթերթը (խմբագիր՝ Հ. Էկինյան), «Ազատություն» հայերեն-անգլերեն
կիսամսյան, «Հայք» գրական-քաղաքական շաբաթաթերթը: Այս թերթերը լուսաբանել են ԱՄՆ-ի հայ համայնքի կյանքը, ինչպես նաև արձագանքել են XIX դարավերջին Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցող
իրադարձություններին:
ԱՄՆ-ում հայկական կուսակցությունների (ՀՅԴ, ՌԱԿ, ՍԴՀԿ), հայրենակցական միությունների և բարեգործական կազմակերպությունների
ստեղծումը նպաստեց հայկական մամուլի զարգացմանը և նոր լրատվամիջոցների հիմնադրմանը: Հնչակյան կուսակցության պաշտոնաթերթը
դարձավ 1899-ից Նյու Յորքում հրատարակվող` «Ձայն հայրենյաց»
լրագիրը, իսկ 1903-ից հնչակյաններն սկսեցին հրատարակել «Երիտասարդ Հայաստան» (Նյու Ջերսի), այնուհետև` «Քաղաքացի» (19021909թթ., Ֆրեզնո) և «Ազգ» (1907-1921թթ., Բոստոն) շաբաթաթերթերը:
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը (ՀՅԴ) 1899 թվականից Բոստոնում հրատարակել է «Հայրենիք» թերթը, իսկ ռամկավարները` «Պահակ» (1915-1921թթ.), «Նոր կյանք» (1914-1921թթ.) և «Արոր» (19191921թթ.) օրաթերթերը: Ավելի ուշ հնչակյանների «Ազգ»-ը և ռամկավարների «Պահակ»-ը միավորվեցին՝ որպես «Ազգ-Պահակ» օրաթերթ, որը
1922-ից վերանվանվեց «Պայքար»: Նույն սկզբունքով միացան «Նոր
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կյանք»-ն ու «Արոր»-ը և 1922-ից սկսեց հրատարակվել «Նոր օր» պարբերաթերթը: Այս բոլոր պարբերականներում մեծ տեղ է գրավել հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի թեման, Թուրքիայի կողմից հայերի հանդեպ ոճրագործությունների մասին բարձրաձայնումը:
XX դարի 30-ականներից ԱՄՆ-ում հայկական թերթերի քանակը
կտրուկ ավելացավ, հատկապես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից
հետո: 1958-ից Լոս Անջելեսում սկսեց լույս տեսնել «Կալիֆոռնիա կուրիեր»
շաբաթաթերթը (սեփականատերը ճապոնացի է եղել, 1980-ականների
սկզբին թերթը գնել է ներկայիս գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը),
«Արմինիըն օբսերվեր», 1960-ից Նյու Յորքում` «Արարատ», իսկ 1967-ից`
«Արմինիըն ռիփորթըր», 1970-ից Լոս Անջելեսում` «Արմինիըն դայջեսթ» և
այլ պարբերականներ: 1970-ից սկսեց վերահրատարակվել «Ասպարեզ»-ը:
Ապա հիմնադրվեցին «Նոր սերունդ» (1975թ.) և «Ապրիլ» (1977թ.) ամսաթերթերը, «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (1978թ.), Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ-ի Արևմտյան թեմի առաջնորդարանի «Մայր եկեղեցի» պաշտոնաթերթը, Ամերիկահայ միջազգային քոլեջի «Տարեգիրք»
պարբերականը և այլ տպագիր լրատվամիջոցներ: Մինչ օրս ԱՄՆ-ում հրատարակվել է 400-ից ավելի հայկական պարբերական [3]:
XXI դարի երկրորդ տասնամյակում, մասնավորապես էլեկտրոնային
մամուլի կտրուկ զարգացմամբ պայմանավորված, տպագիր մամուլն աշխարհում մղվել է հետին պլան և կանգնել լուրջ խնդիրների առջև, այդուհանդերձ, որպես մնայուն արժեք, շարունակում է գոյությունը` հաղթահարելով մի շարք դժվարություններ: Այսօր ԱՄՆ-ում առավել մեծ դերակատարություն ունեցող հայկական տպագիր լրատվամիջոցներից են
«Ասպարեզ», «Հայաստանյայց եկեղեցի», «Կալիֆոռնիա կուրիեր», «Կաքավիկ» մանկական (Լոս Անջելես), «Արմինիըն օբսերվեր» (Հոլիվուդ),
Գլենդելում հրատարակվող` «Հայ կյանք» (1985-ից), «Արմինյըն Ուիքլի»,
«Նոր կյանք» և «Մոլորակ», «Առագաստ», «Քաջ Նազար» և «Շրջապատ», «Համայնապատկեր» գրական-մշակութային (1999-ից), «Նոր
Հայաստան», «Օրակարգ», «Արմինյն Սենտինել», ինչպես նաև «Նոր օր»
(Ատլադենա), «Մասիս» (Փասադենա), «Հայրենիք» (Բոստոն), «Բարև»
(Կալիֆոռնիա), «Արմինյըն Ռիվյու» (Ուոթերթաուն), «Արմինյն Չարչ» եռմասյա (Նյու Յորք), «ՀԲԸՄ լուրեր» (Նյու Յորք), «Արարատ» եռամսյա
(Նյու Յորք), «Հայ շարժում» (Ֆրեզնո), «Արմինյն միրրոր սփեքթեյթոր»
(Բոստոն), «Հայդուկ» (Գլենդել) պարբերականները և այլն: Բոլոր նշված
տպագիր լրատվամիջոցները` տարբեր ուղղվածություններով և առանձնահատկություններով հանդերձ, ունեն մեկ ընդհանուր թեմատիկ ուղղություն և մեկ ընդհանուր առաքելություն. ԱՄՆ-ի հայերի կյանքին վերաբերող, ԱՄՆ-ի հետ կապված բոլոր տեսակի հասարակական, քաղաքական,
մշակութային, հոգևոր, մարզական և այլ իրադարձությունների լուսաբանումը, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, ինչպես նաև
արցախյան հիմնախնդրին անդրադարձները, քարոզչությունը, ԱՄՆ-ի
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հայ համայնքին Հայաստանի քաղաքական և ոչ քաղաքական իրադարձություններին ծանոթացնելը, ինչի արդյունքում խոշոր և բազմազգ պետության մեջ ապրող և ձուլվելու, ինքնությունն աստիճանաբար մոռանալու վտանգից չապահովագրված մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ հնարավորություն են ստանում պարբերաբար տեղեկանալու ազգային կյանքի
հետ կապված ամեն ինչի մասին, իրենց ազգակիցներին, հայրենակիցներին հուզող խնդիրների մասին, հետևաբար` չմոռանալ և պահպանել
իրենց ազգային ինքնության գիտակցությունը, լեզուն, մշակույթը, ոգին:
Բացի տպագիր մամուլից ԱՄՆ-ի հայկական համայնքն ունի նաև իր
առցանց պարբերականները, գործում են հեռուստա և ռադիոընկերությունների, թերթերի պաշտոնական կայքէջերը, կան առանձին գործող
լրատվական կայքեր ու գործակալություններ, որոնցից են, օրինակ,
«Կռունկ» կայքը (www.groong.com), «Հայաստան-Սփյուռք» լրատվական
կայքը (http://www.armeniadiaspora.com/), «Գլոբալ հայ» համացանցային
ռեսուրսը (http://www.globalhye.com/), որին ստորև ավելի մանրամասն
կանդրադառնանք:
ԱՄՆ-ում քիչ չեն հատկապես հայկական հեռուստաընկերությունները
և հեռուստա- ու ռադիոժամերը, որոնք տպագիր մամուլից ոչ պակաս, իսկ
այսօր, մեր կարծիքով, շատ ավելի կարևոր դեր են կատարում հայ
համայնքի կյանքում` շնորհիվ ունեցած մեծ լսարանի. «Սիլուետ» և «Էյ Էմ Ջի
Էյ» (www.amga.tv), «Էյ Ար Թի Էն Շանթ» (www.artn.tv), «Հորիզոն»
(www.horizonarmeniantv.com), «Էքսպրես» (www.xpresstv.com) հեռուստաընկերությունները, «Էյ Էյ Բի Սի» հեռուստաընկերության «Հայ տուն» հաղորդումը (www.hamletmax.com/hyetoon), «Լույս աշխարհ» հեռուստածրագիրը
(www.louysworld.com, www.louysworld. rutube.ru), «Բարև» հեռուստաժամը
(www.nuneavetisyan.com) Գլենդելում, «ՊանԱրմենիան մեդիա» հոլդինգի մաս
կազմող` «ՊանԱրմենիան TV» հեռտուստաընկերությունը, նաև «Պարադիզ»
հեռուստաընկերությունը (www.mgnparadise.com), «Հայրենիք» հեռուստաընկերությունն ու «Հայրենիք» ռադիոն (www.hairenik.com) Ուոթերթաունում,
Բոստոնի հայկական ռադիոն (www.armenianradioboston.com) և «WUNR
1600 AM»-ի հայկական ռադիոժամը (www.wunr.com) Բոստոնում, «Արձագանք» հեռուստաընկերությունը (www.ardzagangtv.com) Միլֆորդում, Նյու
Յորքի` «Սփյուռքի ձայն» հեռուստաընկերությունը (www.voiceofarmenians.com),
Նյու Ջերսիի հայկական ռադիոժամը (www.armenianradionj.com), «Համազգային» հայկական ռադիոժամը (www.kusf.org) Սան Ֆրանցիսկոյում,
Հայկական ռադիոժամը (www.armenianradioprogram.com) Միսսուրիում և,
իհարկե` հանրահայտ «Ամերիկայի ձայն» ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը Վաշինգտոնում (www.voanews.com/armenian/):
ԱՄՆ-ում գործող վերը նշված հայկական հեռուստաընկերությունները, ռադիոկայանները, հեռուստահաղորդումներն ու ռադիոժամերը ամբողջությամբ բաժանում են տպագիր մամուլի բեռը, սակայն ի տարբերություն տպագիր մամուլի՝ ունեն նաև մեծ լսարան (ընդգրկում է ԱՄՆ-ի
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գրեթե ամբողջ` մոտ 2 միլիոնանոց հայ համայնքը և ոչ միայն): Նորագույն տեխնոլոգիաների և առցանց հեռարձակման հնարավորությունների շնորհիվ այդ հեռուստա-ռադիոընկերություններից ու հաղորդաժամերից շատերը հասանելի են նաև ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս, նույնիսկ
ունեն իրենց ոչ փոքրաթիվ լսարանը Հայաստանում: Փաստորեն, միլիոնավոր հայեր գրեթե ամեն օր հետևում են այս լրատվամիջոցների աշխատանքին, տեղեկանում են ԱՄՆ-ի հայ համայնքի, Հայաստանի և առհասարակ աշխարհի բոլոր հայերի հետ կապված կարևոր նորություններին, իրադարձություններին, քաղաքական ու հասարակական անցուդարձին, ամեն օր հնարավորություն են ունենում հայկական հետուստահաղորդումներ ու հայկական հեռուստաֆիլմեր դիտելով լսել և չմոռանալ
մայրենին, հաղորդակից լինել ազգային մշակույթին, հաղորդակից լինել
այն ամենին, ինչը հայկական է, և այդպիսով ԱՄՆ-ի նման բազմազգ
պետությունում, որտեղ գլոբալացմանը զուգահեռ ընթանում է նաև մարդու նոր «տեսակի» ձևավորման գործընթաց, պահպանել տեսակը, ինքնությունը` միաժամանակ լինելով նաև տվյալ երկրի հասարակության մի
մասնիկը: Սա իսկապես բարդ առաքելություն է և հատկապես մեծաթիվ
հայկական հեռուստաընկերությունների գոյությունն ու ակտիվ գործունեությունը ԱՄՆ-ի պես երկրում այդ առաքելությունն իրականացնելու
կարևորագույն պայմաններից է:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. ՀՀ սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչություն, «Տեղեկանք ազգային ինքնության խնդիրների շուրջ»։
2. Հ. Հակոբյան, «Հայերի վիճակն աշխարհում» զեկույց, Երևան, 2016:
3. ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, «Հայ համայնքն ԱՄՆ-ում»,
Երևան, 2010թ., http://www.mindiaspora.am/res/Hratarakumner/books/
Hay%20hamaynqn%20AMN-um.pdf
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ВЛАДИМИР АКОПЯН
Пресс-секретарь Президента РА
АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА США: РОЛЬ МЕСТНЫХ СМИ В ДЕЛЕ
СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Армянских диаспор много и у каждой свои особенности. Особенность армянской диаспоры в США в том, что она образовалась в
основном в результате разных миграционных потоков в начале 20-ого
века вследствии Геноцида армян. Также, США не является этнически
однородным государством, там происходит соприкосновение разных
культур, образование новой «нации», нового «вида», что входит в
процесс глобализации. И армянская община США также стоит перед
вызовом глобализации. Её задача - сохранить национальную
идентичность в такой среде, при этом приспособиться к местному
образу жизни.
В этом вопросе, в ряду других факторов, очень большую роль
играет армянская пресса в США, где армянские газеты начали
выходить еще со второй половины 19-ого века и издаются до сих пор.
До сегодняшнего дня в США издано более 400 наименований
армянских газет. Также армянская община США имеет свои
электронные СМИ, но более значительную роль в США играют
армянские теле и радиокомпании. Несколько крупных армянских
телеканалов США имеют большую аудиторию зрителей во всем мире.
Армянские СМИ США дают возможность одной из крупнейших
армянских общин в мире ежедневно следить за тем, что связано с
армянами, Арменией и армянской культурой. Это дает возможность
армянам США ежедневно читать на родном языке, слышать родной
язык, сохранять свою армянскую идентичность.
Ключевые слова: Армянская Диаспора, общины, осознание
идентичности, национальная идентичность, глобализация, армяне,
США, армянская пресса, газеты, армянская община․
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VLADIMIR HAKOBYAN
Press secretary to the President of the RA
ARMENIAN DIASPORA IN THE USA: THE ROLE OF THE LOCAL MASS
MEDIA IN THE PRESERVATION OF THE NATIONAL IDENTITY
There are numerous Armenian Diasporas spread around the world and
each of them has its own peculiarities. The distinguished characteristic of
the Armenian Diaspora in the United States is that it was formed mainly
because of different migration flows in the beginning of the 20th century
initiated by the Armenian Genocide. Moreover, the USA is not an ethnically
homogenous state, there different cultures blend with each other launching
formation of a new “nation”, new “species”, which is in line with the
globalization process. Armenian Diaspora in the USA also faces a
challenge of globalization. Its objective is to maintain the national identity in
the given environment, yet adapting to the local life style.
To this end, the Armenian press in the USA plays a key role. The
publication of Armenian newspapers has already started in the US in the
second half of the 19th century and is successfully maintaining its position
until now. To date, over 400 different newspapers have been published in
the USA. In addition, the Armenian Diaspora of the United States has its
own electronic mass media; nevertheless, the Armenian radio and TV
companies play the most significant role. Several large Armenian TV
channels in the USA have a very extensive global audience. Armenian
Mass Media in the USA makes it possible for one of the largest Armenian
communities in the world to know everything that concerns Armenia and
the Armenian culture. It gives an opportunity to Armenians of the United
States to read in their native language and hear their native speech on a
daily basis, thus maintaining their Armenian identity.
Keywords: Armenian Diaspora, settlements, identity consciousness,
national identity, globalization, Armenians, USA, Armenian press,
newspapers, Armenian community

Ներկայացվել է խմբագրություն 03.07.2017 թ.
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ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
արտաքին կապերի բաժնի պետ, դասախոս

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԵՌԱՎԱՐ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Հոդվածում փաստվում է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային
կենտրոնում (այսուհետև՝ ԳԿՄԿ) հեռավար լրացուցիչ շարունակական կրթության կազմակերպման որոշ հարցեր, ուր իրականացվել
է կարիքների գնահատման հետազոտություն: Ձևակերպվել են այդ
հետազոտության հիմնական խնդիրները, առանձնացվել են թիրախ
խմբերը: Հետազոտության արդյունքում կարելի է ձևակերպել հետևյալ
արդյունքները.
 հավելյալ գիտելիքների անհրաժեշտությունն աշխատանք
գտնելու կամ աշխատավայրում առաջխաղացման հարցում այս
կամ այն չափով կարևորում էր ֆոկուս խմբային քննարկումների
մասնակիցների հիմնական մասը,
 գործատուները, նոր աշխատողներ ընդունելիս կարևորում են
մասնագիտական հմտությունները, աշխատանքային փորձը,
շփման հմտությունները և լեզուների իմացություն,
 հետազոտության արդյունքում շրջանակվել է այն դասընթացների ցանկը, որոնք հետաքրքիր են գրեթե բոլորին՝ անկախ մասնագիտությունից և զբաղվածության ոլորտից:
Հիմնաբառեր. հեռավար կրթություն, հեռավար կրթության կազմակերպում, կարիքների գնահատման հետազոտություն, թիրախ
խմբեր, հեռավար դասընթացներ:

Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (այսուհետև՝ ԵԲԿՏ)
համար էական է կրթական համակարգերն ավելի ընդգրկուն դարձնելը,
քանզի բնակչությունը դառնում է ավելի ու ավելի բազմատարր և տարագնացային ու ժողովրդագրական փոփոխություններին համահունչ
[1, pp. 2-3]: Բարձրագույն կրթության առաջնահերթություններից է նաև
բարձրագույն կրթության ոլորտում մասնակցության ընդլայնումը և
աջակցումն այն հաստատություններին, որոնք տրամադրում են համապատասխան ուսումնական գործունեություն տարբեր սովորողների համար, այդ թվում նաև` շարունակական ուսումնառության համար, կրթական տարբեր սեկտորների միջև թափանցիկության ու փոխադարձ կապի զարգացումը, բարձրագույն կրթության սոցիալական ուղղվածության
խթանումը և գենդերային հավասարակշռության բարելավումը, ինչպես
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նաև կրթության հասանելիության և ավարտելու հնարավորությունների
ընդլայնումը:
Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային
զարգացման ռազմավարական ծրագիրը [2, էջ՝ 146], նկատի ունենալով
մարդկային ռեսուրսների հույժ կարևորությունը երկրի երկարաժամկետ
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, սահմանում է կրթության
ոլորտի հետևյալ առանձնահերթությունները`
1) բնակչության բոլոր խավերի համար միջին և բարձրագույն մասնագիտական կրթության մատչելիության մեծացում,
2) մասնագիտական կրթության որակի բարելավում, դրա համապատասխանեցում աշխատաշուկայի պահանջներին, շրջանավարտների
զբաղվածունակության խթանում:
Չնայած որ վերջին տասնամյակում բարձրագույն կրթության ընդգրկվածությունը Հայաստանում զգալիորեն աճել է` հասնելով մոտ 30%-ի,
այն դեռևս ցածր է միջին եվրոպական ցուցանիշից: Արևմտյան Եվրոպայի
երկրներում բարձրագույն կրթության մեջ ընդհանուր ընդգրկման ցուցանիշը 45-50% է, իսկ Շվեդիայում և Նորվեգիայում` 65%: Հայաստանում
կարևոր հիմնախնդիր է նաև բարձրագույն կրթության մատչելիությունը
հասարակության տարբեր խավերի համար: Մասնավորապես, ցածր
եկամուտ ունեցող և գյուղական բնակավայրերի ընտանիքների երեխաների բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունները շատ
ավելի ցածր են, քան բարեկեցիկ և քաղաքաբնակ ընտանիքների երեխաներինը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 2009-ին ՀՀ բուհերի ուսանողների միայն 6.9%-ն են ներկայացել որպես ամենացածր
եկամտային խմբում ընդգրկված ընտանիքի անդամներ, մինչդեռ ուսանողների 32%-ը ամենաբարձր եկամտային խմբի ընտանիքներից են
[3, էջ 13]: Այսպիսով, բարձրագույն կրթության մեջ ընդհանուր ընդգրկվածության աճը և մատչելիության ապահովումը կարևոր մարտահրավեր
է, ինչը նաև ԵԲԿՏ-ի նոր տասնամյակի գործողությունների ծրագրի հիմնական ուղղություններից (սոցիալական) մեկն է:
Հեռավար կրթությունն աշխարհում ընդունված կրթական ձևաչափ է
և կրթության զարգացման առաջնահերթություն, որի նպատակը ուսումնառողներին բնակության վայրերում՝ հատկապես ՀՀ մարզերում և
սփյուռքում բարձրորակ կրթություն ստանալը՝ առանց լրացուցիչ ծախսեր կատարելու: Հեռավար կրթության մեկ այլ առավելությունը ոչ այնքան ֆիզիկական և տարածական հասանելիությունն է, այլ հատկապես
ֆինանսական մատչելիությունը համեմատած կրթության ավանդական
ձըաչափերի հետ, որը մեծ առավելություն է ներկայիս սոցիալ-տնտեսական պայմաններում:
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Կրթական համակարգի բոլոնյան բարեփոխումների շրջանակներում
ՀՀ որդեգրած պարտավորվածությունների շարքում կարևորներից է հարատև, շարունակական կրթության կազմակերպումն ու ներդնումը հանրապետությունում՝ ի թիվս այլոց, հեռավար կրթության կազմակերպման
ու իրականացման միջոցով: Այսպիսով, յուրաքանչյուր բուհի պատրավորություն է նախաձեռել և կազմակերպել հեռավար կրթություն կամ առցանց (էլեկտրոնային) կրթություն:
Սույն համատեքստում 2013-15 թվականներին ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնը իրականացրել է «Լրացուցիչ հեռավար շարունակական կրթության կազմակերպում ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում» ծրագիրը:
Նախքան ծրագրի իրականացումը կատարվեց կարիքների գնահատում՝ բացահայտելու պոտենցիալ շահառուների վերաբերմունքը հեռավար դասընթացների նկատմամբ: Կարիքների գնահատման հետազոտության խնդիրներն էին.
1. պարզել հասարակության տարբեր խմբերի տեղեկացվածության
աստիճանը հեռավար ուսուցման մասին,
2. պարզել, թե որ ոլորտներում և որոշակի ինչ թեմաներ արծարծող
դասընթացների անհրաժեշտություն կա (ինչ լրացուցիչ գիտելիքների
կարիք ունեն տարբեր խմբերի ներկայացուցիչները` աշխատաշուկայում
իրենց տեղը գտնելու կամ բարելավելու համար),
3. բացահայտել առցանց դասընթացների կազմակերպման նախընտրելի եղանակները (դասընթացի տևողությունը, պահանջվող ժամանակը, ժամը, կառուցվածքը, ստուգման ձևերը և այլն),
4. պարզել, թե ինչ նախապայմաններ են անհրաժեշտ, որպեսզի
տարբեր խմբերի ներկայացուցիչները մասնակցեն հեռավար լրացուցիչ
դասընթացներին (գին, վստահություն, դասավանդողի որակավորման
մակարդակ և այլն):
Ծրագրի մեկնարկային փուլում առանձնացվել են հետևյալ թիրախ
խմբերը.
• բուհը վաղուց ավարտած, բայց ներկայում կրթական բացի պատճառով աշխատանք չունեցողներ,
• նորավարտները և բարձր կուրսերի ուսանողները,
• բարձրագույն կրթություն և աշխատանք ունեցողները, ովքեր սակայն ունեն նոր գիտելիքների կարիք` աշխատաշուկայում առաջխաղացման համար,
• հատուկ կարիքներով անձինք:
Հաշվի առնելով առցանց կրթության առանձնահատկությունները՝
հիմնական տարիքային խումբը 20-50 տարեկան բնակչությունն է:
Հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ մեթոդներով՝
ա) կարիքների ուղղակի գնահատում,
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բ) կարիքների անուղղակի գնահատում:
Ուղղակի գնահատման շրջանակներում կիրառվել է տեղեկատվության հավաքման 2 մեթոդ` ֆոկուս խմբային քննարկումներ սոցիալական
տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ և հարցազրույցներ գործատուների, աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների, զբաղվածության և կարիերայի կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ: Հատուկ
կարիքներով անձանց հետ ևս անց են կացվել հարցազրույցներ:
Անուղղակի գնահատումն իրականացվել է հավելյալ/աջակից տեղեկատվության հավաքման համար՝ աշխատաշուկայի, աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
տարաբնույթ փաստաթղթերի վերլուծության միջոցով:
Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ընտրանքը կազմելու ընթացքում
հաշվի են առնվել այն հիմնական չափանիշները, որոնցով առանձնացվել են ծրագրի թիրախ խմբերը: Խմբերի հիմնական մասի ձևավորումն
իրականացվել է երկու առանցքային չափանիշների հիման վրա.
• զբաղվածության կարգավիճակը (աշխատանք ունեցողներ և չունեցողներ),
• բնակավայրի տիպը (մայրաքաղաք և մարզեր):
Վերոհիշյալ 2 չափանիշների հատման տիրույթում ձևավորված տիպերի հիման վրա ֆոկուս խմբերի քանակը բաշխվել է հետևյալ կերպ՝
Աշխատողներ
Չաշխատողներ

Երևան
1
1

Մարզ
2
4

Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ընտրության ժամանակ հաշվի է
առնվել նաև հարցվողների սեռը, մասնագիտությունը և տարիքը:
Մարզերի ընտրության հիմքում ընկած հիմնական չափանիշը հանդիսացել է հեռավորությունը Երևանից: Կարևորվել են նաև տնտեսական
վիճակը, զբաղվածության հնարավորությունները և սոցիալ-մշակութային
առանձնահատկությունները:
Նշված չափանիշների ընտրությունը պայմանավորված է աշխատաշուկայի և զբաղվածության հնարավորությունների վրա դրանց ունեցած
ենթադրվող ազդեցությամբ:
Համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների՝
վեջին տարիներին գործազուրկների մեջ բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռը շարունակաբար աճել է` տարեկան միջինը
11%-ով և 2011թ. բացարձակ արժեքով բարձրագույն կրթություն ունեցող
գործազուրկները զիջում են միայն բարձագուն կրթություն չունեցողներին (միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, արհեստագործական դպրոցների շրջանավարտներ) [4, էջ 85-87]:
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
1. Հավելյալ գիտելիքների անհրաժեշտությունն աշխատանք գտնելու
կամ աշխատավայրում առաջխաղացման հարցում այս կամ այն չափով
կարևորում էր ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցների հիմնական մասը: Այնուամենայնիվ, նկատելի տարբերություն կար աշխատանք
ունեցողների և չունեցողների խմբերի միջև: Գիտելիքի անհրաժեշտ լինելու կարծիքն առավել ինտենսիվ էր արտահայտվում աշխատանք ունեցողների խմբերում: Աշխատանք չունեցողների մոտ, հատկապես մարզային քննարկումների ժամանակ, առկա էր հիասթափություն և գիտելիք-աշխատանք կապի բացակայության դիրքորոշում: Նրանք աշխատանք ունենալու հիմնական պայմանը համարում էին ծանոթ, բարեկամ
ունենալը:
2. Գործատուները, նոր աշխատողներ ընդունելիս կարևորում են
մասնագիտական հմտությունները, աշխատանքային փորձը, շփման
հմտությունները և լեզուների իմացությունը: Ըստ նրանց՝ այսօր դժվար է
գտնել հետևյալ հմտություններ և հատկանիշներ ունեցող աշխատակիցների.
• աշխատանքային փորձ,
• լեզուների իմացություն,
• համակարգչային հմտություններ,
• կառավարման հմտություններ,
• հաղորդակցության, շփման հմտություններ,
• ցանցերի ստեղծման կարողություն,
• միջազգային համագործակցության սկզբունքների իմացություն
(ֆոնդերի հայթայթում, գրանտային ծրագրեր գրելու հմտություններ),
• լայն մտահորիզոն ունեցող մասնագետներ։
3. Հիմնական հմտությունները, որոնք պահանջվում են վերոնշյալ ոլորտների աշխատատեղերի համար, հետևյալն են․
1. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ․
• «C++» ծրագիր,
• համակարգչային գրաֆիկա, դիզայն,
• «Corel Draw» և «Photoshop» ծրագրերի խորը իմացություն,
• «PHP/Mysql/Javascript» ծրագրավորում,
• գործող վեբ ստանդարտների լավ իմացություն, CSS և HTML
• «Front Page», «Adobe Flash» and «Dreamweaver» ծրագրերի
աշխատանքի հմտություն;
2. Ֆինանսներ և հաշվապահություն․
• բանկային գործ,
• հաշվապահության հիմունքներ,
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• հայկական ծրագրեր և 1C ծրագրավորման լեզու,
• կադրային գործ։
3. Գրասենյակային աշխատանքներ
• լեզուների իմացություն (անգլերեն, ռուսերեն),
• համակարգչային հմտություններ,
• շփման հմտություններ:
4. PR, շուկայագիտություն և գովազդ.
• լեզուների իմացություն (անգլերեն, ռուսերեն),
• հաղորդակցման հմտություններ,
• վաճառքի հմտություններ:
Հաշվի առնելով, որ վերոնշյալ գիտելիքները հնարավոր է ձեռք բերել կարճաժամկետ դասընթացների միջոցով, կարելի է դրանք կազմակերպել նաև առցանց: Համաձայն «Հայաստանի երիտասարդների
ձգտումներն ու ակնկալիքները» զեկույցի՝ 18-30 տարեկանների 5,1%-ը
մասնակցում է կարճաժամկետ դասընթացների [5, էջ 41]:
Համաձայն վերոնշյալ հետազոտության՝ Հայաստանի երիտասարդների 10,5%-ը ցանկանում է հիմնել սեփական գործարարություն [5, էջ 56],
ինչը հնարավորություն կընձեռի ենթադրելու, որ նրանց համար ցանկալի կարող է լինել նաև գործարարության կառավարման հմտություններին
առնչվող դասընթացները: Նման կարծիք են արտահայտվել նաև մարզային ֆոկուս խմբային քննարկումների որոշ մասնակից:
Ֆոկուս խմբային քննարկումների, հատուկ կարիքներով անձանց,
գործատուների, զբաղվածության կենտրոնների ներկայացուցիչների
հետ իրականացված հարցազրույցների ընթացքում արտահայտված
կարծիքների հիման վրա դասընթացները կարելի է բաժանել մի քանի
խմբի.
• դասընթացներ, որոնց կմասնակցեն գրեթե բոլորը՝ անկախ
մասնագիտությունից և զբաղվածության ոլորտից, որովհետև դրանք
ա) հետաքրքիր և արդիական են, բ) կնպաստեն աշխատաշուկայում
ավելի մրցունակ լինելուն,
• դասընթացներ, որոնք հետաքրքիր են և կարող են օգնել աշխատանքային առաջխաղացմանը կոնկրետ մասնագիտություններ ունեցողներին,
• դասընթացներ, որոնք բովանդակային առումով կարող են հետաքրքիր լինել, սակայն չեն կարող օգնել աշխատանք գտնելու կամ աշխատավայրում առաջխաղացման հարցում և մասնակիցները ժամանակ
չէին ծախսի դրանց վրա:
Ֆոկուս խմբերի մասնակիցներ (դասակարգված են՝ ըստ կարևորության և նշվելու հաճախականության)․
1. շփման և հաղորդակցության հմտություններ,
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2. հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ,
3. անգլերեն (տարբեր մակարդակների),
4. շուկայաբանություն,
5. համակարգչային հմտություններ,
6. գործարարության կառավարում,
7. կառավարման հոգեբանություն,
8. նախագծերի և ժամանակի կառավարում,
9. PR,
10. խոսքի մշակույթ և հռետորական արվեստ,
11. զբոսաշրջության զարգացման հիմունքներ,
12. համակարգրային գրաֆիկա, դիզայն,
13.HR, աշխատակազմի կառավարում։
Հետազոտության արդյունքում շրջանակվել է այն դասընթացների
ցանկը, որոնք հետաքրքիր են գրեթե բոլորին՝ անկախ մասնագիտությունից և զբաղվածության ոլորտից:
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Статья посвящена вопросам организации непрерывного дополнительного дистанционного образования в Международном научно-образовательном центре НАН РА. С этой целью проведено изучение оценки
спроса, сформулированы основные задачи исследования, выделены
целевые группы. В результате исследования получены следующие
результаты:
 Необходимость вспомогательных знаний при поиске работы
или для служебного продвижения в той или иной мере признает
основная часть участников опорных групповых обсуждений.
 При приеме на работу работадатель уделяет должное внимание профессиональным навыкам, трудовому опыту, умению общаться
и знанию языков.
 В результате исследования очерчен список учебных курсов,
представляющих интерес практически для всех, независимо от
профессии и сферы занятости.
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This article discusses several issues of organizing distance learning as
lifelong learning (LLL) at International Scientific-Educational Center of NAS
RA. For this purpose needs assessment has been carried out, the main
tasks of which have been formulated and target groups have been
determined. The research resulted in the following results:
 The majority of focus group participants attached value to the need
for additional knowledge to find a job or to have a promotion at workplace
to a certain extent.
 Employers value professional skills, working experience, communication skills and knowledge of languages when hiring new staff.
 The research listed the courses, which are of interest to almost all
participants regardless of their profession and occupation.
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АНАЛИЗ РИСКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В данной статье дана краткая классификация с проблем и
угроз, возможных при формировании конкурентных преимуществ
Республики Армения в рамках ЕАЭС. Исследованы возможные
рекомендации по обеспечению долгосрочного экономического
роста и повышению уровня конкурентоспособности национального
хозяйства. Особое внимание уделено оптимизации в области
ПОД/ФТ в странах ЕАЭС. На основе проведенного анализа автор
делает вывод о необходимости совершенствования антикоррупционного механизма, а также о важности соблюдения допустимого
значения уровня инфляции в рамках ЕАЭС. Статья будет интересна специалистам, занимающимся изучением проблем международной экономической интеграции и внешнеэкономической
деятельности.
Ключевые слова: ЕАЭС, финансовая нестабильность,
финансовый риск, экономическая интеграция.

Введение
Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС способна решить ряд
важнейших вопросов в плане восстановления потенциала рынка, решения проблем трудоустройства, повышения уровня жизни, конкурентоспособности экономики, промышленности и науки стран ЕАЭС. Однако
нестабильная картина внутри экономики союза в целом и внешние
факторы, косвенно влияющие на благополучность функционирования,
способны создать массу проблем и угроз для успешной деятельности
союза.
В своей статье «К вопросу о риске конкурентоспособности в рамках
интеграционных процессов ЕАЭС», опубликованной в мае 2017 года в
журнале «Российское предпринимательство», автор рассмотрел потенциальные угрозы и риски, дальнейшего взаимного сотрудничества, на
высоком уровне интеграции Республики Армения, в рамках Евразийского экономического союза. В данной статье, продолжая развитие
этой темы, авторы постараются выявить отрицательную зависимость
Армении от своих союзников, а также необходимость соблюдения
пороговых значений показателя экономической безопасности.
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Основная часть
Важно подчеркнуть, что Армения более всех подвергнута риску, в
связи с массой факторов, которые дестабилизируют экономику страны
изнутри. Результат будет зависеть от того, насколько эффективно
правительство сможет объединить свои национальные интересы на
наднациональном уровне. [1] Ни одна экономика в мире не способна в
одиночку противостоять финансовой нестабильности, и Армения не
исключение из этого. У Армении было право выбора направления
последующей интеграции в ЕС или ЕАЭС. Хотя на самом деле это
право больше было «иллюзией», чем альтернативой. В первую
очередь, нужно подчеркнуть, что экономика Армении была в большей
степени готова интегрировать в ЕАЭС, несмотря на всю заманчивость
предложения Европы. Это, в первую очередь, объясняется тем, что
несмотря на многочисленные проблемы, ВВП стран-членов ЕАЭС
составляет более 2,2 трлн. долларов США, причем промышленное
производство – 1,3 трлн. долларов США, сельскохозяйственное
производство – 144,1 млрд. долларов США, причем валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур – 134 млн.тонн (пятое место в
мире), а производство молока – 44 млн. тонн (третье место в мире). В
настоящее время добыча нефти составляет 607,5 млн. тонн, что
обеспечивает первое место в мире, а по добыче газа – второе место в
мире (682,6 млрд. куб.м.). Также второе место занимают страны ЕАЭС
по производству минеральных удобрений – 27 349 тыс.тонн.
Немаловажно знать, что по производству чугуна (54,6 млн. тонн)
страны занимают третье место в мире, по выработке электроэнергии
(1 210,2 млрд. квт.часов) – четвертое место в мире, по производству
стали (76,9 млн. тонн) – пятое место в мире и т.д. С точки зрения
коммуникаций и инфраструктур, необходимо учитывать следующие
факты: доля населения, имеющая доступ к интернету составляет
59,4% населения (в Армении этот показатель составляет более 60%)
длина железнодорожных путей составляет 107,0 тыс.км, а протяженность автомобильных дорог – 1605,9 тыс км. В целом, объём
внешней торговли товарами ЕАЭС с третьими странами составляет
877,6 млрд. долл. США, что примерно 3,7% мирового экспорта и 2,3%
мирового импорта. Для армянских производителей и инвесторов
открываются возможности реализовать свои товары на рынке 182,7
милионов потребителей, с рынком труда с численностью экономически активного населения – 92,9 млн. человек [2], [3].
Классификацию факторов, прямо или косвенно влияющих на
формирование риска, можно разделить на два уровня: внутренние и
внешние.
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Таблица 1
Классификация факторов риска по среде воздействия
Внешний риск
Внутренний риск
Риск стабильности
Риск срыва намеченных программ
партнерства
Риск сокращения
Банковский риск
финансирования
Риск изменения налоговой
Риск недостаточности научнополитики союза
технического потенциала
Риск срыва полноценных
Снабженческий риск
мероприятий на внедрение
научно-технических новшеств
Риск роста инфляции
Риск ошибочности экономических
прогнозов
Представленная классификация не стабильная и, исходя из
особенностей отдельных процессов, должна дополнительно включать
другие специфические факторы.
К сожалению, создание ЕАЭС совпало с кризисными явлениями в
мировой экономике, экономическими санкциями против России,
резким снижением курса рубля и т.д., что привело к снижению
товарооборота со странами Союза и подвергло риску успешность
партнерства.
Так, товарооборот со странами ЕАЭС за прошлый год, сократился
на 17,6%, в том числе с Россией - на 18 %. Причем следует отметить,
что общий товарооборот Армении, сократился на 20,6%, а со странами
ЕС - на 23,6%. Понятно, что в Армении ощущается высокая зависимость от российской экономики, именно, на долю России приходится
основной объем торговли, инвестиций и трансфертов. Ситуация в
экономике России сделала свое дело, и Армения, для которой
основным торговым партнером есть и будет Россия, ощутила это на
себе. Более всего пострадали, конечно, экспортеры. Снижение курса
рубля больше чем вдвое привело к тому, что наши товары на рынке
ЕАЭС стали менее конкурентоспособными. В результате экспорт в
страны ЕАЭС сократился на 27,1%, в том числе в Россию - на 26,7%.
Значительно сократился и импорт в Армению: общий импорт сократился на 26,5%, из стран ЕАЭС - на 14,9%, а из России - на 15,6%.
Основное воздействие кризиса на экономику выражалось через
падение объемов переводов из‑ за границы. Для большинства стран
группы это переводы из России, а для Армении — и из дальнего
зарубежья. Многие из представителей рассматриваемой группы
столкнулись с падением экспортных доходов, однако снижение
мировых цен и спроса на экспортные товары оказало влияние на их
экономики в значительно меньшей степени.
В период кризиса долги Армении и, в большей степени,
Кыргызстана достигли размеров, представляющих определенную
угрозу устойчивости бюджетной системы. В силу относительно низких
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доходов на душу населения правительства стран рассматриваемой
группы имели достаточно ограниченные возможности для реструктуризации или снижения расходных обязательств и в период экономического кризиса вынуждены были проводить политику сохранения
существующего объема социальных обязательств и финансировать
дефицит бюджета за счет внешних заимствований, что привело к
росту государственного долга.
При реализации умеренно негативного сценария произойдет
небольшое и непродолжительное падение доходов трудовых мигрантов, однако спрос на их услуги останется достаточно стабильным. В
связи с этим в указанном сценарии будет наблюдаться краткосрочное
падение доходов бюджетов и увеличение дефицита. При этом, объем
и структура расходов останутся неизменными, а бюджетная система
— относительно устойчивой.
При оценке банковского риска, необходимо учитывать, как
глобальные, так и локальные угрозы для сектора. Должна учитываться вероятность изменения процентов и сроков предоставления
долгосрочного кредита. В условиях экономического спада кредитные
ресурсы в Армении формируются в основном за счет иностранных
валютных средств, а не прироста национального дохода. Следовательно, в зависимости от изменения притока национальной валюты
колеблются также величина банковских активов и условия предоставления кредитов предприятиям. В свою очередь, нестабильные проценты
и сроки предоставления кредитов повышают степень банковского
риска инновационных процессов.
Касательно локальных, технических банковских рисков, существует значительная угроза в сфере коррупции, а более конкретно в
сфере отмывания денежных средств. Как известно, 1 января 2015 г.
вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Несмотря на то, что в Договор, как результат кодификации договорной
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства,
оказались инкорпорированы базовые соглашения, касающиеся валютной сферы и финансовых рынков, этого не произошло с договорами в
сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансирование терроризма).
Более того, Договор о ЕАЭС в текущей редакции вовсе не затрагивает
вопросы ПОД/ФТ, что, безусловно, вызывает недоумение, но, с другой
стороны, открывает перспективы нормотворчества в данной сфере.
Думается, что это произошло по причинам:
— недостаточной координации между Евразийской экономической
комиссией (ЕЭК) и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
— отсутствия в ЕЭК структурных подразделений, занимающихся
проблематикой гармонизации законодательства в сфере ПОД/ФТ;
— отсутствия экспертов в сфере ПОД/ФТ в консультативных
органах и рабочих группах при ЕЭК (в частности, в Консультативном
комитете по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК);
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— отсутствия должного внимания к аспекту ПОД/ФТ при гармонизации смежного с ПОД/ФТ законодательства, и прежде всего валютного законодательства и законодательства о финансовых рынках. [4]
В рамках обсуждения перспектив членства Армении в ЕАЭС,
поднимался вопрос об инфляционных рисках, возникших в странахчленах интеграционного проекта, после резкого снижения курса
российского рубля в 2014-2015 гг.
Согласно пункту Договора о ЕАЭС уровень инфляции в странах –
участницах союза не должен превышать 5%. Однако данному пункту
соответствует уровень инфляции в Армении и Кыргыстане. (3,7% и
3,4% соответственно). Уровень инфляции же других участников
составил: в России – 12,9%, в Белоруссии -12%, в Казахстане – 13,6%.
Данный показатель, является одним из ключевых при
определении направления партнерства. Так как РФ выступает своего
рода «локомотивом» Союза, то и уровень успешности сотрудничества
зависит от значения данного показателя в стране. В 2014 году
мировой рынок столкнулся с проблемой кризиса перепроизводства,
превышения объемами производства существующего спроса, в
результате которого промышленность столкнулась с необходимостью
«сбавить обороты». Это привело к резкому снижению спроса на сырье
и комплектующие для производств, включая энергоресурсы В данном
вопросе очень полезным становится опыт Армении в контексте стабилизации уровня инфляции. Основной целью ЦБ Армении с 2006 года
стало обеспечение стабильности цен. ЦБ начал политику таргетирования инфляции с целевого ориентира в размере максимум 3%.
Однако из-за высоких инфляционных ожиданий и неэффективности
политики, инфляция не попадала под целевой ориентир. В результате
регулятору пришлось поднять ориентир в 2007 году до 5±1,5%, а 2008
году и на последующие годы установить на уровне 4±1,5%.
После обесценения национальной валюты в марте 2009 года на
22% и в ноябре 2014 года на 18%, в основном, как следствие внешних
факторов, в частности, ввиду резкого снижения мировых цен на
энергоносители и другие стратегические товары, а также ухудшения
ситуации в экономике России, в последующие годы ситуация стала
стабилизироваться. Банки восстановили свою активность на финансовом рынке обеспечивая расширение обьемов и масштабов сферы
своей деятельности. Только в 2016г. банковская система Армении
обеспечила рост следующих показателей: 16% активов, 22% кредитов и
15% депозитов, что характеризует заметную активизацию банковской
деятельности. Следует отметить, что в последние годы банковские
депозиты демонстрируют более высокие темпы роста, чем кредитный
портфель, в результате чего соотношение кредит / депозит упал до
1,1. Это означает, что банковская система Армении на сегодняшний
день в постепенно переходит на классические кредитное посредничество, когда спрос на кредитные ресурсы банки удовлетворяют за
счет временно свободных денежных средств населения. Это является
положительной тенденцией как с точки зрения обеспечения стабильности в области финансового посредничества, так и с точки зрения
снижения риска ликвидности в банках.
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Несмотря на существующие опасения, банки сумели обеспечить
новое требование к лимиту банковского капитала в размере 30 млрд.
драмов (при соотношении 1 доллар США: 485 армянских драмов), что
превышает бывшее требование в 6 раз. В соответствии с этим решением, за последние два года, банки постепенно увеличили общий нормативный капитал до 200 млрд. драмов, в результате чего во многих
банках укрепилась база капитала и созданы качественно новые предпосылки для расширения их деятельности [5]. Это решение было
направлено на укрепление долгосрочной финансовой стабильности
банковской системы, а также на повышение конкурентоспособности
банки и укрепления роли банковского сектора в национальной экономике. В соответствии с этим решением, 17 банков обеспечили отмеченное требование, а другие достигли указанного лимита посредством
обьединений и поглощений.
В 2016 году в банковской системе был заргистрирован беспрецедентный (около 30%) рост общего уставного капитала, что является
дополнительным надежным фактором для покрытия убытков из-за возможных рисков за счет собственных средств в будущем. В этом смысле
указанное явление можно охарактеризовать как структурную реформу,
направленную на укрепление безопасности средств вкладчиков.
С другой стороны, указанный процесс консолидации стал своеобразным катализатором в деле поввышения эффективности деятельности банков. В результате многие банки расширили свои ресурсы для
финансирования широкомасштабных бизнес-проектов, были созданы
дополнительные предпосылки для повышения доступности финансовых услуг, объединения конкурентных преимуществ (синергетический
эффект), а также эффект сокращения затрат за счет экономии масштаба
в банковской системе. Таким образом, денежно-кредитная политика
оказала существенное воздействие не только на сокращение финансовых угроз, но и на относительную стабильность экономики в условиях возрастающей неопределенности в региональной экономике и
мировом хозяйстве [6].
Еще одной серьезной угрозой для союза является «слабая
дисциплина выполнения» союзного договора. В частности, это
касается пунктов о денежной и валютной политике. Договор об ЕАЭС
указывает, что страны-члены Союза «не просто должны, а обязаны»
согласовывать друг с другом свою валютную и кредитную политику.
«Невыполнение ключевых пунктов данного договора значительно
усложнит взаимопонимание ключевого направления. В условиях высокой «долларизации», для того, чтобы минимизировать экономические
риски, необходимо переходить во взаиморасчетах на внутренние
валюты. Во всяком случае, это в какой-то степени ограничит те риски и
угрозы, которые существуют в рамках других мировых валют.
Следует отметить, что по объёму ВВП как в целом, так и на душу
населения от среднего по "семерке" и от среднемирового, Россия (как
и другие страны ЕАЭС) значительно уступают пороговые значения
показателей экономической безопасности [7].
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Показатели экономической безопасности

Показатели

1

Таблица 2

По данным Глазьева
Соотношение
Пороговые Фактическое порогового и
значения
состояние
фактического
значений
2
3
4

1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
1а. в целом от среднего по
75%
«семерке»
1б. на душу населения от
50%
среднего по семерке
1в. на душу населения от
100%
среднемирового
2. Доля в промышленном
производстве обрабатыва70%
ющей промышленности
3. Доля в промышленном
производстве
20%
машиностроения
4. Объем инвестиций в % к ВВП
25%
5. Расходы на научные
2%
исследования в % к ВВП
6. Доля новых видов продукции
в объеме выпускаемой
6%
продукции машиностроения
7. Доля населения людей,
имеющих доходы ниже
7%
прожиточного мин.
8. Продолжительность жизни
70 лет
населения
9. Разрыв между доходами
10% самых высокодоходных
8 раз
групп и 10% самых
низкодоходных групп
10. Уровень преступности (колво преступлений на 100 тыс.
5 тыс.
преступлений)
11. Уровень безработицы по
7%
методологии МОТ
12. Уровень инфляции за год
20%
13. Объем внутреннего долга в
% к ВВП за сопоставимый
20%
период
14. Текущая потребность в
обслуживании и погашении
внутреннего долга в % к
25%
налоговым поступлениям
бюджета
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29%

0,39

19%

0,38

25%

0,25

50%

0,71

17%

0,085

16%

0,64

0,7%

0,32

2,6%

0,43

20%

0,29

65 лет

0,92

12,8 раз

0,63

6 тыс.

0,83

9,3%

0,75

22%

1,10

21%

0,9

>100%

0,25
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1
15. Объем внешнего долга в %
к ВВП
16. Доля внешних заимствований в покрытии дефицита
бюджета
17. Дефицит бюджета в % к
ВВП ***
18. Объем иностранной валюты
по отношению к рублевой
массе в национальной
валюте
19. Объем иностранной валюты
в наличной форме к объему
наличных рублей
20. Денежная масса (М2) в % к
ВВП
21. Доля импорта во внутреннем потреблении, всего
22. в том числе продовольствие
23. Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному минимуму

2

3

4

25%

48%

0,90

30%

28%

0,63

5%

3,5%

1,40

10%

50%

0,20

25%

100%

0,25

50%

12%

0,24

30%

53%

0,56

25%

30%

0,83

1,5

5 раз

0,30

** Соотношение фактического и порогового значений нормировано по
отношению к пороговому значению, которое принимается за единицу. При
этом оно рассчитыватся как отношение фактического к пороговому, если
желательно увеличение соответствующего показателя экономической
безопасности, и наоборот, если желательно его снижение.
*** Жирным шрифом выделен показатель, величина которого
удовлетворяет заданным критериям (А.И.)

Не утешительны также такие экономические показатели как:
• доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности;
• доля в промышленном производстве машиностроения;
• объемы инвестиций в % к ВВП;
• доля импорта во внутреннем потреблении, в том числе продовольствие.
Как результаты экономической нестабильности, наблюдается
также ухудшение финансовых показателей:
• трудно контролируемый рост индекса потребительских цен и
инфляции;
• ухудшения соотношений объема внутреннего долга в % к ВВП%
• текущей потребности в обслуживании внутреннего долга в % к
налоговым поступлениям бюджета;
• объем внешнего долга в % к ВВП;
• доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета,
дефицит бюджета в % к ВВП;
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• объем иностранной валюты к рублевой массе в национальной
валюте, объема иностранной валюты в наличной форме к
объему наличных рублей и денежной массы (М2) в % к ВВП.
Все указанные показатели крайне негативно воздействуют на
показатели, отражающие социальное состояние население. В частности, за пределами пороговых значений оцениваются доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, продолжительность жизни населения, разрыв между доходами 10%
самых высокодоходных групп и 10% самых низкодоходных груп,
уровень преступности, уровень безработицы и другие. Единственным
исключением, среди указанных показателей в Армении является
продолжительность жизни населения – около 75 лет из-за “старения”
населения, что объясняется массовой эмиграцией молодого трудоспособного населения. [8]
Наконец, экспертное сообщество стран ЕАЭС серьезно озобочено
уровнем конкурентоспособности отдельных отраслей и национальных
экономик в целом, о чем свидетельствуют ограниченные государственные расходы на научные исследования в % к ВВП, а также низкая
доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции
машиностроения.
Таким образом, вместе с тем, имеются определенные трудности в
выявлении и реализации национальных конкурентных преимуществ
стран-членов ЕАЭС. К ним следует добавить неблагоприятные
внешнеэкономические и внешнеполитические факторы.
В частности, важно заметить, что развитие ЕАЭС осложнила
противоречивые тенденции в мировой экономике и политике, неблагоприятная международная обстановка и возникшие в связи с этим
внешнеполитические угрозы. Среди них следует учитывать, как резкие
колебания цен потребительских товаров и энергоносителей, так и
дестабилизация внешнеполитической среды на постсоветском
пространстве. Все это подтверждает мысль о том, что постсоветским
странам будет крайне сложно бороться против терроризма и других
разрушительных тенденций поодиночке. Нужны совместные усилия,
причем важна эффективная координация усилий, а также умелая
организация политической кооперации стран ЕАЭС. [9]
Заключение
Таким образом, рассматривая комплекс решаемых в рамках ТС
и ЕЭП возникающих трудностей, можно сделать вывод, что формирование базы в форме устранения административных и тарифных
препятствий для последующего развития экономического союза
продвигается с переменным успехом.
В то же время устранение барьеров экономического характера:
• ценообразование;
• налоги;
• валютное регулирование;
• стандартизация;
• легализация,
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в том числе различия в условиях конкуренции еще только
предстоит разработать.
На современном этапе развития ЕАЭС следует выделить задачу
трансформации политически мотивированного интеграционного образования в экономический организм, в рамках которого предстоит преодолевать препятствия на пути на пути создания центростремительного
вектора интеграции.
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Հոդվածում ներկայացվում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ՀՀ-ի մրցակցային առավելությունների ձևավորման հարցում
հնարավոր խնդիրների և սպառնալիքների դասակարգման սեղմ նկարագիրը: Ուսումնասիրվել են երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման և
ազգային տնտեսության մրցունակության մակարդակի բարձրացման մասով
հնարավոր երաշխիքները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ԵՏՄ երկրներում փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի օպտիմալացմանը:
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հակակոռուպցիոն մեխանիզմի կատարելագորման անհրաժեշտությանը,
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ANALYSIS OF RISKS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE
CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY
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ԱՐԵՎԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Արցախի պետական համալսարանի
ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասիստենտ, հայցորդ

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվել են հիփոթեքային վարկավորման պետական աջակցության մեթոդները, բնութագրել յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև՝ Արցախի Հանրապետությունում գործող պետական օժանդակության կառուցակարգերը, ներկայացվել առաջարկություններ՝
այդ շուկայի զարգացման նպատակով պետական աջակցության
հնարավոր կառուցակարգերի ներդրման ուղղությամբ:
Հիմնաբառեր. հիփոթեքային վարկ, պետական օժանդակություն,
դրամավարկային քաղաքականության մեթոդներ, հարկաբյուջետային քաղաքականության մեթոդներ, հատուկ մեթոդներ, ֆինանսավորված հայտեր:

Ժամանակակից գիտության շրջանակներում ընդունված է համարել,
որ զարգացած հիփոթեքային վարկավորման շուկայի առկայությունը
դրական ազդեցություն է ունենում տնտեսության իրական հատվածի
վրա: Իսկ որպեսզի ձևավորվի զարգացած հիփոթեքային վարկավորման
շուկա, անհրաժեշտ է, որ պետությունը իրականացնի հաշվեկշռված և
հետևողական քաղաքականություն այս ոլորտում [1, c.63]:
Որպեսզի հասկանանք հիփոթեքային վարկավորման շուկայի ձևավորման կարևորությունը, անհրաժեշտ է առաջին հերթին պարզել վերջինիս գործունեության նպատակը, այսինքն` ինչպիսի բարենպաստ ազդեցություն կունենա այս շուկան տնտեսության վրա:
Վերջինս հնարավորություն կտա`
 բարելավել բնակչության բնակարանային պայմանները,
 նպաստել անշարժ գույքի շուկայի զարգացմանը,
 ընդլայնել շինարարության ծավալները, որոնք կհանգեցնեն նաև
շինանյութերի արտադրության ոլորտի ընդլայնման, լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծման, հետևաբար նաև գործազրկության որոշակի մակարդակի կրճատման:
Պետությունը պետք է սահմանափակ միջամտության միջոցով ապահովի առողջ մրցակցային պայմաններ հիփոթեքային վարկավորման շու38
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կայի զարգացման համար: Տարբերում են երկու հիմնական մեթոդներ՝
պետության կողմից հիփոթեքային վարկավորման շուկայի կարգավորման և օժանդակության ոլորտում: Դրանք ներկայացված են գծագրում:
Ընդհանուր մեթոդներ

Դրամավարկային
քաղաքականության
մեթոդներ

Հատուկ մեթոդներ

Հարկաբյուջետային
քաղաքականության
մեթոդներ

Գծապատկեր 1 ․ Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի
զարգացմանն օժանդակող հիմնական մեթոդներ
Դրամավարկային քաղաքականության մեթոդները նպատակաուղղված են փողի առաջարկի փոփոխության միջոցով կարգավորել արտադրության ընդհանուր ծավալները, զբաղվածության և գնաճի մակարդակները: ՀՀ-ում դրամավարկային քաղաքականությունն իրականացնում է
ՀՀ ԿԲ-ը և որպես ռազմավարություն կիրառում է գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունը: ԿԲ-ը կիրառում է հետևյալ մեթոդները․
1. բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կարգավորում,
2. բաց շուկայում պետական պարտատոմսերի առք ու վաճառք,
3. պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի սահմանում:
Հարկաբյուջետային քաղաքականության մեթոդներն ուղղված են,
որպեսզի շահագրգռեն վարկառուներին, վարկատուներին և ներդրողներին իրականացնել գործարքներ հիփոթեքային պարտատոմսերով այն
պայմանով, որ վերջիններս այս կամ այն չափով կազատվեն հարկերից:
Հատուկ մեթոդների շարքին են դասվում.
• մանսագիտացված կազմակերպությունների ստեղծման նախաձեռնում՝ երկրորդային շուկայի օպերատորներ, որոնց հիմնական ակտիվներն են այն բանկերի գրավաթղթերը, որոնք տրամադրում են հիփոթեքային վարկեր,
• հիփոթեքային բանկերի ստեղծման խթանում. օրենքների մշակում և ընդունում, որոնք կարգավորում են հիփոթեքային բանկերի գործունեությունը (Գերմանիա, Դանիա, Ֆրանսիա և այլն),
• հիփոթեքային վարկերի պետական ստանդարտացում,
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• հիփոթեքային վարկավորման համակարգի գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում,
• հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների ուղղակի կարգավորում:
• վարկառուների շահագրգռվածության բարձրացման համար միջոցառումների իրականացում՝ տոկոսադրույքների սուբսիդավորում,
կանխավճարի մուծման համար սուբսիդիաների տրամադրում,
• պարտատոմսերի թողարկում, որոնք ապահովված են անշարժ
գույքի գրավաթղթերով,
• պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հիփոթեքային վարկավորման մի շարք ծրագրերի իրականացում:
Հիփոթեքային վարկավորման շուկան ԼՂՀ-ում զարգացել է առավելապես պետական ֆինանսական աջակցության շնորհիվ: Հիփոթեքային
վարկավորման ոլորտում պետությունը՝ ի դեմս Արցախի Ներդրումային
հիմնադրամի, 2008 թվականից իրականացնում է հետևյալ ծրագրերը՝
1. հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան/առանձնատուն, ձեռք
բերելու կամ վերանորոգելու պետական ֆինանսական աջակցություն,
2. ԼՂՀ շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիների համար բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցություն,
3. ԼՂՀ ոստիկանության աշխատողների կողմից բնակարանների և
բնակելի տների ձեռքբերման պետական ֆինանսական աջակցություն,
4. հիփոթեքային փոխառություններ՝ գյուղաբնակ քաղաքացիներին,
5. մատչելի պայմաններով իրականացման նպատակով բնակարանների ու առանձնատների կառուցում և իրացնելու նպատակով բնակարանների ու առանձնատների գնում:
2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ԼՂՀ կառավարությունը ընդունեց որոշում, համաձայն որի պետական ֆինանսական աջակցություն է
տրամադրվում զինվորական հաշմանդամություն ունեցողներին, ԼՂՀ
պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների զավակներին,
փախստականներին և բազմազավակ, միածնող ընտանիքներին հիփոթեքային վարկեր ձեռք բերելիս: Պետական ֆինանսական աջակցությունն
այն է, որ պետությունը վարկառուներին տրամադրում է կանխավճար՝ որոշ
դեպքերում անհատույց, իսկ որոշ դեպքերում հետ վերադարձման պայմանով՝ նպատակային անտոկոս փոխառության պայմաններով:
2015 թ. մայիսից պետությունը «Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ
օրենքում կատարեց փոփոխություն՝ տրամադրելով հարկային արտոնություններ այն վարձու աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին,
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որոնք իրենց բնակարանային պայմանների ապահովման նպատակով
ձեռք են բերել հիփոթեքային վարկեր առաջնային շուկայից:
2016 թ. գործակալ բանկերի հետ վարկային պայմանագրեր են
կնքել 90 քաղաքացի, որոնցից 38-ը բնակարանի գնման, 40-ը` վերանորոգման, 12-ը` բնակելի տան կառուցման նպատակով` 1.1 մլրդ դրամ
ընդհանուր գումարով: Ընդ որում՝ գնման համար վարկավորված քաղաքացիների 71%-ը բնակարան են ձեռք բերել առաջնային շուկայում` նորակառույց շենքերից: Նշենք, որ տվյալ ցուցանիշն աճել է ի համեմատ
նախորդ տարվա մոտ 1.5 անգամ, ինչը պայմանավորված է առաջնային
շուկայից բնակարան ձեռք բերելու նպատակով հիփոթեքային վարկի
առավել մատչելիության հետ՝ կապված վարկի տոկոսների գումարների
չափով եկամտային հարկի գումարների վերադարձմամբ, առաջնային
շուկայի առաջարկի առկայությամբ, ինչպես նաև երկրորդային շուկայի
համեմատ առավել երկար վարկի ժամկետով [2, էջ 14]։

´Ý³Ï³ñ³ÝÇ ·ÝáõÙ
38%
´Ý³Ï»ÉÇ ï³Ý
Ï³éáõóáõÙ

51%

´Ý³Ï³ñ³ÝÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙ
11%

Գծապատկեր 2․2016 թ. տրամադրված երաշխավորագրերի
բաշխվածքը՝ ըստ ուղղությունների
Գծապատկերից 2-ից երևում է, որ հիփոթեքային վարկերից ավելի
հաճախակի օգտվում են բնակարանի գնման և վերանորոգման նպատակներով:
Ներկայացնենք տրամադրված ֆինանսական աջակցության բաշխվածքը՝ ըստ շրջանների:
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Աղյուսակ 1
2016 թ. հիփոթեքային վարկերի տրամադրումը՝
ըստ ԼՂՀ շրջանների
Ընդամենը
Ք.Ստեփանակերտ
Ասկերանի շրջան
Շուշիի շրջան
Հադրութի շրջան

90
82
2
4
2

100%
91,1%
2,2%
4,4%
2,2%

Աղյուսակից կարելի է եզրահանգել, որ առկա են հետևյալ թերությունները՝ վարկերը տրամադրվել են միայն չորս շրջաններում և տրամադրված վարկերի գերակշիռ մասը պատկանում է Ստեփանակերտ քաղաքին:
2016 թ. կապված ապրիլյան պատերազմի հետ մի քանի ամիս շարունակ կտրուկ նվազեց բանկերի և առևտրային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորումը, ինչպես նաև հիմնադրամ դիմող շահառուների թիվը: Սակայն չնայած դրան, տարվա կտրվածքով արձանագրվել է
աճ նախորդ տարվա համեմատ. ֆինանսական աջակցություն ստացած
շահառուների քանակը աճել է 8%-ով, տրամադրված վարկային միջոցները՝
26%-ով [2, էջ 14]։
Աղյուսակ 2
2016 թ.վարկերի տրամադրումը՝ ըստ ֆինանսավարկային
կազմակերպությունների [2, էջ 17]
Գործակալ բանկեր և Ֆինանսավորված Ֆինանսավորված
վարկային
հայտերի գումար հայտերի գումարը
կազմակերպություններ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամով
(մլն դրամ)
(մլն դրամ)
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
13
66,1
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
5
6
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
0
174,3
«Ֆիդես Հիփոթեքային
817,2
189,6
ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
««ԶՀԲ» ՈՒՎ ՓԲԸ
0
84,2
1 ԱՄՆ դոլարը = 483.94 ՀՀ դրամ` առ 31.12.2016
2016 թ ամենից շատ և մատչելի վարկեր տրամադրվել է «Ֆիդես
Հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ մյուս բանկերի
կողմից վարկերը հիմնականում տրամադրվել են ԱՄՆ դոլարով:
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Ընդհանրացնելով` նշենք, որ բոլորի կողմից հասանելի հիփոթեքային վարկավորման պայմաններ ապահովելու համար պետական ֆինանսական աջակցությունը պետք է ընդլայնվի հետևյալ ուղղություններով.
1. Ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ԼՂՀ-ում պետությունը պետք է հաստատի ծրագիր` երիտասարդ ընտանիքներին, երիտասարդ գիտնականներին, բժիշկներին, մասնագետներին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ: Ֆինանսական աջակցությունը պետք է լինի կամ
տոկոսների սուբսիդավորման կամ կանխավճարի համար նպատակային
ատնոկոս փոխառության տրամադրման տեսքով:
2. Եկամտային հարկի հետ վերադարձման արտոնությունը պետք է
տրամադրվի նաև երկրորդային շուկայից բնակարանների ձեռքբերման
ժամանակ:
3. Ներկայումս գործող անտոկոս փոխառությունների ծրագիրը
պետք է տրամադրվի բոլոր պոտենցիալ վարկառուներին:
4. Պետք է հարկային արտոնություններ տրամադրի այն ֆինանսավարկային կազմակերպություններին, որոնք վարկեր են տրամադրում
առավելապես ՀՀ դրամով:
Կարծում ենք վերոնշյալ միջոցառումների իրականացմամբ պետությունը կհասնի իր առջև դրված գերխնդիրների՝ բնակչության սոցիալական աջակցության և տնտեսության զարգացման խնդիրների լուծմանը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Разумова И.А., “Ипотечное кредитование”, Санкт-Петербург,
2005, стр 63.
2. Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, «2016 թ. գործունեության
հաշվետվություն», Ստեփանակերտ 2017:
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В НКР
Неотъемлемой частью социальной политики каждого государства является обеспечение и улучшение жилищных условий
населения.Для достижения этой цели правительство вмешивается для
развития ипотечного рынка. В этой статье мы представили, какие
методы используются в государственной поддержке ипотечного кредитования в мире, какие из этих методов предпочитает использовать
правительство НКР для поддержки развития ипотечного рынка, какова
текущая ситуация, проблемы и какие меры могут быть реализованы
для того, чтобы ипотечные кредиты были доступными для каждого
человека.
Ключевые слова: ипотечный кредит, государственная поддержка,
методы денежно-кредитной политики, методы налоговой политики,
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THE MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR MORTGAGE
LENDING IN NKR
An integral part of the social policies of each state is to provide and
improve housing conditions. To achieve this, the government intervenes for
the development of the mortgage market. In this article, we presented what
methods are used in the state support mortgage lending in the world, which
of these methods is preferred to use the NKR government to support the
development of the mortgage market, what is the current situation,
problems and what measures can be implemented to ensure that
mortgages were available for every person.
Keywords: mortgage, government support, methods of monetary
policy, fiscal policy methods, special methods, funded applications.
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ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ 1
Երևանի պետական համալսարան,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Մասնագետների պահանջարկի ձևավորմանն ուղղված տնտեսական քաղաքականությունը ներառում է խնդրի բավարար լուծման այնպիսի մեթոդների ու գործիքակազմի կիրառում, որի արդյունքում կբարձրանա տնտեսության մրցունակությունը: Մրցունակության բարձրացման առանցքային հիմնախնդիրներից մեկը`
մասնագիտական կրթության այնպիսի համակարգի գործադրումն է,
որն ուղղված կլինի ճյուղային, աշխատաշուկայի և զբաղվածության
մասնագիտական ոլորտների կառուցվածքային բարելավումներին:
Հիմնաբառեր. տնտեսության մրցունակություն, աշխատանքի
արտադրողականություն, մասնագիտական կրթություն, պետական
պատվերի համակարգ:

Տնտեսությունների կառուցվածքների փոփոխությունները նպատակամղվում են երաշխավորված կայուն ու բարձր տեմպերով տնտեսական
աճ ունենալուն: Հայաստանի համար նախընտրելի կառուցվածքը պետք
է բավարարի բազմաչափանիշային մի շարք պահանջների` բարձր արտադրողականության, քիչ նյութաէներգատարողության, արտահանման
հակվածության և այլն: Բազմաչափանիշային այդ պահանջներն ու
դրանցով ձևավորվող սահմանափակումներն առավել սուր դրսևորվում
են Հայաստանի Հանրապետությունում` նկատի առնելով մասնակի ցամաքային շրջափակման գործոնը: Տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները հանգեցնում են նաև զբաղվածության համապատասխան կառուցվածքի ձևավորման, որն, իր հերթին, պահանջում է որոշակի համամասնությունների ապահովում` տնտեսության, աշխատաշուկայի և զբաղվածության մասնագիտական կառուցվածքների միջև[4]: Բավարար պայմանների դեպքում վերջիններս կնպաստեն տնտեսության
կառուցվածքին համապատասխանեցված զբաղվածության մասնագիտական կառուցվածքի ձևավորմանը: Շուկայական տնտեսություն ձևավորող երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, վերոնշյալ կառուցվածքների միջև անհամապատասխանություններն ունեն դրսևորման
գրեթե համանման օրինաչափություններ: Միջազգային տնտեսական
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ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացներին ներգրավվելն ուղղակիորեն պայմանավորված է մրցունակ տնտեսություն ունենալու հետ, որը
հասանելի է արդյունավետ կառուցվածքային քաղաքականության իրագործման արդյունքում: Նշված հիմնախնդրի լուծման կարևոր նախապայմաններից է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում
մասնագետների նկատմամբ պահանջարկի կանխատեսումը: Նման
գործընթացը հնարավորություն կընձեռի ապագա սովորողներին կողմնորոշել դեպի աշխատաշուկայի առավել մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունները, ամրապնդել կրթական համակարգ–աշխատաշուկա
կապը, իսկ պետությանը` ընտրել ճիշտ առաջնահերթություններ` մասնագետների պատրաստման պետական քաղաքականություն մշակելիս:
Ակնհայտ է, որ արդյունավետ զբաղվածության նպատակադրմամբ,
ՀՀ տնտեսությունում զբաղվածության բազմազանեցման քաղաքականություն չի տարվում, ինչը պայմանավորված է նաև գործող օրենսդրության բացթողումներով: Մասնավորաբար, գյուղատնտեսության ոլորտում
զբաղվածության բարձր ցուցանիշը (ավելի քան 35%) և ՀՆԱ-ում գյուղատնտեսակական արտադրանքի ավելի քան երկու անգամ ցածր տեսակարար կշիռը վկայությունն է աշխատանքային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխման և որպես հետևանք ցածր հատույցի:
ՀՀ աշխատանքի շուկայում առկա է մեծ անհամապատասխանություն աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի միջև: Մյուս կողմից,
խիստ ցածր է աշխատանքի արտադրողականությունը: Մասնավորապես, զբաղվածության կառուցվածքում գյուղատնտեսությունում զբաղվածները կազմում են ընդհանուր զբաղվածների 35.3%-ը, մինչդեռ զարգացած երկրներում բարձր արտադրողականությամբ զբաղվածների թվաքանակը չի գերազանցում 5%-ը: Զարգացած երկրների զբաղվածության
կառուցվածքների դինամիկան վկայում է, որ զբաղվածների թվում մեծ
տեսակարար կշիռ են կազմում ծառայությունների և գիտական հետազոտությունների ոլորտներում զբաղվածները: ՀՀ-ում զբաղված բնակչության
բաշխումն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների արտահայտվում է հետևյալ օրինաչափություններով (տե΄ս Գծապատկեր 1).
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Գծապատկեր 1. ՀՀ զբաղվածությունը՝ ըստ տնտեսության ճյուղերի
2011-2015թթ. (հազ. մարդ) [2, էջ 61-62]
Տվյալները փաստում են, որ վերջին մեկուկես տասնամյակում կառուցվածքային տեղաշարժերի արդյունքում արդյունաբերության ոլորտից
դուրս մնացած աշխատուժի կլանումը տեղի է ունեցել ոչ թե ծառայությունների կամ այլ ոլորտների, այլ գյուղատնտեսության կողմից: Սակայն,
նման ցուցանիշն արդյունք է ոչ թե այն հանգամանքի, որ երկրում գյուղատնտեսության ոլորտն արդյունավետ զարգանում է և ապահովում
զբաղվածության բարձր մակարդակ, այլ հետևանք գյուղատնտեսության
ոլորտում զբաղվածության հաշվարկման մեթոդիկայի անկատարության,
համաձայն որի զբաղված են համարվում գյուղացիական տնտեսությունների աշխատունակ տարիքի այն անդամները, ովքեր օգտվել են հողի
սեփականաշնորհման իրավունքից:
Նախորդ գծապատկերում զբաղվածության բաշխման վերաբերյալ
տվյալների հետ համադրության նկատառումով դիտարկենք նաև ՀՆԱ–ի
ճյուղային կառուցվածքը (տե΄ս Գծապատկեր 2):
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Գծապատկեր 2. ՀՀ ՀՆԱ-ի ճյուղային կառուցվածքը 2011-2015 թթ.
(մլրդ դրամ) [2, էջ 59-60, 254]
Դիտարկելով ՀՆԱ-ի ճյուղային բաշխվածությունը՝ կարելի է եզրահանգել, որ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքն ունի բարելավման
կարիք, քանզի նման կառուցվածքի դեպքում ցածր է արտադրողականությունը և տնտեսական արդյունավետությունը: Այդ մասին են վկայում
ստորև բերված գծապատկերի տվյալները 1 (տե΄ս Գծապատկեր 3):
Ուսումնասիրելով ՀՆԱ-ի և զբաղվածության միտումները՝ կարելի է
տեսնել, որ ՀՀ ՀՆԱ-ի ընդամենը մեկ քառորդը ՀՀ տնտեսությունում
ստեղծվում է զբաղվածների գրեթե կեսի կողմից: Հետևաբար, կարելի է
փաստել գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատանքի գերցածր արտադրողականության մասին [2], որը շարունակական բնույթ է կրում:

1

ՀՆԱ-ի ճյուղային կառուցվածքի բարելավման անհրաժեշտությունը կարող էր
դիտարկվել նաև կապիտալի (արտադրական հզորությունների տարածքային տեղաբաշխաման առումով: Սակայն, կարևորագույն այդ խնդիրները և դրանց բավարար
լուծումները, որոնք կնպաստեին ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացմանը` ինքնուրույն
հետազոտության առարկա են:
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Գծապատկեր 3. Աշխատանքի արտադրողականությունը ՀՀ-ում՝
ըստ տնտեսության ճյուղերի (հազ. դրամ) [6]
Արտադրողականությունը, որ սահմանում է պաշարների օգտագործման արդյունավետությունը, երկրի մրցունակության անկյունաքարն է:
Ուստի մրցունակության մարտահրավերն ունի երկու համալուծ բաղկացուցիչ` արտադրողականության բարձրացման և տնտեսության ցանկալի
կառուցվածքին համապատասխան աշխատատեղերի ստեղծման մարտահրավերներ: Առաջադրված մոտեցումները ենթադրում են տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի այնպիսի փոփոխություններ, որոնց արդյունքում, մի կողմից, կապահովվի առավել բարձր արտադրողականություն, մյուս կողմից` կնախանշվեն ցանկալի կամ մրցունակ կառուցվածքին հասնելու մեթոդներն ու գործիքակազմը:
Պետական սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության կարևոր գործոն է պետության կողմից իրականացվող կառուցվածքային քաղաքականությունը: Կառուցվածքային քաղաքականությունն անհրաժեշտ է իրականացնել երեք հիմնական ուղղություններով`
 տնտեսության ճյուղային կառուցվածք,
 աշխատաշուկայի կառուցվածք,
 զբաղվածության մասնագիտական կառուցվածք:
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Գծապատկեր 4. Կառուցվածքային քաղաքականության մշակման
գործընթացը 1
Այս ձևաչափով նպատակահարմար է իրականացնել ինչպես առանձին, այնպես էլ փոխազդեցության հնարավոր կառուցակարգերի վերլուծություններ, որը պահանջում է համապատասխան գործիքակազմի ընտրություն: Կառուցվածքային քաղաքականության գլխավոր խնդիրն է այդ
գործիքների ճիշտ ընտրությունը, հնարավոր արդյունքների կանխատեսումը և տարբեր գործիքների միաժամանակ գործածության անհրաժեշտությունը (տե΄ս Գծապատկեր 4):
Կարելի է փաստել, որ Հայաստանում մարդկային ռեսուրսների
ներգրավման հարաբերական մակարդակը չի համապատասխանում գիտելիքահենք տնտեսության պահանջներին: 2017 թ. ազգային մրցունակության զեկույցում կատարված դիտարկումների շրջանակներում, որպես մարդկային ռեսուրսների գնահատման համեմատական ցուցանիշներ ընտրվել են բնագիտական և ճարտարագիտական առարկաների
գծով շրջանավարտների տեսակարար կշիռները: Հայաստանում մտահոգության պատճառ է ճարտարագիտական ուղղությամբ շրջանավարտների համեմատաբար ցածր տեսակարար կշիռը՝ 2010թ.-ի դրությամբ
8.8% [5,էջ 67-68]: Արդյունաբերության թուլացող դերն ու նշանակությունը
1

Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից:
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նվազեցնում են ճարտարագիտական բազմաթիվ առարկաների գրավչությունն ու արդիականությունը, որն արտացոլվում է հասարակության
մեջ մասնագիտական ընտրության առաջնահերթություններում: Այս
միտմանը հակակշռում է բնական գիտությունների գծով շրջանավարտների համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռը՝ 2015-ի դրությամբ 8.2%
[5, էջ 69]: Այս ցուցանիշով Հայաստանն առաջ է համեմատական վերլուծության համար ընտրված երկրների մեծամասնությունից, ինչը բավարար հինքեր կարող է ստեղծել ավելի հիմնարար գիտելիք պահանջող
կարողությունների զարգացման համար:
Ընդհանուր առմամբ, պետական պատվերի և տնտեսության կառուցվածքը պետք է գտնվեն փոխհամապատասխանության վիճակներում, տնտեսության ցանկալի կառուցվածքը պետք է կանխորոշվի նաև
մասնագետների պատրաստմամբ: Վերոնշյալ գծապատկերում առաջարկվող գործիքակազմից կարևորագույններից մեկը ՀՀ բուհերին
հատկացվող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի
ու դոկտորանտուրայի կրթական ծրագրերով անվճար ուսուցման տեղերի բաշխումն է, որն ուղղակիորեն ազդում է տնտեսության մասնագիտական և աշխատաշուկայի կառուցվածքների, իսկ միջնորդավորված` նաև
ճյուղային կառուցվածքի վրա:
Ստորև բերված է ՀՀ բուհերին հատկացված բակալավրի կրթական
ծրագրով անվճար ուսուցման տեղերի կառուցվածքը՝ ըստ մասնագիտացումների 2011-2015 թթ. համար (տե΄ս Աղյուսակ 1)։
Դիտարկելով պետական պատվերի ցուցանիշների միտումներն ըստ
մասնագիտությունների՝ տրամաբանական է թվում տնտեսագիտության
ոլորտում պետական պատվերի կրճատումը, որը պայմանավորված է
ոլորտի նկատմամբ դիմորդների հետաքրքրվածությամբ և, որպես հետևանք, որակյալ կադրերի առկայություն` առանց պետական ռեսուրսների
ծախսի: Միևնույն ժամանակ, բավականին մեծ տեսակարար կշիռ է
կազմում արվեստը և հումանիտար գիտությունները համատեղ՝ շուրջ
35%: Աշխատաշուկայում առավել մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների ընդլայնման միտումը, ինչը հատկապես բնորոշ է բարձրագույն կրթության ոչ պետական հատվածին, բացասաբար է անդրադառնում աշխատաշուկայի հավասարակշռության վրա` ստեղծելով որոշ
մասնագիտությունների գծով կադրերի ավելցուկ և մյուսների գծով`պակասուրդ:
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Աղյուսակ 1
ՀՀ բուհերին հատկացված բակալավրի կրթական ծրագրով անվճար
ուսուցման տեղերի կառուցվածքը՝ ըստ մասնագիտացումների
2011-2015 թթ.(%) [7]

Ակնհայտ է, որ տնտեսական զարգացման յուրաքանչյուր փուլին համամպատասխանում է զբաղվածության որոշակի կառուցվածք: Տնտեսական զարգացման միջազգային փորձը վկայում է. որքան հավասարակշռված են տնտեսության, զբաղվածության և աշխատաշուկայի կառուցվածքները, այնքան հավասարաշռված ու կայուն է տնտեսությունը,
բարձր են աշխատանքի արտադրողականությունը և մարդկային կապիտալի օգտագործման արդյունավետությունը [3]: Զբաղվածության օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորումն իրագործելի է միայն վերոնշյալ օրինաչափության ապահովման դեպքում: Խնդրի լուծման թիրախը՝ զբաղվածության մասնագիտական կառուցվածքի փոփոխությունների կանխատեսումներն են և աշխատաշուկայի իրավիճակային վերլուծությունները:
Այսպիսով.
 Տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը համակարգելու և
աշխատաշուկայի զարգացումներին արձագանքելու նկատառումով`
անհրաժեշտ է համագործակցության ձևաչափ սահմանել կրթական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, գործատուների և աշխատանքի շուկան կարգավորող կառուցակարգերի միջև: Ձևավորված
իրավիճակում առաջարկվում է հնավորություններ ստեղծել տեսանելի
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ապագայի համար կանխատեսելու զբաղվածության դինամիկան՝ ըստ
մասնագիտությունների: Առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիր է դառնում պետական պատվերի ձևավորման ինստիտուտի և տնտեսության
կառուցվածքի միջև առկա անհամապատասխանությունների հնարավորինս մեղմացմանը: Առանձնակի կարևորություն է ստանում մասնագիտական կրթությանը ներկայացվող որակական պահանջների սահմանումը:
 ՀՀ կառավարության կողմից առաջիկա հինգ տարիների
կտրվածքով ներկայացված ծրագրի կենսագործման անհրաժեշտ պայմաններից մեկը` տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունների
բնութագրիչների առկայությունն է, որոնց պարագայում հնարավոր կլինի
առարկայնորեն ամրագրել կրթահամակարգի տարբեր մակարդակներում մասնագետների պատրաստման հարցերը:
 Մասնագետ կադրերի պետպատվերի ձևավորման և դրանց իրագործման երաշխիքները հանդիսանում են կառուցվածքային քաղաքականության մշակման գործընթացի տարրերն իրենց ներհատուկ տնտեսաիրավական կարգավորումներով, որոնց վերաբերյալ առկա է գիտագործնական լուծումների պահանջը:
 Հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսությունում սոցիալական լարվածությունը՝ նպատակահարմար ենք համարում մասնագետների պատրաստման
պետական պատվերի համակարգում ներառել նաև սոցիալական բաղադրիչը:
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
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ԱՐՍԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի ասպիրանտ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԻՉԱՎՈՐՄԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Հոդվածում քննարկվել է տեղական ինքնակառավարման դասիչավորման մեթոդը, երբ շահագրգիռ կողմերը ցանկանում են
գնահատել «կառավարումը»: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս,
որ ՏԻ դասիչավորման մեթոդաբանությունները, որոնք մշակվում
են հանրային կերպով՝ չափման մեծ սխալ են պարունակում և չեն
հանգեցնում կիրառելի, ազդեցիկ արդյունքների: Ուստի, տեղական
մեթոդաբանությունների մշակումը և տեղական հիմնահարցերի
ուսումնասիրությունների համատեքստը խիստ էական է:
Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, դասիչավորում,
միջազգային փորձ, հետազոտություն:

Տեղական ինքնակառավարման (այսուհետև՝ ՏԻ) չափումը/գնահատումը [1] հիմնարար նշանակություն ունի ոլորտի զարգացման համար,
քանի որ կախված գնահատման նպատակից, անհրաժեշտությունից և
հրատապությունից որոշակիացվում են այս ոլորտի գնահատման չափանիշները, մեթոդաբանությունը: Հակառակը լինել չի կարող՝ որևէ առանձին համընդհանրորեն ընդունելի գնահատման, չափման, կամ հետազոտման մեթոդաբանություն չի կարող որոշակիացնել ՏԻ ուսումնասիրության
հիմնանպատակը: Ուստի, կախված տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական,
քաղաքական ու մշակութային տեղական առանձնահատկություններից,
փոփոխվում են նաև ՏԻ ուսումնասիրությունների մոտեցումները:
Որոշ ՏԻ հետազոտություններ ենթադրում են դասիչավորման, որով
գնահատվում/չափվում են ինքնակառավարման մակարդակները կամ
ոլորտները՝ տվյալների հավաքման, կշռման և դասիչային հաշվարկման
միջոցով: Դասիչի հաշվարկման գործընթացում կարող են հավաքվել
տվյալներ, ընդ որում՝ այդ գործընթացին ընդգրկվում են բազմաթիվ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (այսուհետև՝ ՏԻՄ): Կամ դասիչավորումը կարող է ունենալ համակարգային, ինստիտուցիոնալ բնույթ՝
որակական և քանակական տեղեկատվությամբ ընդհանրացնելով բոլոր
ՏԻՄ-երի գործունեությունը: Առանձին ՏԻՄ-երի գործունեությունը գնահատող դասիչավորման օրինակ է Ինդոնեզիայում կիրառվող ինքնակառավարման դասիչը, իսկ համակարգային գնահատումով դասիչավորման օրինակ է տեղական ինքնակառավարման ծանրաչափը:
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Դասիչավորման եղանակով ՏԻ ցուցիչների վերաբերյալ տվյալների
հավաքման, վերլուծության և ներկայացման այլընտրանքները շատ են:
Հնարավոր տարբերակներից են համայնքային գնահատման քարտի օգնությամբ տեղեկատվության հավաքումը, ինչպես նաև բարդ սանդղակավորումը: Յուրաքանչյուր տեխնիկա ունի իր առավելություններն ու թերությունները:
Դասիչավորման հիմնական առանձնահատկությունն է՝ տարբեր
գնահատման ցուցիչներին տրված գնահատակների մեկտեղումը մեկ
թվային ցուցանիշի ներքո: Իմաստալից դասիչների ստեղծումը բարդ է,
քանի որ այն, թե ինչպես են որոշակիացվում, կշռվում և համադրվում
գնահատման տեխնիկաներն ու ցուցիչները, կանխորոշում է վերջնական
դասիչի ձևավորումը: Միևնույն ժամանակ, եթե դասիչավորումը ենթադրում է բարդ բանաձևեր ու հաշվարկներ, քիչ է հավանականությունը, որ
այն կարող է կիրառվել/տեղայնացվել տարբեր կոնտեքստներում և երկրներում: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ՏԻ դասիչավորման
տվյալների հավաքման աղբյուրները բազմաթիվ են. կառավարման
փաստացի աղբյուրներ, օրինակ՝ հայեցակարգեր, իրավական փաստաթղթեր, կատարողական ցուցիչներ, որոշումներ, վիճակագրական
տվյալներ, կազմակերպաիրավական փաստաթղթեր:
Օրինակ՝ Ֆիլիպիններում մշակված «Պատշաճ ինքնակառավարման
դասիչը» [2] ենթադրում է ցուցիչների գնահատում՝ խմբավորված վարչարարական և տնտեսական թեմաների շրջանակներում: Ըստ դասիչի
գնահատման երկրի ՏԻ 81 վարչական շրջանները դասակարգվում են
որպես «լավ» կամ «վատ» կատարողական ունեցողներ: Հետաքրքիր է
այն, որ, չնայած այս տվյալների հրապարակմանը, ՏԻ վարչական
շրջանների ղեկավարները, ըստ իրականացված հետազոտության
տվյալների, վերընտրվում էին նաև «վատ» կատարողական ունեցող
վարչական շրջաններում [3]: Ընտրազանգվածը ուսումնասիրելու համար
հետազոտությունն իրականացնող ազգային վիճակագրական ծառայությունը նախաձեռնեց մեկ այլ ուսումնասիրություն՝ գնահատելու համար
ընտրազանգվածի «իմաստուն» լինելը՝ «ընտրազանգվածի դասիչի» հաշվարկմամբ: Այն ցույց տվեց, որ ընտրողները տեղեկացված ընտրություն
չէին կատարում: Այնուհետև, կազմակերպությունը սկսեց ակտիվորեն
համագործակցել զանգվածային լրատվամիջոցների հետ՝ բարձրացնելով
ընտրազանգվածի տեղեկացվածության մակարդակը և նպաստելով ՏԻ
վարչական շրջանների դասակարգման կարևորության գիտակցմանը և
ՏԻ կատարողականի աճին: Ֆիլիպինների դասիչավորման փորձը ներառում է նաև ՏԻ ինքնագնահատում, ինչը գնահատման կարևոր միջոց
է, հատկապես կայացման փուլում գտնվող ՏԻ ոլորտի համար:
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Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ՏԻ դասիչավորման մեթոդաբանությունները, որոնք մշակվում են հանրային կերպով՝ չափման մեծ
սխալ են պարունակում և չեն հանգեցնում կիրառելի, ազդեցիկ արդյունքների [4, p 28]: ՏԻ դասիչավորման մեթոդաբանությունների մշակման միջազգային փորձը կարևոր է, սակայն շատ կարևոր է նաև դրանց
հարմարեցումը տեղական պայմաններին հաշվի առնելով տեղական
հիմնահարցերի ուսումնասիրությունները: Օրինակ՝ ՏԻ ծանրաչափը
(բարոմետր), հանդիսանալով հանրային մեթոդաբանություն, «թարգմանվում» է՝ տեղայնացվում: Ընդհանուր առմամբ, ՏԻ ծանրաչափի [5]
տեղայնացումը ռեսուրսատար է, քանի որ այն հաշվի է առնում տվյալների և՛ օբյեկտիվ, և՛ սուբյեկտիվ աղբյուրները: Միջազգային անկախ փորձագետները համագործակցում են տեղական շահառուների՝ պետական
և ոչ պետական, խմբերի հետ: ՏԻ ծանրաչափի մեթոդաբանությունը
հաշվի է առնում նաև ՏԻ ոլորտի գենդերային զգայունության հիմնահարցը և վերհանում է ՏԻ համակարգի ինստիտուցիոնալ գործունեության ոլորտները: Այս ծանրաչափի լավն այն է, որ այն կարող է կիրառվել
քիչ հետազոտված տարածաշրջաններում և համադրում է քանակական
և որակական ցուցանիշներ: Հայաստանի ՏԻ տարեկան դասիչի (այսուհետև՝ ՏԻՏԴ) ձևավորման հարցում մենք հաշվի ենք առել ՏԻ ծանրաչափի դասիչավորման մեջ կիրառվող 11 աստիճանի սանդղակը, որտեղ յուրաքանչյուր աստիճանին տրվող արժեքը/կոդը տատանվում է ոչ թե -1-ից
1, այլ 0-10: Վատ է, որ ՏԻ ծանրաչափի մեթոդաբանության կիրառումը
պարտադրում է միջազգային մասնագիտական ուղղորդում և ծախսատար է:
«Պատշաճ ինքնակառավարումը տեղական զարգացման համար»
դասիչը [6]` մշակված Աֆղանստանում, նպատակ ունի խթանելու հանրային մասնակցությունը ՏԻ ոլորտում և խիստ հարմարեցված է տեղական ենթատեքստին: Այն իրականացվում է երկրում առկա ՏԻ իրավիճակի ախտորոշման և մշտադիտարկման նպատակով: Այս առումով, ՏԻՏԴ
մշակման նպատակը համընկնում է դասիչավորման այս նպատակի
հետ՝ հատկապես հաշվի առնելով, որ դասիչավորման այս մոդելը (ախտորոշիչ, մշտադիտարկող) խորհուրդ է տրվում կիրառել բախումային
իրավիճակում և ՏԻ կայացող համակարգ ունեցող երկրներում [4, p 66]:
Այդուհանդերձ, ընդունելով ՏԻ դասիչավորման այս նպատակը, մենք
չենք տեղայնացրել Աֆղանստանի ձևաչափը, քանի որ այն մշակված է
հատկապես այդ երկրի համար և դեռևս մշակման փուլում է գտնվում,
ինչը նշանակում է, որ մշակված մեթոդաբանական փաստաթղթերը
դեռևս կատարելագործվում են և չեն կարող տեղայնացվել մեկ այլ երկրում:
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Ֆիլիպինների ՏԻ ուսումնասիրության համար մշակված «Ինքնակառավարումը տեղական զարգացման համար» դասիչը [6] ներդրվել է
1999 թվականին և ժամանակի ընթացքում ձեռք է բերել հաշվարկման
կայուն և հավաստի տեղեկատվություն ձևավորող մեթոդաբանության
կարգավիճակ, սակայն այն նույնպես նախատեսված է միայն այս երկրի
ՏԻ ուսումնասիրության համար:
Ինդոնեզիայում, Կեմիտրաան գործընկերություն կազմակերպությունը
[7]՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության աջակցությամբ, մշակել է
ինքնակառավարման դասիչ, որի նպատակն է հավաստի ախտորոշիչ
տեղեկատվության ստացումը և ՏԻ ոլորտում հանրային մասնակցության
խթանումը: դասիչավորման մեթոդաբանությունը լավ մշակված է ու ենթադրում է անկախ գնահատում: Միջազգային փորձի մեր ուսումնասիրության հիման վրա հենց այս մեթոդաբանությունն է առավելագույնս
հաշվի առնվել ՏԻՏԴ ձևավորման հարցում: Մենք փորձելու ենք տեղայնացնել միայն դասիչի հաշվարկման տրամաբանական սկզբունքները,
սակայն գնահատման չափանիշները մեր կարծիքով հիմնովին տարբեր
են և համապատասխանում են ՏԻ հայաստանյան իրականությանը,
հիմնված են «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի մշտադիտարկումների տարիների վրա[8, 9]: Ինդոնեզիայի ՏԻ դասիչը հաշվարկվում է ըստ 4 ոլորտների, 8 գործառույթների, 6 սկզբունքերի և 75
ցուցիչների: ՏԻՏԴ-ը հիմնված է ՏԻ 5 ոլորտների, 20 գործառույթների,
12 սկզբունքների և 52 ցուցիչների վրա: Եթե Ինդոնեզիայի դասիչավորումը կիրառում է 1-10 աստիճանով սանդղակ, ապա ՏԻՏԴ-ն կիրառում
է 0-10 աստիճանով սանդղակը՝ օգտվելով ՏԻ ծանրաչափի սանդղակավորման ընթացակարգից: Ինդոնեզիայում դասիչավորումը գնահատում
է յուրաքանչյուր ՏԻՄ առանձին-առանձին, մինչդեռ ՏԻՏԴ-ն գնահատում
է ՀՀ ՏԻ համակարգի տարեկան կատարողականը:
Ընդհանրացնելով՝ կարելի է ասել, որ ՀՀ ՏԻՏԴ-ն ունի Աֆղանստանի դասիչավորման հետ ընդհանուր նմանություն՝ այն է ախտորոշումը և
մշտադիտարկումը, տեղայնացնում է ՏԻ ծանրաչափի համակարգային
ընդհանուր մոտեցումը և սանդղակավորման հիմնական ընթացակարգը
(11 աստիճան՝ 0= , 1=, 2=, 3=, 4=, 5=, 6=, 7=, 8=, 9=, 10=), իսկ դասիչավորման ընթացքում գնահատման և դասիչի հաշվարկման մեթոդաբանությունն իր տրամաբանությամբ մոտ է Ինդոնեզիայի դասիչավորման
մեթոդաբանությանը: Այդուհանդերձ, ՏԻՏԴ-ն յուրահատուկ է իր մեթոդաբանությամբ և կիրառման ենթատեքստով, մշակված համապատասխանեցված է հայաստանյան իրականության համար:
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В статье обсуждается локальный способ индексации, когда заинтересованные стороны хотят оценить «управления». Международный
опыт показывает, что местные методики индексации разработаны
большим универсальным путем содержит большую погрешность
измерения и не приводит к соответствующим, убедительным результатам. Поэтому контекст имеет важное значение при разработке
методологии исследований в местных и национальных проблемах.
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The article discusses the local method of indexing when stakeholders
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В
ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВИСНООРИЕНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ
В статье изложены результаты исследования по изучению роли
Международной организации труда в формировании и реализации
государственной политики занятости в контексте ее сервисной
направленности. Проанализированы фундаментальные конвенции и
рекомендации МОТ, являющиеся работающим инструментом, обязывающим приводить национальное законодательство в соответствие
со стандартами МОТ. Установлено приоритетность направления
активной сервисно-ориентированной государственной политики занятости (профессиональной ориентации, профессионального обучения), по сравнению с пассивными (регистрация и учет безработных
граждан, выплата помощи по безработице). Доказана необходимость разработки механизма профессионального отбора руководителей и специалистов государственной службы занятости, которые
непосредственно отвечают за качество предоставления государственных социальных услуг в этой сфере.
Ключевые слова: государственные социальные услуги, занятость
населения, сервисно-ориентированная государственная политика.

Сложная ситуация на национальном и мировом рынках трудах
требует решений глобального характера. Основными задачами государственной политики в этой сфере являются содействие занятости
населения, соблюдение международных стандартов труда, обеспечение социальной защиты и социальный диалог на рынке труда.
Основу как мировой, так и национальной политики в сфере
занятости населения формируют решения Международной организации труда (МОТ) как уникальной всемирной организация, которая
создавалась с целью восстановления и защиты социальной справедливости в послевоенные годы (1919 г.). В 1946 году МОТ стала
первым специализированным учреждением ООН. Она объединила
представителей правительства, организаций работодателей и работников (профсоюзов). Такая трехсторонняя структура обеспечивает
выработку общей политики на основе трипартизма и социального
диалога.
Международные нормы в сфере приложения труда, закрепленные
Международной организацией труда, играют роль минимальных стандартов и обязательств, общепризнанных для стран-участниц МОТ.
Создают предпосылки для обеспечения социальных гарантий всех
работающих лиц, независимо от того, на территории какой страны они
работают.
Вместе с тем, существенные изменения в сфере приложения труда,
вызванные значительным влиянием современных технологий, их широ61
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ким применением в производстве и предоставлении услуг, появлением
новых профессий и исчезновением устаревших, обусловливают
потребность изменений в формировании и реализации комплексной
национальной и всей мировой политики в сфере занятости и, прежде
всего, нормативного урегулирования этих вопросов.
Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения, деятельности Международной организации труда в
разных аспектах затрагивают в своих исследованиях ученые Е. Билоус
[1], А. Жадан [2], Ю. Маршавин [9; 10], Э. Либанова, Л. Лисогор, А.
Цимбал [19] и др. Стоит отметить работу В. Пиддубного, Ю.
Маршавина, которые сформировали сборник международных и
национальных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения
в сфере социальной защиты, занятости населения и профилактики
безработицы и проанализировали их роль в контексте провозглашенного Украиной направления евроинтеграции, что усиливает
общественные обязательства по созданию в стране условий для
обеспечения выполнения требований международных стандартов
социальной защиты [12].
Вместе с тем, требуют более детального изучения, с точки зрения
науки, и одновременно унормирования, с точки зрения практики, особенности международно-правового регулирования трудовых отношений в современный период. Необходимость расширения как национального, так и наднационального, мирового регулирования отношений в сфере занятости обусловлена возникновением новых и нетипичных форм трудовых отношений («заимствованный труд», дистанционная занятость, частичная занятость, надомная работа, аутсорсинг, аутстаффинг, фриланс, работники-мигранты и т.д.). Потребность
пересмотра устаревших правовых норм и отдельных положений
международно-правовых актов в сфере занятости населения, их
адаптация к современным условиям, усиление внимания к реализации
международных трудовых норм вызваны необходимостью защиты
экономик отдельных стран от влияния глобальных кризисов.
С учетом вышесказанного, нашей целью является изучение роли
Международной организации труда в формировании и реализации
государственной политики занятости, прежде всего органами государственной власти Украины, в контексте ее сервисной направленности, необходимость широкого внедрения которой вызвана современными социально-экономическими реалиями.
Прежде всего, МОТ устанавливает минимальные стандарты по
соблюдению трудовых прав граждан путем принятия основных документов – конвенций и рекомендаций. Все ее решения направлены на
обеспечение достойной занятости различных категорий населения,
получения надлежащего вознаграждения за труд, расширение возможностей для трудоустройства и т. п. Исторически сложившаяся практика
свидетельствует о том, что в наши дни к ее основным задачам принадлежит не только разработка международных стандартов в сфере
занятости населения, но и контроль, надзор за их соблюдением.
Кроме трипартизма (трехстороннего представительства), к ключевым
принципам деятельности МОТ относится принцип универсальности.
Принцип универсальности предполагает распространение определенных норм и обязательств на всех участников организации и
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возможность вступления в МОТ любого государства, которое тем
самым дает согласие на выполнение определенных обязательств. По
такому принципу действуют большинство международных организаций, тогда как принцип трипартизма является уникальным и касается
только Международной организации труда.
Принцип трехстороннего представительства предполагает,
что представители правительства, работодателей и работников, как
социальные партнеры, имеют одинаковое право голоса в формировании политики в сфере занятости и разработке программ
деятельности МОТ.
Основными органами МОТ являются Международная конференция
труда, Административный совет и Международное бюро труда (Женева).
Международная конференция труда является высшим руководящим
органом МОТ, она собирается раз в год в Женеве. Конференция
разрабатывает и принимает международные конвенции и рекомендации,
принимает бюджет и программу работы Организации, избирает
Административный совет МОТ.
Административный совет является исполнительным органом МОТ.
Он избирается на три года. В его состав входят 28 представителей
правительств, 14 представителей работодателей, 14 представителей
работников. Административный совет собирается три раза в год. К его
основным задачам относятся разработка программы деятельности и
бюджета МОТ (которые рассматриваются и одобряются Международной
конференцией труда).
Международное бюро труда – это постоянно действующий секретариат МОТ в Женеве, который, кроме этого, имеет представителей в
разных странах. Вместе с тем, он представляет собой научно-исследовательский и информационный центр. В эту структуру также входят
Международный институт социально-трудовых исследований (Женева,
Швейцария) и Международный учебный центр (Турин, Италия). Генеральный директор Международного бюро труда назначается Административным советом раз в 5 лет.
За весь период своей деятельности Международная организация
труда приняла почти две сотни конвенций и более того соответствующих
рекомендаций. Кроме принятия конвенций и разработки рекомендаций,
МОТ также устанавливает международные стандарты в сфере труда и
занятости населения, профессиональной подготовки, условий труда,
социального обеспечения, безопасности труда и т.п.
На данный момент МОТ реализует более тысячи различных
программ в разных странах мира, направленных на соблюдение прав
граждан на достойный труд, снижение уровня безработицы, реформирование национальных законодательств, улучшение трудовых отношений, решение проблем трудовой миграции, обеспечение трудоустройства
молодежи, создание безопасных условий труда, решение или избежание
трудовых споров, развитие организаций работодателей и профсоюзов. В
состав Международной организации труда входят 185 стран. Украина
стала членом МОТ с 12 мая 1954 года. С момента обретения независимости Украина несколько раз избиралась в состав Административного
совета МОТ (1996-99 годы; 1999-2002 годы) [11; 18].
Одним из элементов сотрудничества с МОП является Программа
достойного труда для Украины. Так, последняя (действующая)
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программа [13] определяет приоритеты решения проблем занятости в
Украине с учетом социально-экономического контекста и учитывая
подписанное соглашение о политической и экономической ассоциации с
Европейским Союзом. К тому же, долговременные структурные проблемы Украины, такие как слабый экономический рост и низкие темпы
создания рабочих мест, задолженность по заработной плате, большая
часть неформальной экономики и неформальной занятости, слабое
управление рынком труда и обременительное регулирование, усложнились новыми вызовами, возникшими перед Украиной после политических
изменений, аннексии Крыма и дестабилизации ситуации в Донецкой и
Луганской областях – обозначено в Программе.
Среди приоритетов Программы – содействие эффективному
социальному диалогу, в т. ч. усиление способности социальных партнеров и институтов социального диалога, улучшения социальной
защиты условий труда, усиление влияния инвестиций на создание
рабочих мест.
В общем, основные цели МОТ в соответствии с ее статусом
заключаются в защите интересов и прав работников, борьбе с безработицей, установлении гарантий и реализации принципа равенства
в сфере занятости. Эти цели всегда были приоритетными в деятельности МОТ. Однако, в последние годы обозначились новые приоритетные направления, в частности, ориентированы на усиление борьбы
с бедностью путем занятости, реализацию мер защиты наиболее
уязвимых категорий работников (молодежи, женщин, стариков, лиц с
инвалидностью, работающих эмигрантов), расширение программ
подготовки и переподготовки рабочей силы, вызванные в т. ч.
внедрением современных цифровых технологий в производственную
сферу. В связи с этим, приоритетными задачами МОТ, очевидно,
должны оставаться: формирование согласованной международной
политики и программ, направленных на решение проблем занятости в
международном и национальном измерении, оказание помощи странам-участницам по формированию и реализации сервисно-ориентированной государственной политики в сфере занятости населения,
повышение качества социальных услуг в этой сфере.
Большинство конвенций МОТ, ратифицированных Украиной, ставших частью национального законодательства, касаются политики
занятости, трудового права и отношений в этой сфере, профессионального обучения и профессиональной ориентации и т. п.
Стоит отметить Конвенцию о содействии занятости и защите от
безработицы № 168 (принята Генеральной конференцией МОТ 21
июня 1988 г., г. Женева; вступила в силу 17 октября 1991 г.) [8] и
соответствующую Рекомендацию о содействии занятости и защите от
безработицы [16], положения которых стали важными для формирования отечественной нормативно-правовой базы государственного
регулирования занятости населения. В этих документах закреплены
нормы по содействию государством полной, продуктивной и свободно
избранной занятости с помощью различных средств, в т. ч. профессиональной подготовки.
Исследуя научную проблематику сервисной направленности
государственной политики занятости, по результатам предварительно
проведенных исследований [17], нами установлено, что одной из
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наиболее важных составляющих сервисной ориентированности
социальных услуг в сфере занятости населения является доступность
их для различных категорий населения.
В этом контексте, следует отметить следующие требования
Конвенции о политике в области занятости № 122 (принята 17 июня
1964 г., г. Женева; вступила в силу 15 июля 1966 г.) [12, с. 67-71] и
соответствующую Рекомендацию о политике занятости [12, с. 71-89]:
«…эта политика должна иметь целью обеспечение того, чтобы:
имелась работа для всех, кто готов приступить к работе и ищет
работу; …существовала свобода выбора занятости и самые широкие
возможности для каждого работника получить подготовку и
использовать свои навыки и способности для выполнения работы, к
которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии,
политических взглядов, иностранного происхождения или социального
происхождения» [12, с. 68, 72].
Анализ упомянутых положений основных Концепций и Рекомендаций МОТ, позволяет утверждать, что именно этими документами
было заложено основу для дальнейшего развития сервисной направленности государственной политики в сфере занятости населения
странами-участницами МОТ.
Проведённые нами исследования [17] также свидетельствуют о
том, что в условиях дисбаланса на ринке труда приоритетным
направлениями реализации активной сервисно-ориентированной
государственной политики в сфере занятости населения должны стать
профессиональная ориентация – с точки зрения согласование профессиональных интересов и возможностей человека с потребностями
производства, экономики, общественного развития – и профессиональное обучение – с точки зрения приближения профессиональноквалификационной структуры контингента безработных к требованиям
рынка труда.
Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной
подготовке в области развития людских ресурсов № 142 (принята
Генеральной конференцией МОТ 4 июня 1975 г., г. Женева; вступила в
силу 19 июля 1977 г.) [7] и соответствующая Рекомендация о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области
развития людских ресурсов [15] – этими документами предусмотрено
постепенное расширение всеми государствами-членами МОТ, ратифицировавшими Конвенцию, своих программ профессиональной
ориентации и профессиональной подготовки, приспособление их к
потребностям молодежи и взрослых, обеспечение возможности профессионального обучения в течение всей жизни и т.д.
Требования указанных документов реализуются в соответствии с
положениями конституций и законодательства каждого из государств,
которые их ратифицировали.
Деятельность органов государственного управления в сфере
национальной политики в области труда определяет Конвенция
Международной организации труда № 150 о регулировании вопросов
труда: роль, функции и организация (принята 26 июня 1978 г., г.
Женева; вступила в силу 11 октября 1980 г.). Согласно этой конвенции
«...система по регулированию вопросов труда охватывает все
государственные административные органы, несущие ответственность
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за регулирование вопросов труда и/или занимающиеся этими
вопросами независимо от того, являются ли они министерствами,
ведомствами или другими государственными учреждениями, включая
полугосударственные и региональные или местные учреждения, или
любую другую форму децентрализованной администрации – а также
любую организационную структуру, созданную для координации
деятельности таких органов и для обеспечения консультаций с
предпринимателями и трудящимися и их организациями, а также их
участия в деятельности этих органов» [5].
Конвенция об организации службы занятости № 88 (принята 9
июля 1948 г., г. Сан-Франциско; вступила в силу 10 августа 1950 г.) [12,
с. 26-34] предусматривает основной обязанностью службы занятости
обеспечение –если нужно, в сотрудничестве с другими заинтересованными общественными и частными учреждениями – наилучшей
возможной организации рынка занятости, развития и использования
производительных сил.
По нашему мнению, в контексте сервисной направленности
государственной политики в сфере занятости населения особое место
должно отводится кадровому обеспечению ее реализации. Статьей 9
Конвенции об организации службы занятости [12, с. 29] заложены
основы для дальнейшего усовершенствования кадровой составляющей реализации сервисно-ориентированной государственной политики занятости. В соответствии с упомянутой статьей, персонал
службы занятости набирается по признаку его квалификации для
выполнения своих обязанностей и должен получать необходимую для
выполнения своих обязанностей подготовку. Считаем, что для более
полной реализации обозначенных положений на практике существует
потребность разработки механизма профессионального отбора руководителей и специалистов государственной службы занятости, которые непосредственно отвечают за качество предоставления социальных услуг в сфере занятости населения.
Украинские ученые, рассматривая сервисную модель модернизации публичного управления, то есть модель модернизации отношений между органами публичной власти и гражданами, выделяют
ключевые принципы, среди которых: принцип клиентских отношений
между гражданами и органами власти, принцип конкурентности публичных услуг, принцип независимого оценивания качества публичных
услуг, принцип оптимизации технологической цепочки предоставления
публичных услуг и др. [4]. Хотя в данном контексте, мы разделяем
мнение украинского ученого А. Карпенка [3, с. 23] о целесообразности
употребления термина «управленческие услуги» как процесса осуществления государственной политики для обеспечения интересов,
прав и потребностей как общества в целом, так и отдельного гражданина в частности. Вместе с тем, следует признать важность всех
вышеперечисленных принципов и их направленность на обеспечение
качества предоставления услуг, удобства и своевременности их
получения.
Так, принцип оптимизации технологической цепочки предоставления услуг предусматривает возможность передачи ряда технологических процедур по предоставлению государственной услуги на
аутсорсинг, то есть на выполнение частным компаниям. Такой прием
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позволяет, не передавая частным корпорациям чисто публичных
функций, вынести выполнения отдельных технологических операций
из малоэффективных бюрократических структур в частный сектор
экономики, ускорив тем самым процесс получения услуг в целом [4].
Международная организация труда уделяет отдельное внимание
деятельности частных агентств занятости. Конвенция о частных
агентствах занятости № 181 (принята 19 июня 1997 г., г. Женева)
определяет в качестве частного агентства любое физическое или
юридическое лицо, независимое от государственных органов, которое
предоставляет одну или более услуг на рынке труда. Такими услугами
могут быть: «…услуги, способствующие увязыванию предложений
рабочих мест и заявок на них, при этом частное агентство занятости
не становится стороной в трудовых отношениях, которые могут при
этом возникать; услуги, состоящие в найме работников с целью
предоставления их в распоряжение третьей стороны, которая может
быть физическим или юридическим лицом и устанавливает им
рабочие задания и контролирует их выполнение; другие услуги,
связанные с поиском работы, определяемые компетентным органом
после консультаций с наиболее представительными организациями
работодателей и трудящихся, такие как предоставление информации,
но не имеющие целью увязывание конкретных предложений рабочих
мест и заявок на них» [6].
Следует отметить, что МОТ в последние годы демонстрирует
заинтересованность в усилении институциональной способности
реализации государственной политики занятости в Украине. Так, в
прошлом году при участии ПРООН (Программа развития Организации
Объединенных Наций) и МОТ завершен проект по оценке функционирования Государственной службы занятости, который начался в
результате обращения Министерства социальной политики Украины
по настоянию профсоюзов о необходимости совершенствования
деятельности службы занятости и пересмотра политики занятости в
целом. Оценка осуществлялась по восьми компонентам: юридический
статус службы, сбор и использование административных данных,
структурная и функциональная модели службы, профессиональная
ориентация, активные и пассивные программы на рынке труда, информационно-коммуникационные технологии, партнерства и соглашения о
сотрудничестве. Оценка кроме анализа документов и статистических
данных, работы фокус-группы, собеседования с заинтересованными
сторонами, SWOT-анализа каждого компонента, предусматривала и
сравнительный анализ путем сопоставления с выбранными европейскими государственными службами занятости.
Результаты исследований с участием ПРООН и МОТ показали,
что государственная служба занятости работает в проблематичной
среде, характеризующейся экономическим спадом, который наблюдается с 2014 года, экономической и политической трансформацией,
высоким уровнем неформальной занятости и конфликтом на востоке
страны. По сравнению со службами занятости других стран, ГСЗ
Украины, учитывая ее общую нагрузку, имеет умеренную численность
персонала, но относительно малый бюджет. Прежде всего недостаточным признано финансирование активной политики на рынке
труда, по сравнению с другими странами. Установлено необходимость
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повышения роли службы занятости в уменьшении масштабов неформальной занятости и в прогнозировании рынка труда для более
эффективного согласования предложения квалифицированных кадров
со спросом на них.
Рекомендации, разработанные специалистами ПРООН и МОТ по
реформированию ГСЗ в контексте новых вызовов на рынке труда в
Украине преимущественно направлены на развитие активных
программ государственной политики в сфере занятости (в частности,
профессиональной ориентации, профессионального обучения) и
усиление ее сервисной ориентированности. Это предполагает: увеличение бюджета на активные меры на рынке труда; увеличение численности работников, выполняющих задачи по анализу и прогнозированию рынка труда, а также стратегическое планирование, мониторинг
и оценку; разработку системы оценки эффективности подразделений и
программ; усиление акцента на информации о рынке труда – анализ
текущей ситуации и тенденций развития рынка труда должны быть
интегрированы в процесс стратегического планирования; повышение
внимание к категориям населения, которые трудно трудоустроить,
в т. ч. посредством партнерства с заинтересованными сторонами на
местном уровне; развитие партнерства в сфере профессиональной
ориентации и консультирование с другими субъектами, такими как
учреждения сферы образования, социальные службы, неправительственные организации, частный сектор; внедрение отдельной системы
управления эффективностью активной политики на рынке труда и т. д. [14].
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о
ключевой роли МОТ в формировании и реализации сервисно-ориентированной политики занятости не только в части нормотворческой
деятельности, определении минимальных стандартов и обязательств,
общепризнанных для стран-участниц МОТ. В Украине конвенции и
рекомендации МОТ является работающим инструментом, который
обязывает приводить национальное законодательство в соответствие
со стандартами МОТ. По состоянию на 1 января 2017 Украина
ратифицировала 71 конвенцию [1].
Вместе с тем, установлено, что осложнение ситуации в сфере
занятости населения требует усиления гибкости правового регулирования трудовых отношений, постановки и решения задач комплексной
политики на базе основополагающих принципов достойного труда для
всех участников рынка труда.
Анализ исследований украинских ученых, зарубежных аналитиков,
практики предоставления социальных услуг в сфере занятости населения свидетельствует о том, что до этого времени не все положения
выше перечисленных конвенций имплементированы в действующее
трудовое законодательство. Так же, как и не все обязательства выполняются в соответствии с ратифицированными конвенциями МОТ.
Требует дальнейшего приведения в соответствие с международными
трудовыми стандартами отечественное законодательство.
С целью усиления сервисно-ориентированного подхода в формировании и реализации государственной политики занятости, следует
увеличивать долю активных мер политики занятости (профессиональное обучение, профессиональная ориентация, оплачиваемые
общественные работы), предоставлять большее предпочтение учас68
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тия безработных граждан в таких мероприятиях, по сравнению с пассивными (регистрация и учет безработных граждан, выплата помощи
по безработице). В контексте кадрового обеспечения реализации
сервисно-ориентированной государственной политики в сфере занятости населения – доказана необходимость разработки механизма
профессионального отбора руководителей и специалистов государственной службы занятости, которые непосредственно отвечают за
качество предоставления социальных услуг в данной сфере.
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ԱՆՆԱ ԶԱԼԻՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում է կոնֆուցիոսականության հիմքով
Չինաստանի արժեքային բաղադրիչը, այդ պետության քաղաքական,
տնտեսական և մշակութային հարաբերությունների համակարգը ու
դրա շաղկապվածությունը պետական կառավարման հետ: Քննարկվում է Չինաստանի բնակչության արժեհամակարգի ընկալման և
գնահատման մասին: Ուսումնասիրվում է Չինական պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների ընդհանուր գաղափարախոսությունը:
Հիմնաբառեր. մշակութային միջավայր, կառավարչական միջավայր, տնտեսության պետական կառավարում, կոնֆուցիոսականություն, մշակութային կապիտալ, իշխանության կայունություն:

Որևէ երկրի պետական կառավարման ձևաչափի ներմուծում մեկ այլ
երկիր կամ ինչպես ներկայում ասվում է՝ այլ ինստիտուցիոնալ միջավայրում նոր ինստիտուտների ներմուծման ընթացքում վերջիններիս բնույթը
հիմնականում որոշվում է մշակութային միջավայրով, որն արտահայտում է ընդունող պետության ավանդույթները և արժեքները:
Մասնագետները մատնանշում են արևմտյան և արևելյան մշակույթների հակասությունները. Արևմուտքին հակադրում են այլ քաղաքակրթություններ և ապացույցներ են ներկայացնում հօգուտ նրա, որ, օրինակ, Հեռավոր Արևելքում դեռևս շատ քիչ բան ունի ընդհանուր Արևմուտքի մշակութային ժառանգության հետ [1]:
Տնտեսության տարբեր ոլորտներում պետական կառավարման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ հաճախ իշխանությունները անտեսում և չեն կարևորում մարդկանց համախմբող, ազգը մեկ բռունցք դարձնող գաղափարների ու համազգային ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը: Երկրների զարգացման մակարդակների տարբերությունը, տնտեսությունների արդիականացման բարդությունները բացատրվում են նաև մշակութային արժեքների առանձնահատկություններով: Տնտեսության զարգացման հաջողությունը պայմանավորված է մշակույթում, արժեհամակարգում անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու, առաջընթացի բարոյահոգեբանական միջավայր
ձևավորող արժեքներ ստեղծելու պետության կարողությամբ [2]:
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Ակնհայտ է, որ ցանկացած երկրի տնտեսական զարգացման համար
պահանջվող ներդրումների ներգրավման համար անհրաժեշտ են որոշակի պայմաններ. կառավարության կայունություն, երկրում վստահության մթնոլորտ, օրենքի գերակայություն և այլ՝ տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող ազգի ավանդույթներին առընչվող բաղադրիչներ: Այսինք, զարգացումը կարող է պայմանավորված լինել նաև այն ոչ նյութական ակտիվներով, որոնք, ընդհանուր առմամբ, վերաբերում են մշակութային արժեքներին [3]:
Վերջին տարիներին զարգացող երկրների հասարակության հիասթափությունը իրենց իշխանությունների անկարողությունից տնտեսական
զարգացման տեսաբանների ուշադրությունից մշակութային արժեքների
դերի գնահատումը վրիպելու հետևանք է [4]:
Մշակույթը դիտարկվում է որպես ինքնատիպ կապիտալ, որն անվանում են մշակութային: «Մշակութային կապիտալ» հասկացության հեղինակ է համարվում ֆրանսիացի փիլիսոփա Պիեռ Բուրդյոն [5]:
Արժեքները, համոզմունքները և որոշ մշակույթների հիմնադրույթներ
նպաստում են զարգացման նպատակներին հասնելուն: Այդ իմաստով
ավելի ակնառու արդյունքներ են ցուցադրում հրեական (հուդայական),
կոնֆուցիոսական և բողոքական մշակույթները: Ըստ Լոուրենս Հարիսոնի` այդ և որոշ այլ կրոնական ու էթնիկական խմբեր, ինչպիսին են արաբա-իսլամականը, կաթոլիկ բասկերը, սիկխերը և մորմոնները, օգտվում
են արժեքների այն հավաքածուից, որը նա անվանում է «առաջընթացի
համընդհանուր արժեքներ» (UniversalProgressCulture): Վերջինս ներառում է, օրինակ` կենտրոնացումն ապագայի վրա, կրթությունը, հաջողությունը, արժանապատվությունը, խնայողությունը և բարոյական վարքագիծը [6]:
Մենք գտնում ենք, որ ցանկացած, այդ թվում Չինական մշակութային
միջավայրում ինտեգրվելու միջոցով կարելի է այդ մշակույթի զարգացման
արդյունքների տնտեսական և քաղաքական ձևաչափերի յուրացման միջոցով ապահովել մշակութային առաջադեմ փոփոխություններ:
Չինաստանն արևելյան աշխարհի հզորագույն գերտերություններից
մեկն է, որի արժեքային հենքը և քաղաքական համակարգն արմատապես տարբերվում են արևմտյանից: ՉԺՀ պետական կառավարման համակարգն այսօր նմանը չունի աշխարհում և այդ պատճառով էլ կարևոր
է ՉԺՀ պետական կառավարման մշակույթի ուսումնասիրությունը:
Նախկինում ձևավորված պետական ապարատի փլուզմանը հանգեցրած «մշակութային հեղափոխությունից» հետո, ՉԺՀ-ում դրվեց պետական իշխանության մարմինների ներդաշնակ աշխատանքի ապահովման խնդիրը:

72

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Պետական մարմինների ձևավորված ժամանակակից համակարգի
նկատմամբ ներկայացվող կարևորագույն պահանջը իշխանության կայունության ապահովումն է, անցյալում ձևավորված պետական կառուցվածքի փլուզմանը հանգեցրած պատճառների անթույլատրելիությունը:
Եթե Արևմուտքը ուշադրությունը սևեռում է անհատականության,
անհատի կատարելագործման, մասնավոր սեփականության, օրենքի,
որոշակի չափով ապակենտրոնացված պետության ազատ զարգացման արժեքների վրա, ապա Արևելքում գերիշխող են կոլեկտիվիզմի,
անցյալի ավանդույթների իրավահաջորդության, պետական սեփականության, կայունության և առավել կենտրոնացված պետության
արժեքները: Դրանցից յուրաքանչյուրում առանձնացնում են երկու
գլխավոր արժեք.
 արևելյան քաղաքակրթությունում որպես գլխավոր արժեքներ
նշվում են Պետությունը և Կայունությունը, որոնցում ներառվող արժեքներից են Խաղաղությունը, Կարգը, Ավանդույթները, Հիերարխիան, Ծեսը, Անցյալի (կոնֆուցիոսականի) գիտելիքը,
 արևմտյան քաղաքակրթության հիմքը կազմում են Անհատը և
Զարգացումը, որոնցում ներառվում են Ազատությունը, Հավասարությունը,
Համերաշխությունը, Աշխատանքը, Մասնավոր սեփականությունը,
Օրենքը (իրավունքը) [7]:
Պետական հատվածում շուկայական բարեփոխումներ իրականացնելիս Չինաստանը, ի տարբերություն արևմտյան պետությունների,
ձգտում է այն իրականացնել գոյություն ունեցող պետական կարգի շրջանակներում՝ առանց ցնցումների: Չինաստանում առավելապես ոչ ձևական ավանդույթներին հետևելը, միջանձնային հարաբերություններում
ինչպես պաշտոնով (կոչումով), այնպես էլ տարիքով ավագներին ենթարկվելը Չինաստանի պետական կառավարման տարրերի մեջ ձևավորում են բոլորովին այլ արժեքային համակարգեր:
Կոնֆուցիոսականության հիմքով Չինաստանի արժեքային բաղադրիչը հանդիսանում է այդ պետության քաղաքական, տնտեսական և առավել ևս մշակութային հարաբերությունների ցանկացած համակարգի
հիմք: ՉԺՀ-ում սահմանված են այնպիսի արևելյան արժեքային բաղադրիչներ, ինչպիսիք են ինտեգրումը, կոնֆուցիոսական դինամիզմը, բարեսրտությունը և բարոյական կարգապահությունը[8]: Տվյալ դեպքում ինտեգրումը համաձայնեցվում է հավաքականության հետ, բարոյական
կարգապահությունը` իշխանության բարձր դիրքով, բարեսրտությունը՝
գթասրտությամբ և հոգատարությամբ: Համախմբված կոնֆուցիոսական արժեքները պնդում են երկարատև հեռանկարին դիմելու անհրաժեշտությունը: ՉԺՀ ներկայիս ղեկավարության՝ կոնֆուցիոսական ար73
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ժեքներով առաջնորդվելը վկայում է երկարատև ավանդույթների առկայության և երկարատև հեռանկարում ամուր գաղափարական բաղադրիչի
անհրաժեշտության մասին:
«Իմաստուն կառավարիչը, եթե կառավարի հարկադրանքի միջոցով
և սահմանափակի ժողովրդին օրենքներով և պատիժներով, ապա մարդիկ կսկսեն խուսափել դրանից, սակայն ամոթի և խղճի զգացում ձեռք
չեն բերի» [9]: Մի կողմից այդ պնդումը վերաբերում է առաքինի և արդար կառավարմանը՝ առանց հարկադրանքի և բռնության կիրառման,
մյուս կողմից՝ ժողովրդի դաստիարակությանը՝ կառավարչի անձնական
օրինակին համապատասխան:
Առաքինության հիման վրա պետական կառավարումը Չինաստանի
քաղաքական մշակույթ ներմուծվել է 2000-ականներից, երբ հռչակվեց,
որ «սոցիալիստական հոգևոր մշակույթը հանդիսանում է չինական յուրահատկությամբ սոցիալիզմի կառավարման կարևորագույն գծերից մեկը, կուսակցությունը և կառավարությունը հանդիսանում են չինացի
ժողովրդի արմատական շահերի արտահայտողները, իսկ դա բարեպաշտության ամենամեծ մարմնավորումն է [10]: Առաքինությամբ կառավարում ապահովելն ամրագրված է նաև այսօր Չինաստանի պետական ծառայողների համար «չորս առաքինությունների» ստանդարտներում, որոնք իրենց մեջ ներառում են քաղաքական բարոյականությունը, մասնագիտական վարվելակարգը, ընտանեկան առաքինությունը
և բարոյականությունը [11]:
Կոնֆուցիոսականությունը՝ որպես Չինաստանի պետական կառավարման գաղափարական հիմք, ներկայում էլ ավելի կողմնորոշիչ դեր է
ձեռքբերում երկրի ռազմաքաղաքական զարգացման գործում: Չինաստանի կենսունակությունն որոշվում է բնակչության արժեքների ընկալմամբ և
պատշաճ գնահատմամբ, հատկապես՝ հավաքականության ավանդույթներով, պնդելով, որ կոլեկտիվով ցանկացած իրականացրած տալիս է
դրական արդյունք, քան միայն անհատի կողմից իրականացվածը [12]:
Կոնֆուցիոսի «տարակարծության միջոցով միասնականության ձգտելը» հանդիսանում է ամենաարժեքավոր գաղափարը, ինչը գտնվում է չինական պետականության ձևավորման գաղափարական հիմքերում [13]:
Ընթացիկ հարյուրամյակի սկզբներից չինական քաղաքական մշակույթում լայն ճանաչում ստացավ չինական երազանքի (չժունգոմէն
[中国梦]) գաղափարը [14], երբ բոլորը միաձայն պնդում էին, որ պետք է
իրագործեն «չինական երազանքը» չին ազգի վերածննդի նպատակներով չինական յուրահատկությամբ սոցիալիզմին հետևելու, «չինական
ոգու զարգացման» և Չինաստանի «ժողովրդական ուժերի համախմբման» միջոցով: Այսպիսով, «չինական երազանքի» կարգախոսի ներքո
միավորվել են երկու համապետական առաքելություններ՝ հաշվի առնե74
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լով չինական ազգային առանձնահատկությունները «նյութապես ապահով հասարակության կայացման և ժողովրդավարական, քաղաքակիրթ ու ներդաշնակ արդիականացված սոցիալիստական պետության զարգացում» [15]:
XX դարի վերջից Չինաստանում առավել են կարևորվում պետական
ապարատի «ճիշտ կառուցվածքի» ձևավորման հարցերը, կառավարման
միջավայրի կատարելագործումը:
Հաջող կառավարման համար անհրաժեշտ է արհեստավարժության
և պատասխանատվության սկզբունքների վրա հիմնված պետական ծառայության ռացիոնալ կառուցված համակարգ [16]:
Չինաստանի պետական ապարատի առանձին վերափոխումների
որոշակի բեկումնային պահ է համարվում XX դարի 80-ականները:
Արագ տնտեսական արդիականացումը պահանջում էր Չինաստանում
պետական ծառայության ժամանակակից համակարգի ձևավորում: Քաղաքական վերափոխումներն սկսվեցին 1980 թվականին, երբ հռչակվեցին 4 հիմնական սկզբունքները, որոնց պետք է բավարարեին կառավարչական կադրերը Չինաստանում` «հեղափոխական ոգին, երիտասարդությունը, արհեստավարժությունը, գիտելիքները» [17]:
1987 թվականին ՉԺՀ-ում նախարարություններում վերացվեցին կուսակցական խմբերը, արգելվեց պետական վերահսկողության կառույցներում կուսակցական կոմիտեների ձևավորումը, հռչակվեց կուսակցական և կառավարական գործառույթների բաժանման անհրաժեշտությունը[18]: 1993թ. Չինաստանում ընդունված «Պետական ծառայողների մասին ժամանակավոր դրույթը[19] զգալիորեն կրճատեց պետական ծառայության մասշտաբները, նրանից հանելով ՉԿԿ, ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի, Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհրդակցական խորհրդի, դատարանների և դատախազության, հասարակական կազմակերպությունների, պետական ձեռնարկությունների, դպրոցների, հիվանդանոցների, համալսարանների կառավարչական օղակի աշխատակիցներին:
Չինական պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների
ընդհանուր գաղափարախոսությունը ներկայացնում է հին և նոր համակարգերի փոխհամաձայնություն, ինչն արտահայտվում է երկու բաղադրիչներով.
1) մի կողմից ՉԺՀ պետական ծառայության համակարգում ներդրվեցին ռացիոնալ տարրեր, այդ թվում, ծառայության ընդունելիս գիտելիքների և արհեստավարժության հիման վրա մրցակցային քննության միջոցով ընտրությունը, «meritsystem» (վաստակի և առավելությունների)
սկզբունքներին համապատասխան պաշտոնի բարձրացումն ու իջեցումը, խիստ աստիճանական հիերարխիայի, արգելքների և սահմանափա75
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կումների միջոցով կարգապահության պահպանումը, պաշտոնի համար
մշակված հրահանգներին հետևելու անհրաժեշտությունը,
2) մյուս կողմից՝ «քննությունները հանձնածներն անցնում էին նաև
քաղաքական, գաղափարական և բարոյական որակների ստուգում»
[20], ինչը վկայում է քաղաքականապես չեզոք լինելու անհնարինության
և ՉԿԿ շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին:
Չինաստանում պետական ծառայության ինստիտուցիոնալացման
գործընթացի ավարտը համարվում է 2005թ., երբ ընդունվեց Ժամանակավոր դրույթին փոխարինելու եկած ՉԺՀ-ում «Պետական ծառայության
մասին» օրենքը, սակայն, քաղաքական գործիչների և պետական համակարգի պաշտոնյաների հետագա տարբերակում տեղի չունեցավ: Օրենքով, «պետական ծառայողներ համարվեցին այն աշխատակիցները,
որոնք կատարում են պետական պարտավորություններ օրենքների հիման վրա և ներառված են պետական վարչական անձնակազմում՝ պետական հիմնադրամների հաշվին վարձատրվող և սոցիալական ապահովությամբ» [21]: Արդյունքում, Չինաստանում պետական ծառայողներ
են հանդիսանում ոչ միայն պետական մարմինների կառավարչական
անձնակազմը, այլ նաև ՉԿԿ ստորաբաժանումների անձնակազմը, սպասարկող կազմակերպությունների աշխատողների մեծ մասը, ինչպես
նաև համաչինական (ժողովրդական) հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցները: Այսպիսով, վերջնականապես վերացվեց
«երկակի հետագծի» համակարգը և Չինաստանում քաղաքական գործիչների և պետական համակարգի պաշտոնյաների միջև տարբերակումը [22]:
«Պետական ծառայության մասին» օրենքում ներառված է նաև ծառայության ընդունվողի գաղափարական համապատասխանության
ստուգումը: «Պետական ծառայողի պաշտոնին հավակնող մրցույթի մասնակիցը պարտավոր է տրամադրել կուսակցական կոմիտեից ստացած
բնութագիր», ինչը կրկին հաստատում է հավակնորդի մոտ կոմկուսի
հանդեպ լոյալության առկայության և նրա քաղաքական կուրսին հետևելու անհրաժեշտությունը:
Պատահական չէ, որ Չինաստանում բյուրոկրատական կառուցվածքի առանձնահատկություններից է հանդիսանում պետական ծառայողների բաշխումը հիերարխիկորեն կարգավորված կազմակերպությունների
տարբեր տեսակներով: Մինչև բարեփոխումները դրանց էին վերագրվում ոչ միայն իշխանության մարմինները, այլ նաև պետական կազմակերպությունները (հասարակական կազմակերպությունները, դպրոցները, հիվանդանոցները, համալսարանները) և պետական արդյունաբերական ձեռնարկությունները: Տնտեսական բարեփոխումների արդյունքում
պետական ձեռնարկությունների մի մասը սեփականաշնորհվեց, իսկ պետական սեփականություն մնացած մասը ստացավ որոշակի ինքնավա76
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րություն՝ կադրային քաղաքականության ոլորտում: Սակայն, ներկայում
փաստացի պահպանվում է մինչ բարեփոխումներն ընկած ժամանակաշրջանի վիճակը, քանի որ բոլոր պետական կազմակերպություններում և ձեռնարկություններում գոյություն ունեն կուսակցական կոմիտեներ, որը, որպես կանոն, ներառում է ամբողջ կառավարչական օղակը:
Ոչ միայն կուսակցական և պետական կառավարման կառույցներում,
այլ նաև կառավարությունում և պետական կազմակերպություններում
տարածված են պաշտոնների համատեղման պրակտիկան: Օրինակ՝
կրթության նախարարի տեղակալը միաժամանակ հանդիսանում է Չինաստանի պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր [23] :
Նոմենկլատուրային համակարգի ևս մեկ տարր է հանդիսանում Չինաստանի բարձրաստիճան պետական ծառայողներին ամրացված արտոնությունների լայն համակարգի խիստ կրճատումը: Չինաստանում
2013 թվականի սկզբից շուրջ 20 հազար պետական ծառայող պատժվել
է պետական ծառայողների վարքի կանոնները խախտելու համար:
90.000-ից ավել պետծառայող պատասխանատվության են ենթարկվել
ավելորդ ճոխությամբ տոնական միջոցառումներ կազմակերպելու համար և այլն:
Ներդրված պետծառայողի վարքի ութ կանոնները նախատեսում են
կրճատել ծառայողական հանդիպումների, այցերի ծախսերը, պարզեցնել ճոխ հանդիսությունները: Պետծառայողները պետք է դադարեցնեն
այցելել հրապարակային միջոցառումների առանց հատուկ անհրաժեշտության, միջոցառումների ժամանակ հրաժարվել կարմիր գորգերից,
հսկայական ողջույնի ցուցանակներից, ճոխ ծաղկե կոմպոզիցիաներից,
ձեռնպահ մնալ ընդհանուր առմամբ այն բոլոր միջոցառումներից, որտեղ
չինովնիկը կարող է լինել ուշադրության կենտրոնում: Ընդհանուր առմամբ, բնակավայրերով տեղաշարժը նախատեսում են դարձնել հնարավորին առավել անտեսանելի, նվազագույնի հասցնելով փակվող ճանապարհների թիվը, կրճատել արտասահմանյան ուղևորություններում
պատվիրակությունների թիվը [24]:
Այսպիսով, եթե հնարավոր լինի պատասխանել, թե ինչ կապ կա քաղաքակրթությունների մշակութային-արժեքային տարբերությունների և
տնտեսական զարգացման միջև և որքանով են քաղաքակրթությունների
մշակութային-արժեքային այդ տարբերություններն անհաղթահարելի`
զարգացման համար, հնարավոր է, որ կարողանանք առավել դյուրին ու
անցնցում հասնել մեր նպատակներին:
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ՄԻՍԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՕՊՏԻՄԱԼ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդվածում ներկայացված են օպտիմալ արժութային տարածքների
վերաբերյալ տեսությունների զարգացման փուլերը, դրանց ձևավորման չափանիշներն ու առանձնահատկությունները: Վեր են հանվել
օպտիմալ արժութային տարածքների առավելություններն ու թերությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել դրանց գծով տեսական նոր
հիմնադրույթների մշակման համար: Մատնանշվել է նաև նշված տեսությունների դերը Տնտեսական և արժութային միության ստեղծման
գործում:
Հիմնաբառեր. օպտիմալ արժութային տարածք, տնտեսական ինտեգրում, փոխարժեք, արտադրության գործոններ, տնտեսության բացություն, ֆինանսական շուկա, միասնական արժույթ:

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման արդի
փուլում օրեցօր ակտիվացող արժութային ինտեգրման գործընթացները
վերաիմաստավորում են օպտիմալ արժութային տարածքների (գոտիների)
և արժութային միությունների վերաբերյալ տեսական մոտեցումները:
Վերջիններիս ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս վեր հանել
արժութային ինտեգրման անհրաժեշտ պայմանները, միասնական արժութային միավորի ներդրման առավելություններն ու թերությունները, ինչպես
նաև ստեղծել արժութային միության ձևավորման օպտիմալ ձևաչափ:
Տնտեսագիտական գրականության մեջ օպտիմալ արժութային տարածքը սահմանվում է որպես սահմանափակ թվով երկրների կողմից
միմյանց նկատմամբ ֆիքսված արժութային փոխարժեքի ամրակցում`
մնացած երկրների հետ լողացող փոխարժեքի պահպանման պայմաններում [1, с. 53]:
Նախկինում ընդունված էր, որ այն երկրներում, որտեղ գների և աշխատավարձերի մակարդակը այս կամ այն պատճառով բավականաչափ
ճկուն չէ, անհրաժեշտ է սահմանել լողացող փոխարժեք` ներքին (գնաճի
և գործազրկության օպտիմալ համամասնության) և արտաքին (վճարային հաշվեկշռի հավասարակշռման) հավասարակշռության պահպանման նպատակով: Մինչդեռ օպտիմալ արժութային տարածքի վերաբերյալ տեսությունները հաստատում են, որ գոյություն ունեն որոշակի պայմաններ, որոնց դեպքում մի շարք երկրների համար ներքին և արտաքին
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հավասարակշռության ապահովման տեսանկյունից ֆիքսված փոխարժեքն առավել նախընտրելի է [2, с. 9]:
Եվրոպական կենտրոնական բանկի Ընդհանուր հետազոտությունների տնօրինության ավագ խորհրդատու Ֆ. Մոնգելիի դիտարկմամբ`
օպտիմալ արժութային տարածքների մասին տեսություններն անցել են
զարգացման 4 փուլ.
1. «Նախաձեռնողական»՝ (1960-ական թթ. սկիզբ-1970-ական թթ.
սկիզբ), որի ընթացքում դրվել են օպտիմալ արժութային տարածքների
տեսության հիմնաքարերը: Այս փուլի հիմնական ձեռքբերումը կայանում
է նրանում, որ վեր են հանվում վերոնշյալ տեսության հիմնական չափանիշները, լուսաբանվում են արժութային ինտեգրման օգուտներն ու
վնասները:
2. «Համաձայնեցման»՝ (1970-ական թթ.), որի ընթացքում մեկ ընդհանուր մոտեցման շուրջ են միավորվում այս տեսության բազմազան
կողմերը: Այս փուլում հիմնականում գնահատվում է օպտիմալ արժութային տարածքների չափանիշների հարաբերական կարևորությունը` վերջիններիս` միմյանց նկատմամբ կշռման և վերլուծության հիման վրա:
3. «Վերագնահատման»՝ (1980-1990-ական թթ. սկիզբ). այս փուլում չնայած օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ տեսությունների զարգացումը փոքր-ինչ դանդաղեց, այնուամենայնիվ, տեսական և էմպիրիկ նոր մոտեցումների շնորհիվ հնարավորություն ընձեռվեց
իրականացնել այդ տեսությունների, ինչպես նաև արժութային նույնականացման օգուտների ու վնասների վերագնահատում:
4. «Էմպիրիկ»՝ (1990-ական թթ. սկիզբ-2000-ական թթ. սկիզբ), որի ընթացքում օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ տեսությունները ենթարկվեցին էմպիրիկ ուսումնասիրությունների, վերանայվեցին օպտիմալ արժութային տարածքների բոլոր չափանիշները [3, p. 5]:
Ընդհանրապես օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ
սկզբնական հիմնադրույթները առաջ են քաշվել 1960-ական թթ.
սկզբներին: Այս հարցում մեծ ներդրում է ունեցել հատկապես տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր Ռ. Մանդելը, որն իր «Օպտիմալ արժութային տարածքի տեսություն» աշխատության մեջ արժութային տարածքը բնորոշում է որպես տիրույթ (դոմեն), որի շրջանակներում փոխարժեքները ֆիքսված են միմյանց նկատմամբ: Դեռևս Մ. Ֆրիդմանի կողմից ներկայացված տեսակետի համաձայն` լողացող արժութային փոխարժեքը նախընտրելի է կիրառել գների և աշխատավարձերի կոշտ մակարդակի դեպքում, մինչդեռ փաստված փոխարժեքը նպաստում է
տնտեսական աճին` գների և աշխատավարձերի ճկունության պայմաններում [4, p. 165]: Ռ. Մանդելը, զարգացնելով Մ. Ֆրիդմանի տեսությունը,
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հանգում է այն կարծիքին, որ ներքին փոխարժեքների գործող արժութային գոտիների հաջող գործունեությունը կարող է ապահովվել գների և
աշխատավարձերի ճկուն մակարդակի առկայության պարագայում [5, p. 657]:
Այս մոտեցումներն էլ ընկած են օպտիմալ արժութային գոտիների վերաբերյալ տեսությունների հիմքում:
Ռ. Մանդելը ճկուն փոխարժեքի կիրառումը հիմնավորում է հետևյալ
երկու հարցադրումների միջոցով.
• արդի համաշխարհային տնտեսության մեջ կարո՞ղ է արդյոք
արդյունավետ գործել ճկուն փոխարժեքների համակարգը,
• աշխարհն ինչպե՞ս պետք է բաժանվի արժութային տարածքների
միջև:
Պատասխանելով առաջին հարցին` Ռ. Մանդելը նշում է ճկուն փոխարժեքների համակարգի արդյունավետ գործունեության յոթ պայման:
Դրանք են.
1. ճկուն փոխարժեքների վրա հիմնված միջազգային գների համակարգը սպեկուլյատիվ պահանջարկի դրսևորումներից հետո պետք է շարունակի մնալ դինամիկ կայուն,
2. փոխարժեքի այն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են դինամիկ հավասարակշռության խեղաթյուրումների վերացման համար,
չպետք է լինեն այնքան մեծ, որ առաջացնեն բուռն և անշրջելի տեղաշարժեր արտահանման և ներմուծմանը մրցացող ոլորտներում,
3. փոխարժեքների փոփոխություն արդյունքում առաջացող ռիսկերը
կարող են ծածկվել առաջնային (ֆորվարդային) շուկայում ողջամիտ
ծախսերի կատարման հաշվին,
4. կենտրոնական բանկերը պետք է ձեռնպահ մնան մենաշնորհային մանրախաբեություններից (սպեկուլյացիա),
5. դրամավարկային կարգապահությունը պետք է զերծ պահվի շարունակական արժեզրկման անբարենպաստ քաղաքական հետևանքներից,
6. պետք է ապահովվի պարտապանների և վարկատուների ողջամիտ պաշտպանություն` կապիտալի երկարաժամկետ շարժի աճող հոսքերը պահպանելու համար,
7. աշխատավարձերը և եկամուտները չպետք է կապված լինեն այն
գնային դասիչների հետ, որոնցով կոշտ կշռվում են ներմուծվող ապրանքները [5, p. 663]:
Երկրորդ հարցադրման հետ կապված` Ռ. Մանդելը նշում է, որ ճկուն
փոխարժեքների կայունացման փաստարկը գործում է միայն այն դեպքում, երբ այն հիմնված է տարածաշրջանային արժութային գոտու վրա:
Ըստ նրա` եթե աշխարհը բաժանված է տարածաշրջանների միջև, և դրանցից յուրաքանչյուրում արտադրության գործոնները «շարժվում» են,
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իսկ միմյանց միջև` ոչ, ապա այդ տարածաշրջաններից յուրաքանչյուրը
պետք է ունենա առանձին արժույթ, որը պետք է տատանվի բոլոր մյուս
արժույթների նկատմամբ [5, p. 663]:
Այսպիսով, Ռ. Մանդելն իր տեսության արդյունքում առաջ է քաշում
օպտիմալ արժութային տարածքի ձևավորման երեք չափանիշ.
1. անվանական գնի և աշխատավարձի մակարդակների ճկունությունը,
2. արտադրության գործոնների շարժունությունը (շարժը),
3. ցնցումների (շոկ) նույնականացումն ու համընկնումը [6, с. 94]:
Օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ տեսությունների
զարգացման առաջին փուլում մնացած տեսաբանների կողմից ներկայացվել են օպտիմալ արժութային տարածքի ձևավորման այլ չափանիշներ: Դրանք են` ֆինանսական շուկաների ինտեգրումը (Ջ. Ինգրամ),
տնտեսական բացության աստիճանը (Ռ. ՄակՔիննոն), արտադրության
և սպառման բազմազանեցումը (Փ. Քենեն), գնաճի նույն մակարդակները (Ջ. Ֆլեմինգ), հարկաբյուջետային ինտեգրումը (Փ. Քենեն) և քաղաքական ինտեգրումը (Ն. Մինց) [3, p. 9-10]:
Արժութային տարածքների օպտիմալության չափանիշների բացահայտումը հանդիսանում է այս փուլի հիմնական ձեռքբերումը` չնայած
նրան, որ դրանք ունեին լրացուցիչ մեկնաբանությունների և վերլուծությունների կարիք: Բացի այդ, տարբեր տեսաբանների կողմից առաջ քաշված մոտեցումները շատ հաճախ հակասում էին միմյանց: Այսպես, ըստ
Ռ. ՄակՔիննոնի` օպտիմալ արժութային տարածքի իդեալական մասնակիցներ են հանդիսանում բաց տնտեսություն ունեցող փոքր պետությունները, որոնք բնութագրվում են նեղ մասնագիտացմամբ [7, p. 722], ինչը
հակասում է Փ. Քենենի կողմից ներկայացված չափանիշին, համաձայն
որի` օպտիմալ արժութային տարածքի մասնակից երկրները պետք է
ունենան արտադրության և սպառման (արտահանման) բազմազանեցման բարձր մակարդակ, քանի որ վերջինս նվազեցնում է ասիմետրիկ
ցնցումների առաջացման և տնտեսության վրա դրանց ազդեցության
հավանականությունը, նպաստում է ներդրումային հոսքերի, գների և
զբաղվածության մակարդակների կայունացմանը [8, p. 48]:
Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը մասամբ տրվեց օպտիմալ արժութային տարածքների տեսությունների զարգացման երկրորդ` «համաձայնեցման» փուլի ընթացքում: Այս փուլում գնահատելով օպտիմալ արժութային տարածքների ձևավորման չափանիշները` տնտեսագետները
դրանք դասակարգեցին ըստ կարևորության աստիճանի: Այսպես, Ու.
Քորդենը կարևորում է գների և աշխատավարձերի ճկունությունը, քանի
որ, ըստ նրա, հատկապես վերջիններս են նպաստում ոչ համաժամանակյա ցնցումներ կրող երկրում մակրոտնտեսական հավասարակշռութ84
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յան վերականգնմանը: Նա կարևոր է համարում նաև տնտեսական բացությունն ու շոկերի նմանությունը: Քորդենը նաև եզրակացնում է, որ
գործընկերներ երկրների միջև արժութային տարածքի ձևավորումը հանգեցնում է ազգային դրամավարկային քաղաքականության և փոխարժեքների նկատմամբ ուղղակի վերահսկողության կորստի [9, p. 39]: Իսկ
ահա Ռ. Մանդելը փաստում է, որ եթե արժութային տարածքի անդամ
երկրները ֆինանսապես ինտեգրված են, ապա թեև նրանց միջև շոկերի
սերտ նմանությունը ցանկալի է, այնուամենայնիվ, այն կարևոր նախադրյալ չէ: Ի. Իշիյաման նույնպես կարևորագույն պայման է համարում
գների և աշխատավարձերի աճը: Է. Թաուերը և Թ. ՈՒլիեթը, իրենց հերթին, նշում են, որ արժութային տարածքին երկրի միացումը հանգեցնում
է փողի շահութաբերության մակարդակի բարձրացմանը, բայց և խոչընդոտում է ներքին հավասարակշռության հասնելու համար անհրաժեշտ
դիսկրեցիոն մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացմանը`
կապված տվյալ տարածքում կիրառվող արտաքին սահմանափակումների հետ [3, p. 12-14]:
Այսպիսով, «համաձայնեցման» փուլի ընթացքում տվյալ խնդրի վերլուծությամբ զբաղվող տնտեսագետների կողմից վեր հանվեցին օպտիմալ արժութային տարածքի հիմնական առավելություններն ու թերությունները [3, p. 13]: Ըստ այդմ՝ առավելությունների մեջ մտնում են.
• փողի օգտակարության մեծացումը,
• գների թափանցիկության ավելի բարձր մակարդակը, որն, իր
հերթին, նպաստում է մրցակցության բարձրացմանը,
• ներքին շուկայում անվանական փոխարժեքի անորոշության վերացումը,
• փոխադարձ առևտրի զարգացումը,
• ներդրումային ռիսկերի նվազումը,
• խաչաձև օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խթանումը,
• ռեսուրսների արդյունավետ տեղաբաշխումը,
• ֆինանսական շուկաների թափանցիկությունն և զարգացումը,
• տրանսակցիոն ծախսերի կրճատումը,
• միասնական արժույթի միջազգային շրջանառության մեծացումը:
Օպտիմալ արժութային տարածքի և միասնական արժույթի անցման
թերությունների շարքում առանձնանում են հետևյալները.
• վերազգային ինստիտուտի ստեղծման հետ կապված վարչական
ծախսերի իրականացումը,
• մակրոտնտեսական կայունացման գործում պետական քաղաքականության գործիքների կիրառման շրջանակի կրճատումը,
• դրամավարկային ինքնիշխանության սահմանափակումը:
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1980-ական թթ. սկզբներին օպտիմալ արժութային տարածքների
մասով տեսական վերլուծությունների շրջանակը զգալիորեն նվազեց,
ինչն այդ ժամանակահատվածում առավելապես պայմանավորված էր
արժութային ինտեգրման գործընթացների ակտիվության թուլացմամբ:
Արդեն իսկ 1980-ական թթ. կեսերին եվրոպական տարածաշրջանում
սկիզբ առած արժութային ինտեգրման գործընթացները ստիպեցին հետազոտողներին վերանայել միասնական արժութային տարածքի ձևավորման` նախկինում ներկայացված չափանիշներն ու պայմանները`
դրանք ենթարկելով խորը և համապարփակ վերլուծության և համապատասխանեցնելով համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող արդի գործընթացներին: Արդյունքում ձևավորվեցին օպտիմալ արժութային
տարածքի «նոր» տեսություններ, որտեղ քննադատվում էին «հին» տեսությունների բազմաթիվ մոտեցումներ: Այդ փուլը կոչվեց «վերագնահատման» փուլ:
Այս փուլում առաջ քաշված չափանիշները հիմնվում են Ֆիլիպսի կորի կարճաժամկետ հատվածի, վստահելիության խնդրի, ցածր գնաճի
բերած օգուտների միջազգայնացման, աշխատանքի շուկայում միասնական արժույթի ներմուծման հետևանքների և փոխարժեքի փոփոխությունների ցածր արդյունավետության վերաբերյալ տեսակետների վրա:
Այսպես, Ջ. Գանդլոֆոյի, Ֆ. Ջիավազիի և Ա. Ջիովանիի համոզմամբ,
գնաճի մոտ մակարդակների առկայությունը պետք է դիտարկել ոչ թե
որպես արժութային տարածքի ձևավորման պայման, այլ` վերջինիս գործունեության սպասվող դրական արդյունք, քանի որ գնաճի շարունակվող բարձր տեմպեր ունեցող երկիրը, մտնելով միասնական արժութային
տարածքի մեջ, որի անդամ են նաև գնաճի ցածր տեմպերով բնութագրվող երկրներ, ստանում են գների մակարդակի կայունացման հնարավորություն [10, p. 767], [11, p. 387]:
1990-ական թթ. սկզբներին օպտիմալ արժութային տարածքների
վերաբերյալ տեսությունների` «Էմպիրիկ» փուլին անցումը, որի ընթացքում իրականացվեցին արժութային տարածքների ստեղծման առավելությունների և թերությունների մեծածավալ էմպիրիկ վերլուծություններ`
կիրառելով էկոնոմետրիկ նոր մեթոդներ, պայմանավորված էր մինչ եվրոյի գոտու ձևավորումը օպտիմալ արժութային տարածքների չափանիշներին ԵՄ երկրների տնտեսական ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման անհրաժեշտությամբ: Այս փուլում իրականացվող
հետազոտությունների թիրախը հիմնականում հանդիսանում էր Եվրոպական արժութային միության գործունեությունը: Ի դեպ, դեռևս 1990-ական թթ. սկզբներին տնտեսագետները եկան այն եզրակացության, որ
ԵՄ ոչ բոլոր երկրներն են համապատասխանում օպտիմալ արժութային
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տարածքի ձևավորման չափանիշներին, բացառությամբ Եվրոպայի
տնտեսական կենտրոնների (Բելգիա, Գերմանիա, Լյուքսեմբուրգ, Նիդերլանդներ և Ֆրանսիա) [12, p. 10]:
Էմպիրիկ հետազոտությունների ընթացում հատուկ ուշադրություն
դարձվեց նաև այն հարցին, թե միասնական արժութային միավորի ներմուծումը ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ փոխադարձ առևտրի
վրա: Այսպես, Ա. Ռոուզը, վերլուծելով աշխարհի 186 երկրների կողմից
1970-1990թթ. ընթացքում իրականացված փոխադարձ առևտրի ծավալների վերաբերյալ տվյալները, հանգում է այն եզրակացության, որ միասնական արժույթի ներդրումը հանգեցնում է երկրների միջև երկկողմ
առևտրի եռակի աճի [13, p. 43]: Թ. Փերսսոնը նույնպես նշում է, որ փոխադարձ առևտրի վրա տարածաշրջանային արժույթը թողնում է դրական ազդեցություն: Համաձայն նրա գնահատումների` այդ ազդեցությունն այնքան մեծ չէ, որքան ներկայացվում է Ա. Ռոուզի կողմից, այնուամենայնիվ, ըստ նրա` միասնական արժույթի ներմուծման արդյունքում
փոխադարձ առևտրի ծավալներն աճում են 70%-ով [14, p. 445]:
Այսպիսով, օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ ավելի
քան կես դար ընթացող տեսական վերլուծությունները հնարավորություն
տվեցին վեր հանել վերջիններիս օպտիմալության չափանիշներն ու համակարգել միասնական արժութային համակարգի ներդրման դրական և
բացասական հետևանքները: Չնայած, որ այդպես էլ չընդհանրացվեցին
այդ տարածքների ձևավորման չափանիշների գնահատման տարբեր մոտեցումները` այնուամենայնիվ, օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ տեսական հիմնադրույթների զարգացումը հնարավորություն
տվեց գնահատելու արժութային քաղաքականության ոլորտում իրականացվող ինտեգրման գործընթացների իրականացման տնտեսական
նպատակահարմարությունը: Հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսությունում տարածաշրջանային ինտեգրման նոր դրսևորումները` կարծում ենք, որ առաջիկայում օպտիմալ արժութային տարածքների վերաբերյալ տեսությունների կարևորությունն է՛լ ավելի կմեծանա, ինչն էլ հիմք
կհանդիսանա ևս մեկ անգամ գնահատելու այդ տարածքների ձևավորման չափանիշների արդիականությունը և համապատասխանությունը
միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման միտումներին:
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ՌՈԴԵԼ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ կենտրոնական բանկ,
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի
ազգային համալսարանի գիտական աստիճանի հայցորդ

ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ
ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՄ
Հոդվածի առարկան ՀՀ քաղաքաշինական ծրագրերում ներդրումների իրականացման տեղեկատվության հասանելիության և արժանահավատության ռիսկերն են: Ներկայացված են ներդրումների
արդյունավետության, ռիսկերի գնահատման և վերլուծության համար անհրաժեշտ հավաստի տեղեկատվության հավաքագրման
խնդիրներն, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեղեկատվության շրջանակը
և ծավալները: Վերլուծվել են բանակելի և հասարակական նախագծերում ներդրումների իրականացման հիմնական ռիսկերը և դրանց վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Ներկայացված է
վիճակագրական և ոլորտային այլ տեղեկատվության ներառմամբ
տվյալների լայնասպեկտր բազայի ստեղծման անհրաժեշտությունը:
Հիմնաբառեր. տեղեկատվություն, վերլուծություն, գնահատում,
ներդրում, ռիսկ։

Ցանկացած ոլորտում ներդրումներ իրականացնելիս ներդրողի որոշումների կայացման վրա ազդող էական գործոնը ներդրումների արդյունավետությունն է՝ ներդրված միջոցների վերադարձը՝ հնարավոր քիչ
ռիսկերի պայմաններում:
Նշված նպատակից ելնելով, ներդողը իրականացնում է տվյալ երկրի
տնտեսության, առանձին ոլորտի, հարակից ճյուղերի, նախագծի, մրցակից այլ նախագծերի վերլուծություն: Գնահատվում են բոլոր հնարավորությունները, վտանգները, ռիսկերը և այլն: Գնահատման և վերլուծությունների նպատակով օգտվում են ֆինանսատնտեսական, մաթեմատիկական, տվյալ ճյուղի և նախագծի համար կիրառելի ձևաչափերից: Նշված
վերլուծական և գնահատման աշխատանքների հիմնական առարկան տեղեկատվությունն է, ինչպես բաց՝ հասանելի, այնպես էլ ինսայդերական՝
մրցակիցների գաղտնի տեղեկատվությունը և այլն [4], [5 с. 41-60]:
Երևան քաղաքի զարգացման քաղաքաշինական կոմերցիոն ներդրումային նախագծերի մեջ մեծ թիվ են կազմում բազմաֆունկցիոնալ
բնակելի, առևտրի սպասարկման համալիրների նախագծերը: Առաջարկվող նախագծերի մի մասը խոշոր նախագծեր են և պահանջում են
մեծածավալ ներդրումներ [1]:
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Ինչպես նշվեց ցանկացած արդյունավետ ներդրման բաղկացուցիչ
գործոնը գնահատումն է: Ակնհայտ է որ գնահատման մեջ առաջնային
դեր ունեն ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը, գները, տվյալ և հարակից ճյուղերի վիճակը, տենդենցները և այլն: Բացի այդ կոմերցիոն նախագծերի համար կարևոր է՝ գների, առաջարկ-պահանջարկի վրա ազդեցություն ունեցող՝ ուղղակի կամ անուղղակի գործոնների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը: Հենց այս գործոնների վերլուծությունն է կազմում
նախագծի պլանավորման հիմքը [5 с. 109-125] :
Նախագծում ներդրումներ իրականացնելու կառավարչական որոշման կայացման վրա ազդող գլխավոր գործոններից մեկը արժանահավատ տեղեկատվության հիման վրա իրականացված վերլուծություններն
են: Արժանահավատ տեղեկատվության բացակայությունը կարող է
ստեղծել էական ռիսկեր ոչ միայն նախագիծը իրականացնող կազմակերպության, այլև ներդրումները ֆինանսավորող և նախագծի մասանկից այլ կողմերի համար:
Ակնհայտ է, որ վերընշվածը ենթադրում է տվյալների և տեղեկատվության մեծ ծավալ և համապատասխան ուսումնասիրություն: Հաճախ
նման ծավալի տեղեկատվությունը փակ կամ անհասանելի է: Գնահատման արդյունավետության գլխավոր գործոններից են հանդիսանում
տվյալների ամբողջականությունը, բազմատարրությունը, արժանահավատությունը և այլն: ՀՀ-ում ևս առկա են նշված խնդիրները, մասնավորապես՝ անշարժ գույքի գործարքների ծավալի, առք/վաճառքի, վարձակալության գների, հավատարմագրային կառավարման, պահանջարկի և
առաջարկի ծավալների և այլ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է
բազմաբնակարան շենքերի, բազմաֆունկցիոնալ գրասենյակային,
առևտրային և այլ համալիրների կառուցման նախագծերում ներդրումների իրականացման արդյունավետության գնահատման վերլուծություններ իրականացնելիս:
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի (այսուհետև՝ ՀՀ ԿԱ ԱԳ ԿՊԿ/կադաստր) վերլուծություններում (Անշարժ գույքի շուկան 1998-2008թթ.) ևս անշարժ գույքի (այսուհետև՝ ԱԳ) շուկայի զարգացման խնդիրների մեջ, որպես առաջնային
գործոններ նշվում են արժանահավատ տեղեկատվության պակասը և
համալրման խնդիրները, գնագոյացման, ԱԳ շուկայական գների գնահատման միջազգային ձևաչափերի կիրառում, ԱԳ գնային դասիչների
ձևավորում և այլն [2]:
Արժանահավատ տեղեկատվության խնդիրներից մեկը՝ հաշվետու
անձանց կողմից տրամադրվող տեղեկատվության արժանահավատությունն է: Դրա հիմնական պատճառներից մեկը կարող է լինել ստվերային
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գործարքները, հարկերից խուսափելու նպատակով գործարքների իրական արժեքի նվազեցումն և այլն:
Նշված տեղեկատվության մի մասը կրողները ԱԳ գործակալություններն են: ՀՀ ԱԳ շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ
ԱԳ շուկայում գործակալությունները չեն մատուցում օր.՝ «հում» տեղեկատվության՝ (վաճառքի իրական գներ, առաջնային կամ երկրորդային
շուկաների վերաբերյալ տեղեկատվություն, պահպանելով գործարքի
գաղտնիությունը) այն է կազմեկերպության գործունեության արդյունքում
առկա տեղեկատվության վաճառք շահագրգիռ ներդրողնրին կամ վերլուծական կազմակերպություններին, բացի այդ գոյություն չունի նաև
նման տեղեկատվության պարունակող անանուն միասնական շտեմարան: Նշված խնդիրը պայմանավորված է՝ ինչպես հարկերից խուսափելու, այնպես էլ շուկայի մասանկից գործակալությունների, այլ կազմակերպությունների թույլ զարգացվածությամբ և այլ խնդիրներով:
Արժանահավատ տեղեկատվության մասնակի կամ լրիվ բացակայությունը էական ազդեցություն կարող է ունենալ նախագծի թե՛ ռիսկերի
գնահատման և թե՛ ընդհանուր ներդրումների և գործարարության պլանի արդյունավետության վրա: Խոշորածավալ կոմերցիոն նախագծեր իրականացնելիս անհրաժեշտ տեղեկատվության պակասը կարող է առաջացնել էական ռիսկեր նախագծի մասնակից կողմերի համար:
Կախված շուկայից, նախագծից՝ ռիսկերից վերլուծության համար
անհրաժեշտ տեղեկատվության ծավալը, ինչպես նաև ազդող գործոնների և ռիսկերի փոխազդեցության կապը, գնահատելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կարող է տարբեր լինել: Բացի այդ նշված տեղեկատվությունը կարևոր է երկրորդային շուկայի ներդրողների համար:
Ներկայում ՀՀ-ում և Երևան քաղաքում բնակելի և հասարակական
նշանակության համալիրների կառուցման նախագծերում ներդրումների
իրականացման համար վերլուծությունների, վարկերի տրամադրման,
նախագծերի ֆինանսավորման նպատակով իրականացվող գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների հիմնական աղբյուր են հանդիսանում կադաստրի կողմից հրապարակվող պարբերականները և տրամադրվող ՀՀ-ում ԱԳ շուկայի վերաբերյալ վերլուծական տեղեկատվությունը: Այն իրենից ներկայացնում է Երևան քաղաքում բազմաբնակարան
բնակելի շենքերում 1մ2 շուկայական միջինացված գները, գործարքների
քանակը, կադաստրային արժեքը և այլ տեղեկատվություն: Նշված գները
արտահայտում են պարզ թվաբանական միջինը և, ըստ էության, չեն տարանջատում առաջնային և երկրորդային շուկան, բնակարանի վիճակը,
շենքի՝ նորակառույց, քարե, պանելային, միաձույլ երկաթբետոնե լինելը,
գտնվելու վայրը՝ փողոցը և գնի վրա ազդող այլ էական գործոնները [3]:
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Արդյունավետ գնահատման և վերլուծության համար անհրաժեշտ է
նաև սպառողների նախընտրության, եկամուտների ձևանվորման, գնողունակության վրա ազդող գործոնները, պահանջարկի և առաջարկի
վրա ազդող բոլոր հիմնական գործոնների, տարածքի օգտագործման
այլընտրանքային նպատակների, ֆինանսական, իրավական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ըստ էության հնարավոր
չէ հստակ սահմանել բոլոր գործոնները, քանի որ դրանք կախված շուկայից, միջավայրից, երկրից կարող են լինել տարբեր: Իրական արդյունք ունենալու համար կարևոր են նաև բոլոր այն գործոնների վերլուծությունը, որոնց հնարավոր փոփոխությունը ուղղակի կամ անուղղակի
կարող է ազդել նախագծի վրա:
ՀՀ-ում բնակարանների ԱԳ շուկայի (գների, առաջարկ/պահանջարկի) վրա ազդող էական գործոն է հանդիսանում միգրացիան: Ստորև
բերված աղյուսակում (տե΄ս Աղյուսակ 1) ներկայացված է ՀՀ և Երևան
քաղաքի մշտական բնակչության թվաքանակի փոփոխության դինամիկան ըստ տարիների: Ժամանակի ընթացքում միգրացիոն դիսբալանսը
կարող է էական ազդեցություն ունենալ տնտեսության առանձին ճյուղերի
այդ թվում անշարժ գույքի շուկայի վրա:
Աղյուսակ 1
ՀՀ և Երևան քաղաքի բնակչությունը՝ ըստ տարիների մլն մարդ 1
[6], [7 էջ 236-244]
1990 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015
ՀՀ 3514.9 3238.2 3215.3 3021.4 3026.9 3017.1 3010.6 2998.6
1248.7 1246.1 1121.9
1061 1066.3 1068.3 1071.5
Երևան
Ակնհայտ է, որ նշված զանգվածի մի մասը՝ վաճառում, հավատարմագրային կամ այլ անձանց կառավարմանն է թողում իր անշարժ գույքը:
Հետևաբար դրանց մի մասը դուրս չի գալիս ԱԳ շուկայից: Ներդրումների
նպատակով իրականացվող վերլուծությունների, դասիչների հաշվարկման համար դրանք ունեն էական նշանակություն և կարող են հանդիսանալ առաջարկ/պահանջարկի և գնագոյացման ցուցիչ:
Մյուս կողմից ծանոթանալով վիճակագրական տվյալներին և առանձին վերլուծություններին նկատելի է, որ միգրացիոն գործընթացները
համեմատաբար թույլ ազդեցություն են ունեցել Երևան քաղաքում բնակչության վրա այդ թվում ներքին միգրացիայի և տնտեսական համեմատական ակտիվության շնորհիվ [7 էջ 238-239], [8]:
Աղյուսակը կազմվել է ՀՀ վիճակագրական պետական ծառայության տարբեր
տարիների հրապարակումներում առկա տեղեկատվության հիման վրա:
1
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Վերը նշվածից ակնհատ է, որ ՀՀ-ում շինարարության ճյուղում
ներդրումներ իրականացնելու նպատակով՝ նախագծի վայրի ընտրության համար՝ գնահատման ձևաչափերի կիրառման, գործարարության
պլանի կազմման և այլ նպատակներով վերլուծություններ իրականացնելու համար, առկա է տեղեկատվության էական պակաս և անճշտություն:
Հաճախ բնակարանների և այլ տարածքների առքը, վաճառքը, վարձակալությունը իրականացվում է ոչ միայն գործակալությունների, այլև
տպագիր կամ էլեկտրոնային հարթակներում հայտարարությունների միջոցով: Վաճառքի դեպքում միևնույնն է դրանք գրանցվում են նոտարական վավերացման կամ վարկային պայմանագրերում: Վարձակալությունը հաճախ իրականցվում է առանց որևէ գրանցման՝ անհատների միջոցով, բանավոր կամ գրավոր համաձայնությամբ, անձնագրի պատճենի
առկայությամբ: Նման դեպքերում բավական բարդ է ունենալ ամբողջական հավաստի պատկեր: Ներդրումների արդյունավետություն ունենալու
համար անհրաժեշտ է վերլուծել նշված բոլոր հանգամանքները:
Ներդրումների գնահատման նպատակով՝ պաշտոնական վիճակագրությունից և հրապարակվող այլ տեղեկատվությունից բացի, կարևոր է
ուսումնասիրել նաև ինտերնետ տիրույթում, սպառողների նախընտրությունների և հետաքրքրությունների, հնարավորությունների, քաղաքական,
իրավական և այլ փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վարքագծի փոփոխությունը, տրամադրությունների ու դրանց ազդեցության մակարդակը շուկայի վրա: Ակնհայտ է, որ նման ծավալի վերլուծությունը ենթադրում է հսկայածավալ տեղեկատվության ուսումնասիրություն, աշխատանք, հետևաբար ռեսուրսներ և ժամանակ: Նմանատիպ վերլուծություններն էական են հատկապես, երբ շուկայում առկա են տարրաբնույթ
ռիսկեր, իսկ նախագծերի իրականացումը և իրացումը կրում է
երկարաժամկետ բնույթ:
Խոշորածավալ տեղեկատվության վերլուծությունը՝ միջազգային
պրակտիկայում անվանում են “Big Data Analisys” կամ մեծ տվյալների
վերլուծություն: Գիտական մակարդակում մեծ տվյալների գործնական
կիրառման առաջին ուսումնասիրությունները և մեթոդական ուղեցույցները մշակվել են Վիկտոր Մայեր-Շյոնբերգերի կողմից: Նա իր աշխատանքներում տվել է նաև բարդ, մեծ ծավալով տվյալներից պահանջվող
տեղեկատվության ընտության մեթոդները: Առաջին անգամ մեծ տվյալների վերլուծության հայեցակարգը ներդրվել և իրականացվել է McKinsey
վերլուծական կազմակերպության կողմից: Արտադրության և տնտեսական այլ գործունեության մեջ մեծ տվյալների օգտագործումը ժամանակի
ընթացքում ցույց է տվել դրա կիրառման արդյունավետությունը կազմակերպությունների զարգացման մեջ [9], [10], [11]:
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Մեծ տվյալների վերլուծության ժամանակ օգտագործում են ցանկացած տեղեկատվություն, ինչպես տվյալ ոլորտի տեղեկատվությունը, այնպես էլ սպառողների անձնական նախընտրությունների և այլ տեղեկատվություն: Մեծ տվյալները կիրառություն ունեն, նաև ԱԳ շուկայի գնահատման և ներդրումների իրականացման մեջ: Դրանք լայնորեն օգտագործվում են նաև Չինաստանում ԱԳ շուկայի վերլուծություններ իրականացնելու համար: Շատ տնտեսագետներ և կազմակերպություններ օգտագործում են մեծ տվյալները, բացատրելու՝ Չինաստանի ԱԳ շուկայում
առկա «փուչիկը» և հնարավոր հետևանքները: Դրա հիմնական պատճառը առկա շինարարության տեմպերի պահպանման և (չբնակեցված և
չօգտագործվող ԱԳ հսկա ծավալը) «ուրվական» թաղամասերի առկայությունն է (ավելի քան 600 քաղաքներում) [12], [13] :
Ներկայումս մեծ տվյալները ունեն կիրառման բազմաթիվ ոլորտներ
և դեռևս շարունակվում է դրանց կիրառման տարածումը: Դրանք լայն
կիրառում ունեն վերլուծությունների գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ առողջապահությունից մինչև տնտեսության ոլորտներ: Մեծ տվյալների կրառությունը վերլուծության, գնահատման, ներդրումների իրականացման նպատակով հանդիսանում է նորարարական մոտեցում:
ՀՀ ԱԳ շուկայի գնահատման, ներդրումները խթանելու տեսանկյունից կարևոր է նորարական մոտեցումների և տեխնոլգիաների կիրառումը,
սակայն դրա հիմնական խոչընդոտը առկա տեղեկատվության անարժանահավատությունն, թերիությունն և հավաքագրման խնդիրներն են:
Անշարժ գույքի մասանվորապես բնակարանների, հողատարածների
առք ու վաճառքի, վարձակալության, հավատարմագրային կառավարման տրամադրված գույքի իրական շուկայական գների, գործարքների
վերաբերյալ տեղեկատվության լավագույն աղբյուրներից մեկը՝ ԱԳ գործարքների վերաբերյալ նոտարական գրասենյակներում, բանկերում գործարքների արժեքի և բնութագրի վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունն
է: ԱԳ գործարքների վերաբերյալ նոտարական գրասենյակներում, բանկերում և ԱԳ գործակալություններում առկա տեղեկատվության հիմա
վրա տվյալների համակարգի ստեղծումը՝ նոտարական և բանկային
գաղտնիք կազմող տեղեկատվության պահպանմամբ կարող է օգնել լուծել ԱԳ գների արժանահավատ տեղեկատվության խնդիրը, պահպանելով «Նոտարիատի» և «Բանկային գաղտնիքի» մասին ՀՀ օրենքների
դրույթների պահանջները [14,15] :
Նպատակային օգտագործման տեսանկյունից ըստ սեգմենտի վարձակալության պահանջարկի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման
աղբյուր կարող են հանդիսանալ՝ զբոսաշրջային գործակալությունների,
համատիրությունների, կոմունալ ծառայություններ մատուցող կազմա95
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կերպությունների և ծառայությունների վճարման վերաբերյալ՝ բանկերում, վճարահաշվարկային և այլ կազմակերպություններում առկա տեղեկատվությունը:
Եզրակացություն
Հոդվածի շրջանակներում ներկայացված խնդիրները և ներկայացված լուծումները կարող են նպաստել ԱԳ շուկայի զարգացմանը, ինչպե՛ս
նաև ներդրումների ռիսկերի նվազեցմանը շուկայի ուսումնասիրության և
գնահատման, վերլուծական արժանահավատ տեղեկատվության համար:
Ներդրումները խթանման, ԱԳ շուկայի զարգացման, տեղեկատվական ռիսկերից զերծ միջավայր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է պետական, մասանվոր և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ՝ բազմատարր, ամբողջական, արժանահավատ տեղեկատվական համակարգի
ստեղծում: Նշված համակարգի ստեղծումը պահանջում է հսկայածավալ
աշխատանք և խոշոր ներդրումներ, որոնց վերադարձը և համակարգի
ներդրման նպատակահարմարությունը կախված է ժամանակից, տնտեսության զարգացումից, օգտագործողների քանակից և պարբերականությունից: ԱԳ շուկայում արդյունավետ վերլուծություն իրականացնելու
համար անհրաժեշտ է վերլուծել և գնահատել այն գործոնները որոնք
էական ազդեցություն ունեն ԱԳ շուկայի բոլոր մասնակիցների վրա նախապատվությունը տալով առաջարկ-պահանջարկի և սպառողների վարքագծի վրա: Ապա ըստ գործոնների կարևորության ստեղծել անհրաժեշտ տեղեկատվությունից բաղկացած համակարգ: Վերընշված գործողությունները կարող են նպաստել ՀՀ-ում տնտեսության տարբեր ոլորտներում վերլուծության իրականացման համար, մեծ տվյալների վերլուծության համակարգի ներդրմանը:
Նախնական շրջանում անհրաժեշտ է նոտարական և բանկային համակարգերում, ԱԳ գործակալություններում՝ գործարքների, գների,
առաջնային և երկրորդային շուկաների վերաբերյալ առկա տեղեկատվության հիմա վրա ստեղծել տեղեկատվական բազա որակավորված օգտագործողների համար: Որտեղ առկա տվյալների օգտագործման դիմաց վճարները կբաշխվեն ըստ տեղեկատվության աղբյուրի:
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ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, կրթության
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՖՐԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԵՊԼՀ կրթության կառավարման և
պլանավորման ամբիոնի ապիրանտ

ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Հոդվածը ներկայացնում է «կրթական անվտանգություն» հասկացության հիմնական սահմանումներն ու բաղկացուցիչները,
կրթական անվտանգության ապահովմանն ուղղված ներքին և արտաքին սպառնալիքները, ինչպես նաև քննում ՀՀ-ում կրթական
անվտանգության կարևորությունն ազգային անվտանգության տեսանկյունից:
Հիմնաբառեր. կրթություն, կրթական անվտանգություն, ազգային անվտանգություն, գրագիտություն, ֆունկցիոնալ գրագիտություն, կրթության համակարգի սպառնալիքներ:

Ժամանակակից հարափոփոխ աշխարհում ձևավորվում են նոր
մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ, որոնք պահանջում են վերջիններիս կանխատեսում և կանխարգելում՝ այդ կերպ երաշխավորելով անհատի, հասարակության, պետության պաշտպանվածությունն ու անվտանգությունը: Այս նոր մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, ձևավորվելով գլոբալացման համատեքստում, պետություններին առաջադրում են
ազգային անվտանգության ապահովմանն ուղղված այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք առնչվում են հասարակության կենսագործունեության
մի շարք ոլորտներին՝ քաղաքականություն, տնտեսություն, գիտություն,
կրթություն, մշակույթ և այլն: Ուստի խիստ կարևոր է համակարգված մոտեցում ցուցաբերել ազգային անվտանգության տարբեր բնագավառների հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծմանը, քանի որ վերջիններս
սերտորեն փոխկապակցված և պայմանավորված են միմյանցով:
Ելնելով պետության գործունեության և հասարակության կենսագործունեության տարբեր ոլորտների առանձնահատկություններից՝ ազգային
անվտանգության տեսակներից է կրթական անվտանգությունը. կրթությունը կարևորվում է որպես պետական ռազմավարական հիմնախնդիրների` ժողովրդավարական պետության և հասարակության զարգացման,
օրենքի գերակայության և արդարության ապահովման, ազգային ան99
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վտանգության պահպանման, աղքատության հաղթահարման, կայուն
տնտեսական զարգացման, գիտելիքահենք տնտեսության կայացման
գործոններից մեկը: Հետևաբար, կրթությունը պետության կարիքների բավարարմանն ու ազգային անվտանգության ապահովմանն ուղղված պետական ռազմավարական նպատակների առաջնահերթություններից է:
«Կրթական անվտանգությունը» լիովին նոր իրողություն և հասկացություն է Հայաստանի Հանրապետության համատեքստում: Այն ազգային անվտանգության առանձին բաղադրիչների՝ ֆիզիկական, ռազմական, տնտեսական, տեղեկատվական, սոցիալ-քաղաքական, պարենային, բնապահպանական, ժողովրդագրական և հոգևոր անվտանգության
ձևավորման և զարգացման հիմքերից է, և հետևաբար իր դերով ու նշանակությամբ նվազ կարևոր չէ ազգային անվտանգության մնացյալ տեսակներից: Կրթական անվտանգությունը ենթադրում է կրթության և գիտության համակարգերի, գիտակրթական ու գիտատեխնիկական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև հասարակական-քաղաքական համակարգերի անվտանգության և դրանց բոլոր տարրերի գործուն փոխկապակցվածության ու անվտանգության ապահովում: Կրթությունը նպատակաուղղված գործունեություն է՝ միտված անհատի, հասարակության,
պետության ձևավորմանն ու զարգացմանը: «Կրթության մասին» ՀՀ
օրենքը կրթությունը սահմանում է որպես «անձի, հասարակության և պետության շահերից ելնող ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց,
որը նպատակաուղղված է գիտելիքները պահպանելուն և սերունդներին
փոխանցելուն»: Հետևաբար, կրթությունը ծառայում է անվտանգության
ապահովմանը բոլոր մակարդակներում՝ անհատական, հասարակական,
պետական (ազգային):
Ազգային և կրթական անվտանգության ապահովումը պայմանավորված է մարդկային գործունեությամբ: Մարդը վտանգների ու սպառնալիքների և´ օբյեկտն է, և´ սուբյեկտը: Միաժամանակ, մարդն ուղղակի
կամ անուղղակի ներառված է հարաբերությունների և գործընթացների
բազմազան, բարդ համակարգում՝ ունենալով ակտիվ ստեղծարար, պասիվ հայեցողական կամ կործանիչ դեր [1, էջ 21]: Ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում կրթության համակարգը նպաստում է
անհատի աշխարհայացքի և անհատականության, հասարակության ու
պետության մտավոր և մարդկային ներուժի ձևավորմանն ու զարգացմանը, տնտեսության առաջընթացին, երկրի մրցունակության ապահովմանը, ինչպես նաև բարձրացնում է պետության մարտունակությունը և
հնարավորություն է տալիս համակարգված կերպով կառավարել ճգնաժամային իրավիճակները: Ազգային անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ են որակյալ մասնագետներ. այդ է պատճառը, որ ազ100
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գային մակարդակում հասարակության մտավոր և մասնագիտական ներուժի ձևավորումը, պահպանումն ու զարգացումն առաջնահերթ են համարվում:
Կրթական անվտանգությունը բազմամակարդակ կառուցվածք ունեցող բաղկացուցիչ տարրերի տիրույթ է, որը ներառում է պետության և
հասարակության մտավոր, հոգևոր, կրթական, գիտական ու մասնագիտական ներուժի ձևավորման, կուտակված գիտելիքների և կարողությունների, գրագիտության ու ֆունկցիոնալ գրագիտության (գիտական,
վերլուծական, քննադատական մտքի և ակադեմիական գրագիտության
ցուցանիշներ), ինչպես նաև սոցիալական զարգացումն ու հասարակության կրթական պահանջմունքների արդյունավետ բավարարման և ոլորտային խնդիրների, միջավայրային գործոնների վերաբերյալ հասարակության պատրաստվածության ու պետության մարտունակության աստիճանը համակցող համակարգեր: Կրթական անվտանգության ապահովումը ենթադրում է պետության կողմից պլանավորված կրթագիտական գործընթացի կազմակերպում և իրականացում՝ միտված համակարգաստեղծ բնորոշիչների, բաղադրիչների և չափորոշիչների ստեղծմանը,
ինչպես նաև ազգային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից
կարևոր սոցիալ-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-մշակութային գործառույթների իրականացմանը: Կրթական անվտանգության
ապահովումը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով.
• մարդկային կապիտալի կրթական ու մասնագիտական զարգացմամբ և այդ գործընթացում կատարվող շարունակական ներդրումներով,
մարդկային կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում նորարարությունների և կառավարչական հմտությունների կիրառմամբ,
• գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման գործընթացում
բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և դրանց կատարելագործմամբ,
• կառուցվածքային, աշխատանքի կազմակերպման և միկրոմակարդակին առնչվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով [2, էջ 495]:
Կրթական անվտանգություն հասկացությունը բազմաբովանդակ է.
այն ենթադրում է ուսումնական հաստատություններում յուրաքանչյուր
անհատի կրթություն ստանալու հնարավորությունների երաշխավորում,
կրթության մատչելիության և հաջորդականության համապատասխանության ապահովում սովորողների զարգացման մակարդակին, կրթական պահանջմունքների բավարարում անհատական ու պետական կարիքներին համապատասխան՝ ուղղված պետության ու հասարակության
զարգացմանը, գիտելիքի վերարտադրման և փոխանցման գործընթացի
կայունություն, լրացուցիչ և շարունակական կրթություն ստանալու հնարավորությունների ապահովում, ինչպես նաև կրթական հաստատություն101
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ների շարունակական զարգացում և բարեփոխումներ: Ուստի կարելի է
փաստել, որ կրթական անվտանգությունը ենթադրում է հետևյալ բոլոր բաղադրիչների միասնական անվտանգության ապահովման ամբողջություն.
1.Կադրային անվտանգություն՝ ազգային (պետական) մակարդակում կրթության արդյունավետ համակարգի գործարկման արդյունքում
պետության մտավոր, կրթական ու մասնագիտական ներուժի և աշխատանքային ռեսուրսների գրագիտության ու ֆունկցիոնալ գրագիտության
բարձր ցուցանիշների ապահովում, բնակչության կրթվածության ցուցանիշների ապահովում, որակավորումների ազգային շրջանակին և կրթական պետական չափորոշիչներին համապատասխան կրթության կազմակերպում ու կրթական ծառայությունների մատուցում, սոցիալական
շարժունության ապահովում, տնտեսության պահանջներին համապատասխան և աշխատաշուկային անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում (վերաորակավորում), տարածաշրջանի և
գլոբալ մակարդակներում որակյալ ու մրցունակ կրթության տրամադրում
և կրթական ծառայությունների մատուցում:
2. Գիտատեխնիկական անվտանգություն՝ գիտատեխնիկական և
արտադրատեխնոլոգիական ներուժի ձևավորում և զարգացում, գիտատեխնիկակական համալիր համակարգի ստեղծում, հիմնարար ու կիրառական բնույթի, ներառյալ տնտեսության մեջ օգտագործվող գիտելիքի
ստեղծմանն ու ձեռքբերմանն ուղղված գիտական հետազոտությունների
խթանում և իրականացում, գիտելիքի կառավարում, գոյություն ունեցող
կամ նոր գիտելիքի, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների (տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, կենսատեխնոլոգիաներ, նանոտեխնոլոգիաներ, քվանտային տեխնոլոգիաներ, նոր նյութերի
ստացման տեխնոլոգիաներ և այլն) ստեղծում ու ներդնում արտադրության մեջ և տնտեսության տարբեր ճյուղերում, գիտության ոլորտում երիտասարդ մրցունակ կադրերի ներգրավման պետական ռազմավարության և ծրագրերի մշակում, նորարարական գիտատեխնիկական արտադրանքի ստեղծում, նյութատեխնիկական բազայի և ենթակառուցվածքների արդիականացում, գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների շարունակական բարելավում:
3. Նորարարական զարգացման անվտանգություն՝ նոր արտադրանքի ստեղծման կամ ծառայությունների կատարելագործման և ներդրման նպատակով նորարարական ենթակառուցվածքների ձևավորում,
նորարարական գիտակրթական տեխնոլոգիաների կիրառում, նորարարական կրթական միջավայրի ձևավորում, նորարարական արդյունաբերություն, նորարարությունների ոլորտում պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցություն:
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4. Սոցիալ-մշակութային զարգացման անվտանգություն՝ ազգային
արժեհամակարգի պահպանում, սոցիալական, հոգևոր և բարոյական
արժեքների պահպանում, կրթության ազգային ավանդույթների պահպանում, ազգային կրթական և գիտական համակարգերի բովանդակային անկախություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում և
զարգացում:
Հարկ է նշել, որ կրթական անվտանգության բոլոր բաղադրիչները
գործում են կրթության համակարգի ներքին և արտաքին միջավայրերում, որոնք համակարգայնորեն փոխկապակցված են և որոնց շրջանակներում կարող են առաջանալ մի շարք սպառնալիքներ կրթական
անվտանգության բոլոր բաղադրիչների համար: Այդ սպառնալիքները
դասակարգվում են երեք խմբի`
արտաքին սպառնալիքներ՝ տնտեսական անվտանգության ցածր
մակարդակ, գիտատեխնոլոգիական զարգացման միասնական պետական քաղաքականության մասնակի կիրառում կամ դրանից բխող գործողությունների ոչ նպատակային իրականացում, ազգային մտավոր ներուժի աշխատանքային-մասնագիտական կարողությունների և միջազգային
ու ներազգային աշխատաշուկաների պահանջների անհամապատասխանություն կամ հաճախակի փոփոխություն, ազգային մտավոր ներուժը
և երկրի մասնագիտական ու աշխատանքային ռեսուրսները թիրախավորված օգտագործելու անկարողություն, ժողովրդագրական ցուցանիշների բացասական շարժ, «ուղեղների արտահոսքի» և մասնագիտական
կադրերի արտահոսքի բարձր ցուցանիշներ, կրթության նկատմամբ
տնտեսական կամ սոցիալական պահանջարկի անկում, պետական
ներդրումների սակավություն կամ առկա ֆինանսական ռեսուրսների
բաշխման ոչ նպատակայնություն, կրթության համակարգում ոչ բավարար մասնավոր ներդրումներ, ազգային կրթության համակարգում այլ
պետությունների գիտակրթական համակարգերի բովանդակային
կրկնություն, սոցիալական անհավասար պայմաններում կրթության
մատչելիության ցածր մակարդակ, հասարակական գիտակցության մեջ
կրթության և գիտության կարևորության թերագնահատում, աղքատության բարձր ցուցանիշներ, ազգային մակարդակում տաղանդների կառավարման ռազմավարության բացակայություն,
ներքին սպառնալիքներ՝ կրթական պետական չափորոշիչների
մշակում և կիրառում առանց ժամանակակից հասարակության կրթական պահանջմունքներին համապատասխանեցման, կրթության բովանդակության մշակում առանց ազգային արժեքների կարևորման, կրթության ազգային համակարգի մրցունակության և մրցակցային առավելությունների վերաբերյալ համապարփակ վերլուծության բացակայություն,
ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի մասնակի ներդրում կամ ոչ
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համակարգային գործարկում, մարդկային և այլ պաշարների սակավություն կամ ոչ նպատակային կիրառում, կրթության ոլորտի՝ միջազգային
չափորոշիչներին համապատասխանելու պահանջների ոչ պլանավորված իրականացում, մեծահասակների կրթության կառուցվածքային
բնութագրիչների և մեթոդաբանական հիմքերի բացակայություն պետական մակարդակում, կրթության և գիտության համակարգերի ինտեգրման ոչ բավարար մակարդակ, գիտամանկավարժական կադրերի
բարձր տարիքային ցենզը և սերնդափոխության արդյունավետության ոչ
բավարար մակարդակ, գիտակրթական համակարգի կառավարման
անարդյունավետություն, կրթության համակարգի որակական ցուցանիշների բացասական շարժ (յուրացվող կրթության բովանդակության ցածր
ցուցանիշներ), ուսումնական հաստատությունների շենքագույքային և
նյութատեխնիկական բազաների հագեցման և վերազինման ցածր ցուցանիշներ,
անդրսահմանային սպառնալիքներ՝ աշխարհաքաղաքական զարգացումներ գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներում, տնտեսական շրջափակում, տարածաշրջանային անվտանգության անկայունություն ու դրա ազդեցությունը կրթության համակարգի վրա:
Անդրադառնալով ազգային մակարդակում կրթական անվտանգության սպառնալիքներին՝ պետք է նշել, որ ՀՀ ազգային անվտանգության
ռազմավարությունը գիտակրթական համակարգի արդյունավետության
ցածր մակարդակը դիտարկում է որպես անվտանգությանն ուղղված
ներքին սպառնալիք՝ նշելով, որ ազգային անվտանգության համար
սպառնալիքներ են գիտակրթական համակարգի կառավարման անարդյունավետությունը, միջազգային ներգրավվածության ոչ բավարար
մակարդակը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատի համար մասնագիտական կրթության ոչ լիարժեք մատչելիությունը: Հետևաբար, ազգային,
ինչպես նաև կրթական անվտանգության ապահովումը պայմանավորված է գիտակրթական համակարգի կառավարման արդյունավետությամբ և միջազգային ներգրավվածությամբ:
Այսպիսով, ազգային անվտանգության համակարգի կայունության
պահպանման գործընթացում ի լրումն տնտեսական, քաղաքական, ռազմական ներուժի, մեծ նշանակություն ունի նաև կրթական և գիտատեխնիկական ներուժը, և հետևապես՝ կրթական անվտանգությունը: Կրթական անվտանգությունը մասնավորապես կարևորվում է տնտեսության
կայուն զարգացման, պաշտպանական ներուժի ձևավորման և ամրապնդման, ազգային անվտանգության, երկրի մրցունակության ապահովման, պետության և հասարակության մտավոր, հոգևոր, մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման, բնակչության գրագիտության և ֆունկցիոնալ գրագիտության ապահովման տեսանկյունից:
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Հոդվածը փաստում է, որ ՀՀ-ում կրթական անվտանգության վերաբերյալ բացակայում են համապարփակ վերլուծությունները, ուստի կարևորվում է ազգային մակարդակում կրթական անվտանգության գործընթացի գնահատմանն ուղղված հետազոտությունների, ինչպես նաև
կրթական անվտանգության ապահովմանն ուղղված անհրաժեշտ գործողությունների պլանավորումն ու իրականացումը: Կրթական անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ է.
• ազգային անվտանգության և կրթության ոլորտը կարգավորող
օրենսդրության մեջ ներառել կրթական և գիտատեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ դրույթներ ու համապարփակ սահմանումներ,
• ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ներառել
կրթական և գիտատեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ հիմնադրույթներ, ինչպես նաև մշակելով պետական քաղաքականություն՝
սահմանել այդ ոլորտում գերակա ուղղությունները,
• մշակել ՀՀ կրթական անվտանգության համալիր հայեցակարգ՝
սահմանելով կրթական անվտանգության օբյեկտներն ու սուբյեկտները,
ինչպես նաև անվտանգության ապահովման պատասխանատուներին,
• կազմակերպել ազգային կրթական անվտանգությանն առնչվող
ուսումնակրթական միջոցառումներ և դասընթացներ՝ միտված ուսումնառողներին այնպիսի գիտելիքների տրամադրմանն ու կարողությունների
և հմտությունների ձևավորմանը, որոնք անհրաժեշտ են ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում:
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի պրոֆեսոր,
տնտեսագիտության դոկտոր
ԷԼՅԱՆՈՐԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԵՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս,
տնտեսագիտության թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Արտաքին աշխարհի հետ Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսական հարաբերությունների արդյունքները լավագույնս արտացոլվում են վճարային հաշվեկշռում: Այն ցույց է տալիս Հայաստանի Հանրապետության և մյուս երկրների ազգային տնտեսությունների միջև արտադրության գործոնների (ապրանքներ և ծառայություններ, ներդրումներ, աշխատուժ և տեխնոլոգիաներ) փոխհարաբերության արդյունքները: Ըստ որում, եթե վճարային հաշվեկշռի
մնացորդը դրական է, ապա այն ցույց է տալիս, որ արտաքին աշխարհի հետ արտադրության գործոնների փոխանակության արդյունքում տվյալ երկիրը շահում է, և ընդհակառակը:
Վճարային հաշվեկշռի կարևոր և անբաժանելի մաս է կազմում
ընթացիկ հաշիվը, որը բնութագրում է ապրանքների ու ծառայությունների արտահանման և ներմուծման ազդեցությունը վճարային
հաշվեկշռի վրա: Նշվում է, որ արտաքին ապրանքաշրջանառության քաղաքականության ձևավորման հիմքում ընկած է համեմատական առավելությունների տեսությունը:
Հեղինակները փորձել են ցույց տալ ՀՀ վճարային հաշվեկշռի
և արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունների միջև եղած կապը:
Հիմնաբառեր. վճարային հաշվեկշիռ, արտաքին առևտրաշրջանառություն, համեմատական առավելությունների գործակիցներ,
վճարային հաշվեկշռի տարբերության մնացորդ, ապրանքային բաժիններ:

XXI դարի սկզբում համաշխարհային տնտեսության հիմնախնդիրները, օբյեկտիվ պատճառներով, կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում
երկրների մեծ մասի քաղաքականության մեջ, ինչը բացատրվում է ազգային տնտեսություների փոխադարձ կախվածության աճով:
Բաց տնտեսություններում միջպետական տնտեսական հարաբերություններն իրականացվում են երկու հիմնական ուղղություններով՝ մի107
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ջազգային առևտրի իրականացման և ֆինանսական հոսքերի: Արտաքին առևտրային կապերը նախատեսում են, որ տվյալ երկրում արտադրված արտադրանքի մի մասն արտահանվում է, իսկ այլ երկրներում արտադրված արտադրանքի մի մասը ներմուծվում. այսինքն՝ սպառվում
կամ ներդրումներ են իրականացվում տվյալ երկրում:
Ազգային տնտեսությունների փոխադարձ կախվածությունը ֆինանսական ոլորտում այն է, որ այս կամ այն երկրի քաղաքացիները կարող
են տիրապետել ինչպես ազգային, այնպես էլ արտասահմանյան ակտիվներին, մասնավորապես՝ արտասահմանյան բանկերում պահել դրամական միջոցները, գնել արտասահմանյան ընկերությունների և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերը, անշարժ գույք ձեռք բերել երկրի սահմաններից դուրս:
Արդյունքում, ապրանքների և ծառայությունների միջազգային շուկաները, ինչպես նաև ֆինանսականները, սերտաճելով, անմիջական ազդեցություն են ունենում տվյալ երկրի ազգային եկամտի մեծության, զբաղվածության ցուցանիշների, գնաճի մակարդակի, ինչպես նաև մակրոտնտեսական մյուս ցուցանիշների վրա:
Իր հերթին, կապիտալի միջազգային հոսքերի բնույթը և ուղղությունները կախված են այն հանգամանքից, թե ինչ դրամավարկային քաղաքականություն է իրականացնում այս կամ այն երկրի Կենտրոնական
բանկը: Այսպես, եթե ԱՄՆ-ի կենտրանական բանկը (Դաշնային պահուստային համակարգ) իրականացնում է կոշտ դրամավարկային քաղաքականություն, ինչի հետևանքով աճում են տոկոսադրույքները, ապա
կարելի է, օրինակ, Ճապոնիայից կապիտալի արտահոսք կանխատեսել,
քանի որ ԱՄՆ-ում ներդրումներ կատարելն այդպիսի իրավիճակում ավելի
շահութաբեր է դառնում:
Վերը նշվածը վկայում է, որ յուրաքանչյուր երկրում տնտեսական քաղաքականություն մշակողները պետք է հստակ պատկերացում ունենան
բաց տնտեսությունում մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոխկապվածության կառուցակարգերի մասին, ինչպես նաև կարողանան գնահատել
վարվող տնտեսական քաղաքականության հետևանքները և' սեփական
երկրի, և' մյուս երկրների համար` նպատակ ունենալով խուսափել չկշռադատված քայլերից և մյուս երկրների կողմից, որպես պատասխան քայլ
իրականացվող հնարավոր բացասական գործողություններից:
Բաց տնտեսության ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է սկսել ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալների փոխանակությունը բնութագրող` երկրի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների սահմանումից և չափումից, այնուհետև` կառուցել մակրոտնտեսական ձևաչափը,
որը ցույց է տալիս այդ փոփոխականների կապը, որից հետո` տվյալ
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ձևաչափի կիրառմամբ հետազոտել, թե ինչպես է տվյալ և մյուս երկրներում վարվող տնտեսական քաղաքականությունը ներազդում ապրանքների, ծառայությունների ու կապիտալների հոսքերի վրա: Նշված մոտեցմամբ տնտեսական վերլուծություն իրականացնելու համար հիմք է հանդիսանում վճարային հաշվեկշիռը [1, էջ 418-425, 2, стр. 129-149]:
Վճարային հաշվեկշիռը տվյալ երկրի ռեզիդենտների և աշխարհի
մյուս երկրների միջև որոշակի ժամանակահատվածում (որպես կանոն`
մեկ տարվա ընթացքում) իրականացված բոլոր տնտեսական գործարքների արդյունքների համակարգված գրառումներն են: Վճարային հաշվեկշիռը ցույց է տալիս տվյալ երկրի և աշխարհի մյուս երկրների միջև ոչ
թե անհատական, այլ համախառն գործարքները:
Վճարային հաշվեկշիռը, լինելով որոշակի երկրի և աշխարհի մյուս
երկրների միջև միջազգային տնտեսական հարաբերությունների վիճակը
նկարագրող փաստաթուղթ, կարևորագույն կողմնորոշիչ նյութ է պարունակում մակրոտնտեսսկան քաղաքականության (ներառյալ՝ հարկաբյուջետային, դրամավարկային, արտաքին առևտրի, արտարժութային)
մշակման համար:
Սակայն վերը նշված սահմանման դեպքում մի շարք հարցեր են
առաջանում, մասնավորապես՝ ովքե՞ր են համարվում ռեզիդենտներ,
ի՞նչ է նշանակում տնտեսական գործարք: Ըստ միջազգային նորմերի՝
ռեզիդենտ է համարվում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որը
տվյալ երկրում բնակվում է մեկ տարուց ավելի՝ անկախ նրա քաղաքացիությունից և անձնագրի կարգավիճակից: Ընդ որում՝ դիվանագետները
և այլ երկրներում տեղաբաշխված ռազմական ուժերի անձնակազմը, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունները չեն համարվում այն
երկրների ռեզիդենտներ, որտեղ գտնվում են (աշխատում են):
Հարկման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը հարկային
տարում (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը) սկսվող կամ ավարտվող 12-ամսյա ցանկացած ժամանակահատվածում գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ 183 օր և ավելի, կամ`
ում կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում (մասնավորապես` եթե Հայաստանի Հանրապետությունում
է գտնվում տունը կամ բնակարանը, որտեղ բնակվում է նրա ընտանիքը
և գտնվում է նրա անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ
հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը), կամ` որը, գտնվելով Հայաստանի Հանրապետությունում
պետական ծառայության մեջ, ժամանակավորապես աշխատում է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս [3]:
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Տնտեսական գործարք է համարվում ցանկացած «արժեքի» (ապրանքների, ծառայությունների, ակտիվների) կամավոր փոխանակումը,
որի ժամանակ ապրանքի, ծառայության կամ ակտիվի սեփականության
իրավունքը տվյալ երկրի ռեզիդենտից փոխանցվում է այլ երկրի ռեզիդենտին:
Վճարային հաշվեկշռի հաշիվներն արտացոլում են տվյալ երկրի ռեզիդենտների և աշխարհի մյուս երկրների միջև ինչպես իրական (ապրանքների և ծառայությունների), այնպես էլ ֆինանսական (տարբեր ձևերով ու ճանապարհներով փոխառությունների ստացումը և տրամադրումը)
հոսքերը:
Վճարային հաշվեկշիռը կազմվում է հաշվապահական հաշվառման
մեջ օգտագործվող կրկնակի գրանցման եղանակով՝ յուրաքանչյուր տնտեսական գործարքն արտացոլվում է երկկողմանի (ակտիվում և պասիվում):
Կրկնակի գրառման սկզբունքը նախատեսում է, որ ցանկացած միջազգային գործարք վճարային հաշվեկշռում ավտոմատ կերպով հաշվի
է առնվում երկու անգամ. մի անգամ՝ որպես կրեդիտ, երկրորդ անգամ՝
որպես դեբետ: Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ ցանկացած
գործարք ունի երկու կողմ, եթե որևէ ապրանք կամ ծառայություն է
գնվում արտասահմանյան գործընկերոջից, ապա դրա համար դուք վճարում եք, իսկ գործընկերն, իր հերթին, պետք է որևէ ձևով օգտագործի իր
ստացած գումարը՝ կամ ծախսելով դրանք, կամ բանկային հաշվի վրա
թողնելով:
Աղյուսակ 1-ում բերված է ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան և վճարային հաշվեկշռի տարբերության մնացորդի կառուցվածքը 2005-2015 թվականներին:
Աղյուսակ 1-ի տվյալներից հետևում է, որ հատկապես 2005-2008
թվականներին վճարային հաշվեկշռի տարբերության մնացորդն ավելացել է ավելի քան 17 անգամ, ինչը հիմնականում բացատրվում է ընթացիկ
հաշվի բացասական տարբերության շեշտակի աճով (13.4 անգամ): Հաջորդ տարիներին նկատվել է վճարային հաշվեկշռի տարբերության մնացորդի էական նվազում, ինչը 2015 թվականին կազմել է -427.91 մլն ԱՄՆ
դոլար, իսկ 2016-ին՝ -468.77 մլն ԱՄՆ դոլար: Դրանով հանդերձ՝ ընթացիկ հաշվի մեծությունը շարունակել է մնալ բացասական (2014-ին՝
883.11 մլն ԱՄՆ դոլար, 2015-ին՝ -279.09 մլն ԱՄՆ դոլար, 2016-ին՝
285.46 մլն ԱՄՆ դոլար):
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Աղյուսակ 1
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան և վճարային հաշվեկշռի տարբերության
մնացորդի կառուցվածքը 2005-2016 թվականներին
2015թ.
-427.91

2016թ.
-468.77

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100
-123.90
-1658.88
-1261.43
-812.93
-883.11
-279.09
64.3
50.4
45.6
51.3
37.6
65.2
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
-634.67
-2816.33
-2065.73
-2196.16
-2055.40
-1186.4
329.3
85.6
74.7
138.6
87.4
277.3
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-147.92
-311.16
-260.76
-124.35
-112.95
-94.54
76.7
9.5
9.4
7.8
4.8
22.1
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
206.01
691.28
458.28
682.59
540.80
435.37
-106.9
-21.0
-16.6
-43.1
-23.0
-101.7
ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
452.69
777.32
606.78
824.99
744.44
566.47
-234.9
-23.6
-21.9
-52.1
-31.7
-132.4
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ
84.00
171.44
98.86
84.38
70.43
65.28
-43.6
-5.2
-3.6
-5.3
-3.0
-15.3
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
-203.34
-1528.83
-1318.45
-1027.63
-845.47
-380.4
105.5
46.5
47.7
64.9
36.0
88.9
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
213.95
-231.03
-128.75
470.64
-659.60
332.89
-111.0
7.0
4.7
-29.7
28.1
-77.8
ՄԱՔՈՒՐ ՍԽԱԼՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐ
-163.44
-41.39
-155.89
-299.08
-32.78
-166.5
84.8
1.3
5.6
18.9
1.4
38.9
Համարիչում՝ մլն ԱՄՆ դոլար, հայտարարում՝ վճարային հաշվեկշռի տարբերության մնացորդի նկատմամբ, %-ով:
* Համաձայն «Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկ 6»-ի (Արժույթի միջազգային հիմնադրամ,
2009թ.,Վաշինգտոն, xvii 351 էջ) դրույթների:
Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է՝ 4, էջ 12-ի և 5, էջ 94-102-ի տվյալներով:

100
-285.46
60.9
-944.37
201.5
-123.94
26.4
221.43
-47.2
561.42
-119.8
34.87
-7.4
-459.79
98.1
450.81
-96.2
-209.2
44.6

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԸ

2005թ.
-192.73

2008թ.
-3288.69

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ
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2010թ.
-2765.66

2013թ.
-1584.62

2014թ.
-2350.53
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Աղյուսակ 2-ում բերված են ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառության
համեմատական առավելությունների գործակիցները՝ ըստ ապրանքային
բաժինների 2014-2016 թվականներին:
Աղյուսակ 2
ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական
առավելությունների գործակիցները՝ ըստ ապրանքային բաժինների
2014-2016 թվականներին

-0.482

-0.371

20142016թ. 2016թթ.
միջինը
-0.297 -0.389

-0.488

-0.391

-0.449

-0.446

-0.727

-0.671

-0.409

-0.609

-0.996

-0.998

-0.972

-0.989

-0.045

0.016

0.115

0.031

-0.380

-0.145

-0.113

-0.221

-0.923

-0.906

-0.900

-0.910

-0.885

-0.871

-0.867

-0.875

-0.569

-0.369

-0.303

-0.405

-0.978
-0.951
-0.546
-0.903

-0.940
-0.957
-0.413
-0.868

-0.918
-0.960
-0.414
-0.865

-0.952
-0.956
-0.452
-0.879

-0.629

-0.685

-0.621

-0.643

2014թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
կենդանիներ և կենդանական
ծագման արտադրանք
բուսական ծագման
արտադրանք
կենդանական և բուսական
ծագման յուղեր և ճարպեր
պատրաստի սննդի
արտադրանք
հանքահումքային
արտադրանք
քիմիայի և դրա հետ կապված
արդյունաբերության ճյուղերի
արտադրանք
պլաստմասսա և դրանցից
իրեր, կաուչուկ և ռետինե
իրեր
կաշվի հումք, կաշի, մորթի և
դրանցից պատրաստված
իրեր
փայտ և փայտյա իրեր
թուղթ և թղթից իրեր
մանածագործական իրեր
կոշկեղեն, գլխարկներ,
հովանոցներ
իրեր քարից, գիպսից,
ցեմենտից
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թանկարժեք և
կիսաթանկարժեք քարեր,
թանկարժեք մետաղներ և
դրանցից իրեր
ոչ թանկարժեք մետաղներ և
դրանցից պատրաստված
իրեր
մեքենաներ և
սարքավորումներ
վերգետնյա, օդային և ջրային
տրանսպորտի միջոցներ
սարքեր և ապարատներ
տարբեր արդյունաբերական
ապրանքներ
արվեստի
ստեղծագործություններ

-0.136

0.243

0.352

0.133

-0.040

-0.049

0.002

-0.031

-0.921

-0.928

-0.914

-0.921

-0.794

-0.894

-0.825

-0.827

-0.491
-0.896

-0.524
-0.763

-0.345
-0.754

-0.455
-0.820

0.419

0.299

0.244

0.331

* Ապրանքների դասակարգումն իրականացվել է ըստ ԵՏՄ արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) բաժինների:
ՀԱԳ-ը հաշվարկվել է որպես զուտ արտահանման հարաբերությունն արտաքին
ապրանքաշրջանառությանը:
Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է՝ 7, էջ 119-ի և 8, էջ 122-ի տվյալներով:

Աղյուսակ 2-ի տվյալներից հետևում է, որ ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունների բացասական
գործակիցները 2014-2016թթ. ժամանակահատվածում նվազել են, ինչը,
անկասկած, դրական երևույթ է: Աղյուսակի տվյալներից հետևում է նաև,
որ արտաքին ապրանքաշրջանառության ապրանքային բաժինների համար համեմատական առավելությունների գործակիցները դրական են
եղել միայն 3 բաժիններում: Այսպես, 2014-2016 թվականների միջին
տվյալներով համեմատական առավելությունների գործակիցները դրական մեծություն են եղել միայն պատրաստի սննդի արտադրանքի
(0.031), թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, թանկարժեք մետաղների և դրանցից իրերի (0.133), ինչպես նաև արվեստի ստեղծագործությունների (0.331) համար:
Ասվածից հետևում է, որ ՀՀ վճարային հաշվեկշռի բարելավման
հիմնական ուղին երկրի արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունների բացահայտումն է և այդպիսի առավելությունների օգտագործումը [6]:
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Результаты экономических отношений Республики Армения с
внешним миром лучше всего демонстрируются посредством платежного баланса. Он отражает результаты взаимодействия между экономикой Республики Армения и национальными экономиками других
стран, включая обмен факторами производства (товары и услуги,
инвестиции, рабочая сила и технология). Притом, если остаток
платёжного баланса является положительный величиной, то это
показывает, что страна выигрывает в результате обмена с внешним
миром факторами производста, и наоборот.
Текущий счет является важной и неотъемлемой частью платёжного баланса, который показывает влияние экспорта и импорта
товаров и услуг на платёжный баланс. Отмечается также, что в основе
формирования внешнеторговой политики лежит теория сравнительных преимуществ.
Авторы статьи попытались показать связь между платёжным
балансом РА и коэффициентами сравнительных преимуществ, рассчитанными для товарных групп.
Ключевые слова: платёжный баланс, внешнеторговый оборот,
коэффициенты сравнительных преимуществ, сальдо платёжного
баланса, товарные группы.
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BALANCE OF PAYMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND
COMPARATIVE ADVANTAGES IN FOREIGN TRADE
The results of Armenia's economic relations with other countries are
best demonstrated through the balance of payments. It reflects the results
of interaction between the economy of the Republic of Armenia and
national economies of other countries, including the exchange of factors of
production (goods and services, investments, labor force and technology).
Moreover, if the balance of payments surplus is a positive value, it shows
that the country benefits from the exchange with the outside world of
production factors, and vice versa.
The current account is an important and integral part of the balance of
payments, which shows the impact of exports and imports of goods and
services on the balance of payments. It is also noted in article that the basis
for the formation of foreign trade policy is the theory of comparative
advantages.
The authors tried to show the relationship between the balance of
payments of the RA and the coefficients of comparative advantages
calculated for commodity groups.
Keywords: balance of payments, foreign trade turnover, coefficients of
comparative advantages, balance of payments surplus, commodity groups.
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ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԿԲ հիմնարկ՝ Գերմանահայկական
հիմնադրամի ավագ աուդիտոր,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրվում են հիփոթեքային շուկայում ֆինանսական կազմակերպությունների դերը, առկա խնդիրները և միտումները, որոնք ազդում են տնտեսության տվյալ հատվածի վրա:
Ներկայացվում են այն պատճառները, որոնք բացասական են ազդում հիփոթեքային շուկայի վրա: Նշվում են շուկայում գործող հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները, ընդհանուր առմամբ
ուսումնասիրվում է ՀՀ հիփոթեքային շուկան: Դիտարկվում է Ազգային հիփոթեքային ընկերության գործունեության ազդեցությունը
ֆինանսական շուկայի վրա: Նկարագրվում է ՀՀ կենտրոնական
բանկի դերն արտարժութային ռիսկի զսպման մեջ, ինչպես նաև
նշվում ՀՀ բանկերում կապիտալի նվազագույն չափի ավելացման
հետևանքը հիփոթեքային շուկայի վրա:
Հիմնաբառեր. հիփոթեքային վարկ, տոկոսադրույք, վարկային
պորտֆել:

Վերջին ամիսներին Հայաստանի հիփոթեքային շուկան կայուն միտումներ է ցուցաբերում, որտեղ ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային
պորտֆելն աճում է, իսկ արտարժույթով տրամադրված վարկայինը գրեթե մնում նույնը: ՀՀ դրամով հիփոթեքային պորտֆելի աճին նպաստում
է նաև այն, որ պետության կողմից ՀՀ դրամով առաջնային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում վարկառուի վճարած եկամտահարկից յուրաքանչյուր եռամսյակ հետ են վերադարձվում հիփոթեքային
վարկի համար վճարված տոկոսավճարները, ինչն իր հերթին խթանում է
շուկան: Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս հիփոթեքային վարկերի ծավալների դինամիկան վերջին ամիսներին:
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ապրիլ

մայիս

հունիս

հուլիս

Ընդամենը

մարտ

ՀՀ դրամով
տրամադրված
հիփոթեքային
վարկեր
Արտարժույթով
տրամադրված
հիփոթեքային
վարկեր

փետրվար

Ամիսներ

հունվար

Աղյուսակ 1
ՀՀ առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների
կողմից ՀՀ ռեզիդենտներին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի
ծավալի (պորտֆել) դինամիկան 2017-ի ընթացքում
(մլրդ դրամ)

102,3

102,3

103,3

104,1

105,0

106,8

108,4

104,9

104,4

103,4

103,3

104,0

104,8

105,1

209

211,6

213,5

207,2 206,7 206,7 207,4

https://www,cba,am/am/SitePages/pperiodicals,aspx
Անհրաժեշտ է նշել, որ անշարժ գույքի շուկայում գործարքների թիվը ընդհանուր առմամբ դրսևորել է նվազման միտումներ, մասնավորապես 2017 թվականի առաջին կեսին ի համեմատ նախորդ տարվա երկրորդ կեսի գործարքների թիվը նվազել է 13.5%-ով, իսկ 2016 թվականի
առաջին կեսի համեմատ նվազել 5.1%-ով :
Ըստ մարզերի՝ անշարժ գույքի հետ իրականացված գործարքների
թիվը 2017 թվականի առաջին կեսին տեսակարար կշռով ներկայացված
է ստորև, որտեղ ամենամեծ բաժինն է ընկնում Երևանին՝ 39.5%, ամենափոքրը Վայոց ձորին՝ 2.8% (տե΄ս Գծապատկեր 1):
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5.3

4.7

2.9

Երևան

4.2

Արագածոտն
Արարատ

39.5

11.8

Արմավիր
Գեղարքունիք

7.2

6.2

7.1

Լոռի
5.2

5.9

Կոտայք
Շիրակ

փետրվար

մարտ

ապրիլ

մայիս

հունիս

հուլիս

Օգոստոս

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար

հունվար

Գծապատկեր 1. Անշարժ գույքի հետ իրականացված գործարքների
թիվը տեսակարար կշռով ըստ մարզերի
www.cadastre.am
Գնային դասիչների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ
դրամով 2017-ի առաջին կեսին բնակելի շենքերի բնակարանների
1 ք/մ. միջին գինը Երևանում կազմել է 267200 ՀՀ դրամ, որը 2016-ի
երկրորդ կիսամյակում կազմում էր 275000 ՀՀ դրամ, իսկ 2016-ի
առաջին կեսին` 274700 ՀՀ դրամ: Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
բնակելի շենքերի բնակարանների 1 ք/մ-ի արժեքը նվազել է մոտ 3%-ով:
Ինչ վերաբերում է բանկերում հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքներին, ապա ստորև աղյուսակն արտացոլում է ֆիզիկական
անձանց տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները
2017թ. վերջին ամիսներին (տե΄ս Աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2
Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի
տոկոսադրույքները 2017թ.

11.8
11.4

12.8
11.8

12.5
11.8

12
11.5

11.7
10.9

11.6
11.5

11.8
10.7

11.8
10.8

http://www,cba,am/am/SitePages/statmonetaryfinancial,aspx
Աղյուսակը ցույց է տալիս, որ վերջին 6 ամիսների ընթացքում թե΄
դրամով, թե΄ ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքը 1%-ով նվազել է:
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Հիփոթեքային շուկայում, որպես կարևորագույն մասնիկ, մեծ դերակատարում ունի Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը: Վերջինիս կողմից ՀՀ դրամով տրամադրված հիփոթեքային վարկերի չափաբաժինը
ընդհանուր հիփոթեքային ծավալում կազմում է մոտ 40% :
Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը վերաֆինանսավորում է բանկերին և վարկային կազմակերպություններին, որոնք ՀՀ դրամով վարկեր են տրամադրել ֆիզիկական անձանց:
Վերջինիս վարկային պայմանները վարկառուների համար ավելի
բարենպաստ են, քան այն վարկերինը, որոնք տրամադրվում են ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից սեփական պաշարներով:
ՀՀ դրամով տրամադրվող հիփոթեքային վարկատեսակը բանկերի և
վարկային կազմակերպությունների համար սեփական պաշարներով
այնքան էլ ցանկալի արտադրանք չէ, քանի որ այն երկարաժամկետ է,
իսկ տոկոսադրույքը համեմատաբար ցածր: Տվյալ պարագայում այն
պաշարների համար, որոնք բանկերը ներգրավել են արտարժույթով,
առկա է նաև արտարժութային ռիսկ, որը Ազգային հիփոթեքային ընկերության կողմից վերաֆինանսավորվելու պարագայում, կրում է ՀՀ
կենտրոնական բանկը:
Հարկ է նշել, սակայն, որ, չնայած ներկայիս պահին հիփոթեքային
շուկան դրսևորում է կայուն միտումներ, այնուամենայնիվ մոտակա ժամանակահատվածում նույնպես կարող են հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները նվազել, կապված, որ 2017 թվականից ՀՀ կենտրոնական
բանկը մեծացրել է բանկերում նվազագույն կապիտալի պահանջը 5 մլրդ
ՀՀ դրամից մինչև 30 մլրդ ՀՀ դրամը, ինչը ֆինանսական, այդ թվում
նաև հիփոթեքային շուկայում մեծ չափով միջոցների առաջարկ է ստեղծել, որը մրցակցության հավասար պայմաններում պետք է նպաստի
վարկային միջոցների տոկոսադրույքների անկմանը:
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք,
30 հունիսի 1996թ.
2. ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 2 (փոփ. 2015թ. դեկտ. 30)
3. www.cadastre.am
4. www.cba.am
5. www.gaf.am
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ
В статье рассматривается роль финансовых организаций на
рынке ипотеки, существующие проблемы и тенденции, которые
влияют на экономику. Называются причины, которе негативно влияют
на ипотечный рынок. Упоминаются ставки ипотечного кредитования, в
целом изучается ипотечный рынок Армении. Исследуется влияние
Национальной Ипотечной Компании на финансовый рынок. Описана
роль Центрального банка Армении в валютном риске, а также влияние
увеличения минимального капитала в банках Армении на ипотечный
рынок.
Ключевые слова: ипотечный кредит, процентная ставка,
кредитный портфель.
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THE ROLE OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE
MORTGAGE MARKET
The article researches the role of the financial organizations in the
mortgage market, existing issues and trends that affect the economy. The
reasons are negatively influenced by the impact of the mortgage market are
introduced. Mortgage rates in the market are mentioned, in general, the
mortgage market of Armenia is being studied. The impact of the National
Mortgage Company on the financial market is researched. The Role of the
Central Bank of Armenia in foreign currency risk is described, as well as the
issue of the minimum capital increase in the Armenian banks on the
mortgage market is researched.
Keywords: mortgage loan, interest rate, loan portfolio.
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ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՋՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ,
Սպիտակ համայնքի ղեկավարի օգնական

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԸ
Հոդվածում վերլուծվել է առողջապահության ժամանակակից
ֆինանսավորման ձևաչափերը՝ վեր հանելով դրանց առավելությունները և թերությունները¸ գնահատելով դրանցից յուրաքանչյուրի
ներդրման հնարավորությունները հայրենական իրականության
մեջ: Առաջարկվում է ազգային առողջապահական համակարգի
արդիականացում՝ ուղղված արդյունավետ առողջապահական համակարգի ստեղծմանը¸ որը հնարավորություն ունի ապահովելու
բնակչությանը ժամանակակից կանխարգելիչ միջոցառումներով,
հասանելի և որակյալ բժշկական օգնությամբ, օգտագործելով
բժշկագիտության ձեռքբերումները¸ ինչպես նաև վերականգնողական և առողջարանային-բուժական հնարավորությունները:
Հիմնաբառեր․ կայուն ֆինանսավորում, պարտադիր բժշկական ապահովագրություն¸ կամավոր բժշկական ապահովագրություն¸ պետական բժշկական ապահովագրություն¸ Սեմաշկոյի համակարգ¸ Բիսմարկի համակարգ¸ Բևերիջի համակարգ:

Առողջապահության կայուն զարգացման 2030թ. օրակարգն առողջապահության զարգացման ծրագրի շրջանակում առաջին համապարփակ նախագիծն է: Մեկնարկելով 2015թ. վերջին` օրակարգը ներառում
է առողջապահությունը և բարեկեցությունը` որպես սոցիալական ոլորտի
երկու կարևորագույն ոլորտի հիմք և արդյունք, որն ուղղված է աղքատության կրճատմանը և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը: Առողջապահության տեսանկյունից, զարգացումը կարող է լինել «կայուն», երբ
բնական և արդյունաբերական պաշարները կառավարվում են բոլորի
կողմից, որոնք նպաստում են ներկա և ապագա սերունդների առողջությանն ու բարեկեցությանը: 2030թ. առողջապահության կայուն զարգացման օրակարգում սահմանվում են ոլորտի կայուն զարգացման շրջանակներում իրականացվող քաղաքականության վեց հիմնական ուղղությունները¸ որում համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության
(ՀԱԱ) համակարգի զարգացմանն ուղղված շրջանառության մեջ է
դրվում «կայուն ֆինանսավորում» հասկացությունը: Այն ենթադրում է ֆինանսավորման նոր աղբյուրների ներգրավում` ընդգծելով ներքին ֆինանսավորումը՝ առողջապահական համակարգի ֆինանսական հոսքերի
գործառույթների կրկնությունից խուսափելու համար [1, p. 1-3]:
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Արդիականացումը, որպես առողջապահության բարեփոխման հիմնական հայեցակարգ, ունի առանձին ուսումնասիրության կարիք¸ ուստի
ներկայացնենք առողջապահության ֆինանսավորման ժամանակակից
ձևաչափերի արդիականացման միջազգային փորձը:
ԱՄՆ ազգային առողջապահական համակարգը գործնականում
հանդիսանում է ազատական բարեփոխման լավագույն չափանիշ¸ այդ
իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նրա ուժեղ և թույլ կողմերը: Միացյալ Նահանգներում բնակչության մեծամասնությունը բժշկական օգնություն է ստանում ապահովագրավճարների հաշվին: Պետությունը (Բարաք Օբամայի վարչակարգի ժամանակ) իր վրա էր վերցրել
բնակչության որոշ խմբերի՝ տարեցների¸ աղքատների¸ պատերազմի վետերանների և դաշնային զինծառայողների բժշկական օգնության տրամադրման ծրագրի ֆինանսավորումը: Ինչը շատ նման է բյուջետային ֆինանսավորման համակարգին¸ սակայն պետական ֆինանսավորումը վերաբերվում է այն ապահովագրավճարներին¸ որի դեպքում որպես ապահովագրողներ հանդես են գալիս գործատուները:
ԱՄՆ-ում գոյություն ունի նաև անհատական ապահովագրություն¸
սակայն նրա դերը՝ համեմատած խմբային ապահովագրության հետ,
փոքր է: Այսպես, շուրջ 174 մլն ամերիկացիներ (աշխատողներ, երբեմն էլ
նրանց ընտանիքի անդամներ) ապահովագրություն են ստանում գործատուից և միայն 27 մլն են ինքնուրույն այն ձեռքբերում: Գործատուների
ապահովագրությունը բյուջետաապահովագրական մոդելի ամենատարածված ձևերից է: Սահմանված ապահովագրական վճարը բնակչությունը վճարում է բժշկական օգնություն ստանալու ժամանակ: Ապահովագրական վճարի չափը և ձևը սահմանվում է ապահովագրական պայմանագրով: Ըստ Մայքլ Պորտերի՝ այս կերպ պետության մասնաբաժինն առողջապահության ֆինանսավորման մեջ կազմում է շուրջ 45% [2, с.97]:
Նշենք¸ որ առողջապահության ֆինանսավորման հյուսիսամերիկյան
փորձն առանձնահատուկ է նրանով¸ որ հիմնականում օգտագործում է կամավոր բժշկական ապահովագրության կառուցակարգերը: Շուկայական
ուժերի ազդեցության կարևորագույն ակնկալիքն ապահովագրավճարների
չափերի աճի և բժշկական ծառայությունների գների կրճատումն է:
Աշխարհի լավագույն առողջապահական համակարգն Իսրայելի
առողջապահական համակարգն է¸ որը հանդիսանում է բժշկական զբոսաշրջության խոշորագույն կենտրոն: Իսրայելի առողջապահական համակարգն էականորեն տարբերվում է հյուսիսամերիկյան համակարգից:
Առողջապահության զարգացվածության մասին է խոսում այն¸ որ կյանքի
տևողությունն ամենաբարձրն է աշխարհում (կանայք՝ 84.3 տարի¸ տղամարդիկ՝ 80.6 տարի), իսկ 1000 ծննդի կտրվածքով մանկամահացությու123
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նը կազմում է 3.9 նորածին [3, p. 10]: Մինչդեռ Հայաստանում վերջին 10
տարիների ընթացքում կյանքի սպասվելիք միջին տևողությունը մնացել
է անփոփոխ` 75 տարի: Կանանց շրջանում ցուցանիշը 6.5 տարով գերազանցում է տղամարդկանց ցուցանիշը [4, էջ 14]: Այնուամենայնիվ, ծնվելիս կյանքի սպասվելիք միջին տևողությունը գերագնահատված է, ինչը
թույլ չի տալիս առողջության վիճակի վերլուծություններում վստահորեն
հիմնվել այդ կարևորագույն ինտեգրալ ցուցանիշի և դրա փոփոխության
միտումների վրա:
Իսրայելի առողջապահական համակարգը կարգավորվում է երեք
հիմնական օրենքներով՝ «Բնակչության առողջության մասին» (1940թ.),
«Հիվանդի իրավունքների մասին» (1996թ.) և «Պետական բժշկական ապահովագրության մասին» (1995թ.): Առողջապահական համակարգի
ֆինանսավորումն իրականացվում է հետևյալ 4 աղբյուրներից՝ բյուջետային միջոցներ¸ որոնք կազմում են ընդհանուր ֆինանսավորման 37%-ը¸
առողջապահությունից հարկեր (27%)¸ մասնավոր ֆինանսավորում (33%)
և մարդկանց ու հասարակական կազմակերպությունների միջոցներ
(3%): Առողջապահության ծախսերը մշտապես աճում են և կազմում են
ՀԱԱ-ի 7-8%-ը [5, с.97]:
Համաձայն «Պետական բժշկական ապահովագրության մասին»
օրենքի` Իսրայելի յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի` ա) ստանալ
առողջապահական զամբյուղին համապատասխանող ծառայությունների
փաթեթ, բ) մուտքագրվել հիվանդանոցի դրամարկղ¸ գ)փոխադրվել մեկ
հիվանդանոցի դրամարկղից մյուս հիվանդանոցի դրամարկղը, դ) ինքնուրույն ընտրել այն բժշկական հաստատությունը¸ որն աշխատում է հիվանդանոցային դրամարկղով:
Իսրայելի յուրաքանչյուր 18 տարեկան քաղաքացի պետք է ամսական
կատարի առողջապահական վճարներ: Ապահովագրավճարների վճարման պատասխանատվությունը դրված է գործատուի վրա: Գործատուն
պետք է հաշվարկի աշխատողի աշխատավարձից առողջապահական
ապահովագրության համար նվազեցվող գումարը հետևյալ չափերով.
 եկամուտների այն մասից¸ որը տվյալ ազգային տնտեսության միջին աշխատավարձի մինչև 60%-ն է կազմում¸ վճարվում է 3.1%-ը ապահովագրական վճար,
 60%-ից բարձր միջին աշխատավարձի դեպքում՝ 5%-ը [2, с.99]:
Ազգային ապահովագրական տեսչությունը բաշխում է հավաքված
ապահովագրավճարները հիվանդանոցային դրամարկղերի միջև՝ հաշվի
առնելով հիվանդների թիվը և տարիքային խմբերին հասանելիք գործակիցները: «Առողջապահական զամբյուղի» ապահովման համար ֆինանսական անբավարար միջոցների դեպքում հիվանդանոցային դրա124
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մարկղերը հիվանդներին փոխհատուցում են պետական բյուջեի հաշվին:
«Առողջապահական զամբյուղը» առողջապահության ոլորտում պետական երաշխիքներն են, որոնք հաստատվում են յուրաքանչյուր տարի կառավարության կողմից:
Իսրայելում բժշկական ծառայության կազմակերպումը պետական ապահովագրության շրջանակներում իրականացվում է չորս հիվանդանոցային դրամարկղերի միջոցով: Հիվանդանոցային դրամարկղում գրանցվելու համար Իսրայելի քաղաքացին կարող է դիմել ցանկացած փոստային բաժանմունք և լրացնել հատուկ բլանկ: Հաճախորդներին գրավելու
համար ներդրվել է «բուժքույրերի» ծառայություն, որը շուրջօրյա է և հիվանդներին խորհրդատվություն է տալիս բժշկին այցելելու անհրաժեշտության բացակայության դեպքում:
Հաշվի առնելով, որ Իսրայելի առողջապահական համակարգը աշխարհում լավագույններից է, ուստի նրա ուսումնասիրությունն ավելի
քան կարևոր է ՀՀ առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման
բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթների ձևավորման և մշակման գործում:
Մի շարք գիտահետազոտական աշխատանքներում նշվում է, որ,
չնայած առողջապահական համակարգերի բազմազանությանը, նրանցից շատերը պատկանում են համակարգի երեք հիմնական կազմակերպատնտեսական տեսակներին¸ որոնք են՝ 1. Բևերիջի կամ պետական
համակարգ¸ 2. Բիսմարկի համակարգ¸ 3. ամերիկյան համակարգ¸ որոնք
նկարագրում են առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման ձևաչափերի ինը տիպերից որևէ մեկը [6, с. 137]:
Որոշ հեղինակներ առողջապահության համակարգի համար առանձնացնում են նաև չորրորդ՝ Սեմաշկոյի ձևաչափը՝ նշելով¸ որ ազգային առողջապահական համակարգերը հիմնված են տարբեր աղբյուրների համադրությամբ ձևավորված համախմբված բյուջեի վրա և յուրաքանչյուր
երկրում գործում է դրանցից որևէ մեկը [2, c. 100], [7, c. 75]:
Սեմաշկոյի համակարգը սոցիալիստական համակարգ է, որը հաջողությամբ գործառում է սոցիալական արդարության սկզբունքների վրա:
XX դարի 90-ական թթ. լիբերալ գաղափարաբանության և կապիտալիստական տնտեսության պայմաններում Սեմաշկոյի համակարգը զարգանում էր Բիսմարկի համակարգի հիման վրա, ինչպես Բևերիջի համակարգի զարգացումը հնարավոր էր միայն բավարար բյուջետային ֆինանսավորման պայմաններում: Մինչդեռ ֆինանսական¸ բյուջետային և
վարչական ճգնաժամի պայմաններում առողջապահական համակարգի
ֆինանսավորման առավել հարմարավետ տարբերակ է հիվանդների և
գործատուների ապահովագրավճարների վրա հիմնված համակարգը [8]:
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Աշխարհում առավել արդյունավետ առողջապահական համակարգ
ունեցող Գերմանիան պատկանում է Բիսմարկի կամ սոցիալական ապահովագրական ձևաչափին¸ որի համար հատկանշական է այնպիսի ֆինանսավորման աղբյուրը¸ ինչպիսին է գործատուների և աշխատողների
պարտադիր նպատակային ապահովագրավճարները: Դրա հիմնական
առավելություններից մեկն այն է¸ որ երկրի բնակչության մեծամասնությանն ապահովում է բժշկական ծառայությունների մատուցմամբ [7, c. 119]:
Մինչդեռ գերմանական առողջապահական համակարգի թույլ կողմերից
է ծախսերի անընդհատ աճը¸ ինչը նրա առավելության հետևանքն է¸ այսինքն՝ պարտադիր առողջապահական ապահովագրությամբ սահմանված բժշկական ծառայությունների լայն շրջանակը:
Անդրադառնանք նաև Հայաստանի առողջապահական ֆինանսավորման ձևաչափի առանձնահատկություններին: Այսպես, մինչև անկախացումը (1991թ.) Հայաստանի առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման հիմնական և գլխավոր աղբյուրը պետական բյուջեն էր:
Հայաստանում, սկսած 1996 թվականից, «Բնակչության բժշկական
օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրվել են առողջապահության ֆինանսավորման աղբյուրների` միջազգային պրակտիկայում գործող բոլոր ձևերը` ՀՀ պետական բյուջեից կատարվող հատկացումները, ապահովագրական հատկացումները, մարդկանց անմիջական վճարումները, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցները: Թեև
վերջին տարիներին առողջապահության ֆինանսավորման մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են կազմել բնակչության կողմից կատարվող գրպանից
դուրս ուղղակի պաշտոնական և ոչ պաշտոնական վճարումները, այդուհանդերձ առողջապահության ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխումները հիմնականում վերաբերել են պետական բյուջեի միջոցների
արդյունավետ օգտագործմանը:
2011 թվականից ՀՀ կառավարության կողմից սոցիալական փաթեթի կիրառմամբ փորձ արվեց բնակչության որոշ խավերի համար իրականացնել պարտադիր բժշկական ապահովագրություն: Իհարկե, առայժմ դա վերաբերում է բավականին սահմանափակ խմբի` ընդգրկելով
միայն ՀՀ պետական մարմինների, կրթության, մշակույթի ու սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողներին: Սոցիալական փաթեթը բժշկական
ապահովագրությունից բացի ներառում է նաև հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարումը, ուսման վճարը և հանգստի ապահովումը Հայաստանում ու Արցախում: Ընդ որում՝ բժշկական ապահովագրությանն է
ուղղվում սոցիալական փաթեթի 132 հազար դրամից 52 հազարը, իսկ
ապահովագրական գումարը կազմում էր 3,8 մլն դրամ [9]:
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Սոցիալական փաթեթում նշվում է ծառայությունների այն ցանկը,
որից ապահովագրվողը կարող է օգտվել կենտրոնական բանկի կողմից
պետական գրանցում և ապահովագրական գործունեության իրականացման արտոնագիր ստացած որևէ ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում: Պայմանագրում ընդգրկվում են սոցիալական փաթեթում
սահմանված առողջապահության բազային ծառայությունները, իսկ ապահովագրվողը կարող է ընտրել նաև ապահովագրական ընկերության
կողմից առաջարկվող բժշկական ապահովագրության ցանկացած փաթեթ` անհրաժեշտության դեպքում վճարելով տարբերությունը: Առողջապահական ծառայությունների բազային փաթեթի բաղադրիչներն են հիվանդանոցային բուժօգնությունը (թերապևտիկ բուժում, վիրաբուժական
միջամտություն պահանջող հիվանդություններ, վնասվածքների, էլեկտրահարությունների, այրվածքների ու ցրտահարությունների բուժում),
ախտորոշիչ լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունները, կանխարգելիչ բուժումը: Ինչպես նաև նշվում են ապահովագրական հատուցման
բացառությունները և այն հիվանդությունները, որոնք դուրս են մնում
պարտադիր ապահովագրության ծածկույթից:
Սոցիալական փաթեթի վերաբերյալ կառավարության որոշմանը
պետք է հաջորդեն հետագա քայլեր` բժշկական ապահովագրությունը
մասսայականացնելու ուղղությամբ: Կամ դա կարող է տեղի ունենալ
ընդգրկվածության աստիճանը մեծացնելու եղանակով` պետական բյուջեի հնարավորություններից կախված աստիճանաբար ավելի մեծ թվով
մարդկանց սոցիալական փաթեթ հատկացնելով, կամ էլ պարտադիր ու
կամավոր բժշկական ապահովագրության մասին օրենք ընդունելով:
ՀՀ առողջապահական համակարգում ներկայում կարելի է առանձնացնել հետևյալ թերությունները՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնողների անշահագրգռվածությունը բնակչության առողջության բարելավման մեջ, բժշկական հաստատությունների ներքին կառավարման ասպարեզում նոր մոտեցումներին և լուծումներին անտեղյակ
լինելը և, որպես հետևանք, բժշկական օգնության և սպասարկման ցածր
մակարդակը, բժշկական հաստատությունների տրամադրության տակ
գտնվող ակտիվների ոչ արդյունավետ օգտագործումը, հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) մեծ չափերի հասնող մաշվածությունը, վճարովի ծառայությունների գների արհեստական ցածր մակարդակը, բուժական
անձնակազմի թվի անհամապատասխանությունը կատարված աշխատանքներին, օրինական աշխատավարձերի մակարդակի ցածր լինելը,
բժշկական հաստատություններում ուռճացված անձնակազմերը և այլն:
Վերը նշված թերություններին կարելի է ավելացնել նաև առողջապահական համակարգին տրամադրվող սահմանափակ պետական միջոցների
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անհամապատասխանությունը իրական պահանջներին, մեծ չափի անօրինական հավելավճարները և, որպես հետևանք, բնակչության դժգոհությունն առողջապահական համակարգով:
Առողջապահական ոլորտում հատկացվող բյուջետային միջոցների և
ստացված արդյունքների անհամաչափությունը վերացնելու ուղղությամբ
ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է բյուջետային միջոցների՝ բուժհաստատությունների միջև փաստացի բաշխումից աստիճանաբար անցում կատարել առողջապահական ծառայությունների մրցակցային շուկայական գնման ձևաչափի [10, էջ 105]: Առողջապահության ֆինանսավորման և ֆինանսական վերահսկողության ոլորտում ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է պետական բյուջետային միջոցների բաշխման նպատակային, արդյունավետ և թափանցիկ կառուցակարգերի ապահովում,
ինչպես նաև առողջապահության ոլորտում առկա միջոցների կենտրոնացված բաշխման տեսակարար կշռի աստիճանական ավելացում:
Այսպիսով, առողջապահության ժամանակակից ձևաչափերի և համակարգերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոլորտի արդյունավետ գործառման և արդիականացման համար միջազգային ձևաչափերի
առանձին տարրեր անհրաժեշտ է ներդնել ազգային առողջապահության
ոլորտի ֆինանսավորման ձևաչափի հայեցակարգային դրույթների հիմքում: Հայաստանի առողջապահության բարեփոխումները չեն կարող
հիմնվել միայն Սեմաշկոյի ձևաչափի հիման վրա` հաշվի առնելով բարեփոխման մասշտաբները, արտաքին ֆինանսավորման համակարգի
կլանման անհնարինությունը, բարաշրջային (էվոլյուցիոն) գործընթացի
ապահովման անհրաժեշտությունը: Գերմանական համակարգում ապահովագրական ընկերությունների բացակայությունը փաստում է այն, որ
հայկական համակարգի նպատակը Բիսմարկի համակարգի և ԱՄՆ
առողջապահական համակարգի տարրերի մոդիֆիկացիան է: Նման
հիբրիդային համակարգի հնարավորությունները ժամանակի ընթացքում
ավելի կկատարելագործվեն, քան` նրանց հիմքում ընկած մայր համակարգերը:
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье проанализированы современные финансовые модели и
системы здравоохранения, их достоинства и недостатки, оценывая
возможности от внедрения каждой из них в отечественные реалии.
Рекомендуется модернизировать отечественную систему здравоохранения, oриентирoвaную нa сoздaние эффективнoй нaциoнaльнoй
системы, которая спoсoбна oбеспечить нaселению свoевременными
прoфилaктическими мерoприятиями, дoступнoй и кaчественнoй
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The article analyzes the modern global healthcare financing models
revealing their advantages and disadvantages, evaluating the introduction
of each of them in native reality. It os recommended to modernize and
renovate the national healthcare system which should be focused on the
creation of effective healthcare system capable to provide the population
with modern preventive measures, available, accessible and efficient
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ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական
լեզվահասարագիտական համալսարանի ռեկտոր,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 1
Հոդվածում վերլուծված են անկախության հռչակումից հետո
ՀՀ տնտեսության զարգացման փուլերը, պետական եկամուտների
և ծախսերի փոփոխությունները՝ պայմանավորված տնտեսության
զարգացման և ՀՆԱ-ի աճի տեմպերով: Կատարված է կրթության
ոլորտի պետական ֆինանսավորման փոփոխությունների դինամիկայի վերլուծություն՝ ՀՀ տնտեսական փոփոխությունների համատեքստում։ Հոդվածում ներկայացված են նաև ՀՀ կրթական համակարգի և մասնավորապես բարձրագույն կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորման հիմնախնդիրների հետ կապված եզրահանգումները։
Հիմնաբառեր. տնտեսության զարգացման փուլեր, պետական
եկամուտներ, պետական ծախսեր, համախառն ներքին արդյունք,
սպառողական գների դասիչ, պետական բյուջե, ֆինանսավորում,
ցուցանիշ, կրթության համակարգ, բարձրագույն կրթություն, ուսանողների ֆինանսական աջակցություն:

Հոդվածում վերլուծված են ՀՀ կրթության համակարգի ֆինանսավորման խնդիրներն անկախացումից ի վեր, մասնավորապես քննարկված է պետական ֆինանսավորման ծավալների փոփոխության դինամիկան՝ ՀՀ տնտեսության զարգացման համատեքստում, կատարված է ֆինանսական հիմնական ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն և
բերված են եզրահանգումներ։
ՀՀ տնտեսության զարգացման փուլերը
ԽՍՍՀ-ի փլուզումից հետո Հայաստանն անցել է տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերով, որոնց ընթացքում խորը տնտեսական
ճգնաժամի տարիներին հաջորդել են տնտեսական կայունացման, արագընթաց զարգացման, նոր անկման և վերականգման տարիները:
Այսպես, հետխորհրդային առաջին 3 տարիներին (1991-1993թթ.)
տնտեսության հիմնական ընդհանրացնող ցուցանիշը` համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ), 1990-ի նկատմամբ կրճատվեց 53%-ով, իսկ սպա1 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ՝ 2018 թ. 1-ին համարում:
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ռողական գների դասիչն աճեց մոտ 5900 անգամ: Արդյունքում 1993-ին
ՀՀ տնտեսությունը հայտնվեց խորը ճգնաժամային վիճակում, որը
հետևանք էր բազմաթիվ ծանրակշիռ գործոնների` 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի, միջմիութենական տնտեսական կապերի խզման ու արդյունաբերական հոսքերի դադարեցման, տրանսպորտային և էներգետիկ շրջափակման, Ադրբեջանի հետ պատերազմի և այլն: Այս պայմաններում նոր
ձևավորող պետական համակարգը և բնակչությունն արտակարգ ճիգեր
գործադրեցին` նշված հիմնախնդիրների հաղթահարման և երկրի գոյությունն ու անկախությունը պահպանելու ուղղությամբ: Համեմատության համար նշենք, որ Հայաստանում ՀՆԱ-ի անկման ցուցանիշը 6 անգամ գերազանցեց ԱՊՀ մյուս երկրներում ՀՆԱ-ի անկման ցուցանիշին:
Տնտեսության ազատականացմանը, արդյունաբերության վերականգնմանն ու գների զսպմանն ուղղված պետության տնտեսական քաղաքականության արդյունքում և մարդկային տոկունության շնորհիվ մեր
երկիրը կարողացավ հաղթահարել ճգնաժամը, և արդեն 1994-ին
գրանցվեց ՀՆԱ-ի դրական դինամիկա: 1996-ին սպառողական գների
աճը նվազեց մինչև տարեկան 18%, իսկ 2000-ին՝ դարձավ գրեթե 0%:
Այսպիսով, սկսած 1994-ից ՀՀ տնտեսությունը մտավ կայունացման և
աստիճանական զարգացման փուլ, որը տևեց մինչև 2000-ականների
սկիզբը: Այս տարիների ընթացքում իրական ՀՆԱ-ի միջին տարեկան աճը
կազմում էր 5%: Դրան մեծապես նպաստեցին մակրոտնտեսական կայունացման պետական քաղաքականությունը, տրանսպորտային ու էներգետիկ հոսքերի կանոնավորումը և մի շարք այլ գործոններ։ 1990-ի ՀՆԱ-ի
մակարդակին ՀՀ տնտեսությունը հասավ 2004-ին: Ստորև բերված Գծապատկերներ 1-ից 4-ում բերված են ՀՀ տնտեսության զարգացման վերը
նկարագրված երկու փուլերը [1, էջ. 3-4], [2], [3]:

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ-ի իրական աճի դասիչը 1990-1993թթ.-ին
(նախորդ տարվա նկատմամբ), ճգնաժամի փուլ
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Գծապատկեր 2. Սպառողական գների դասիչը 1990-1994թթ.-ին
(նախորդ տարվա նկատմամբ), ճգնաժամի փուլ 1

Գծապատկեր 3. ՀՆԱ իրական աճի դասիչը 1994-2000թթ.-ին
(նախորդ տարվա նկատմամբ), կայունացման փուլ

Գծապատկեր 4. Սպառողական գների դասիչը 1995-2000թթ.-ին
(նախորդ տարվա նկատմամբ), կայունացման փուլ
Սպառողական դասիչի մասին տվյալները հավաքված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 1991-2004թթ.-ին հրատարակված «Սպառողական
գների դասիչը (գները) ՀՀ-ում վիճակագրական տեղեկագրերից
1
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2001-ից ՀՀ տնտեսությունը թևակոխեց արագընթաց զարգացման
փուլ, որն ուղեկցվեց ՀՆԱ-ի աճի երկնիշ ցուցանիշներով և տևեց մինչև
2008-ը` համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի սկիզբը:
Այս փուլում ՀՆԱ-ի իրական աճի միջին տարեկան ցուցանիշը կազմեց
12%: Նման արագընթաց աճի համար հիմք ծառայեցին նախորդ 5-6 տարիների մակրոտնտեսական կայունությունը, գնաճի ցածր տեմպերը, շարունակական տնտեսական բարեփոխումները, տնտեսության ազատականացումն ու մասնավորեցումը: Արդյունքում կտրուկ աճեցին՝ միջինում
տարեկան 30%-ով, տնտեսության մեջ կապիտալ ներդրումները (ներառյալ օտարերկրյա ներդրումները), ավելացան աշխատատեղերը և ակտիվացան տնտեսական կապերն արտասահմանյան երկրներ հետ: Ստորև
բերված Գծապատկեր 5-ում ներկայացված է ՀՀ տնտեսության առաջանցիկ զարգացման փուլը [4, էջ. 18], [5, էջ. 18], [6, էջ. 18]:

Գծապատկեր 5. ՀՆԱ իրական աճի դասիչը 2001-2007թթ.-ին
(նախորդ տարվա նկատմամբ), արագընթաց աճի փուլ
Համեմատության համար նշենք, որ 2001-2008 թթ.-ի ընթացքում ՀՆԱ-ի
աճի կուտակային դասիչը կազմել է 245, իսկ ԱՊՀ բոլոր երկրների համար՝ նույն ցուցանիշի ընդհանրացված արժեքը կազմել է 172, ընդ որում,
ԱՊՀ երկրներից միայն Ադրբեջանի ցուցանիշն է գերազանցել Հայաստանինը` կազմելով 351, այն էլ նավթի ու գազի լայնածավալ արտահանման շնորհիվ [7]: Նույն ցուցանիշը ՏՀԶԿ երկրների համար կազմել է
ընդամենը 130 [8]:
Սակայն նշված դրական տեղաշարժերով հանդերձ՝ ՀՀ տնտեսության մեջ առկա էին նաև զարգացման բացասական միտումներ, մասնավորապես.
• արտարժույթով արտահայտված կապիտալի մեծ ներհոսքի արդյունքում 2004-ից սկսվեց ՀՀ դրամի արժևորում` 2004-ի սկզբին
1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 570 դրամից մինչև 2008-ի սկզբին 310 դրամ,
134

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

կամ միջինում տարեկան մոտ 14%-ով [9],
• փոխարժեքի կտրուկ արժևորումը հանգեցրեց արտահանման
տեմպերի դանդաղեցման՝ ներմուծման տեմպերի նկատմամբ, որպես
հետևանք, 2001-2008թթ.-ի ընթացքում առևտրային հաշվեկշռի բացասական սալդոն մեծացավ ավելի քան 5 անգամ (-536 մլն. ԱՄՆ դոլարից
մինչև -2811 մլն ԱՄՆ դոլար) [10],
• կապիտալ ներդրումների ներհոսքը տնտեսության տարբեր ոլորտներ դարձավ անհամաչափ` ուղղվելով հիմնականում բնակարանային ֆոնդի շինարարությանը և նպաստելով մնացած ոլորտների նկատմամբ շինարարության ոլորտի ավելի արագ զարգացմանը (միջինում
տարեկան 26% աճ` արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտների միջին տարեկան 6%-ի համեմատ):
Այս և մի շարք այլ գործոնների ազդեցության հետևանքով Հայաստանը, արագ տնտեսական աճին զուգընթաց, սկսեց կորցնել տնտեսական մրցունակությունն ու զարգացման համաչափությունը` դառնալով
խոցելի գլոբալ տնտեսական անկայունության նկատմամբ, որն էլ ակնհայտ դարձավ 2008-2010թթ.-ի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում:
Սկսած 2008-ից համաշխարհային ճգնաժամի արդյունքում Հայաստանը ներքաշվեց տնտեսական անկման փուլի մեջ: Եթե 2008-ին
ՀՆԱ-ի տարեկան աճը դեռևս դրական էր` կազմելով 6.8%, ապա 2009-ին
այն կտրուկ դարձավ բացասական՝ նվազելով 14.1%-ով: Բացի գյուղատնտեսությունից, տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը արձանագրեցին
նվազում, որոնց թվում ամենամեծ անկումը բաժին ընկավ շինարարության ոլորտին` մոտ 11%: Սա իր հերթին պայմանավորված էր շինարարության ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների կրճատմամբ, ինչպես
նաև անշարժ գույքի գների ու դրա նկատմամբ պահանջարկի կտրուկ
նվազմամբ:
Պետության կողմից ձեռնարկված ուղղորդված հակաճգնաժամային
քայլերի, ինչպես նաև արտաքին վարկային պաշարների հաշվին պետական ծախսերի ավելացման շնորհիվ 2010-2013թթ.-ին հնարավոր եղավ
կասեցնել տնտեսության անկումը և նույնիսկ ապահովել 2010-ին 2.2%,
2011-ին 4.7% և 2012-ին 7.2% ՀՆԱ-ի աճ: 2013-2015թթ.-ին ՀՆԱ-ի աճը
կրկին նվազեց՝ տատնվելով 3%-ից 3.5%-ի շրջանում: Միևնույն ժամանակ տնտեսության մեջ շինարարության տեսակարար կշռի նվազման ու
արդյունաբերության խթանմանն ուղղված պետական քաղաքականության շնորհիվ զգալի բարելավվեց տնտեսության միջճյուղային համաչափությունը (տե΄ս Գծապատկեր 6):
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Գծապատկեր 6. ՀՆԱ-ի աճը 2006-2016 թթ.-ին և տնտեսության
հիմնական ճյուղերի նպաստումները [11]
Գծապատկեր 7-ում բերված է անվանական ՀՆԱ-ի փոփոխության
դինամիկան 1994-2011թթ.-ին, որից պարզ երևում են վերը նկարագրված
փուլերը` 1994-2000թթ.-ի կայունացման, 2001-2008թթ.-ի արագընթաց
զարգացման, 2009-ի անկման փուլը (համաշխարհային ճգնաժամի
ազդեցության հետևանքով) և 2010-2011թթ.-ի տնտեսության հետագա
վերականգնման փուլի սկիզբը:

Գծապատկեր 7. Հայաստանի անվանական ՀՆԱ-ի փոփոխության
դինամիկան 1994-2011թթ.-ին (մլն ՀՀ դրամով)
ՀՀ պետական եկամուտների ու ծախսերի դինամիկայի և
պետության ֆինանսական կառավարման վերլուծություն
ՀՀ անկախացումից հետո պետական եկամուտների և ծախսերի ծավալները մեծապես պայմանավորված են եղել տնտեսության զարգացման և ՀՆԱ-ի աճի տեմպերով՝ հստակ արտացոլելով վերը նկարագրված
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փուլերը։ Միևնույն ժամանակ պետությունն իր հարկային ու ծախսային
քաղաքականությամբ նպատակային կարգավորում էր տնտեսական համակարգը և խթանում տնտեսական աճը: Գծապատկերներ 8-ում և 9-ում1
արտացոլված է տնտեսության զարգացման և պետության հարկաբյուջետային քաղաքականության փոխկապակցվածությունը:

Գծապատկեր 8. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի
դինամիկան 1995-2012թթ.-ին (մլն ՀՀ դրամով)

Գծապատկեր 9. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի
դինամիկան 2012-2016 թթ.-ի ընթացքում (մլրդ ՀՀ դրամով)
Գծապատկեր 8-ից պարզորոշ երևում է, որ 2009-ին տնտեսության
և հետևաբար պետության հարկային եկամուտների կտրուկ նվազման
պայմաններում պետական ծախսերի մակարդակը չի կրճատվել, որի
արդյունքում մինչև ճգնաժամը կայուն ցածր մակարդակ ունեցող բյուջեի
պակասուրդը 2009-ին ցատկել է գրեթե 10 անգամ` մեկ տարում գրեթե 2
անգամ ավելացնելով ՀՀ պետական պարտքը (1.4 մլրդ ԱՄՆ դոլարից
Տվյալները հավաքված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից
1991-2012 թթ.-ին հրատարակված «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն»
վիճագրական ժողովածուներից և ՀՀ ֆինանսների նախարարության «ՀՀ պետական
բյուջեի ցուցանիշների» մասին տվյալների բազայից, որոնք հասանելի են
http://www.armstat.am/am/?nid=82 և http://www.minfin.am/ հասցեներով։
1
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մինչև 2.7 մլրդ ԱՄՆ դոլար): Հետագա տարիներին՝ 2010-2012թթ.-ին,
բյուջեի պակասուրդը էականորեն նվազել է, սակայն մնացել մոտ 2
անգամ ավել քան 2008-ին: 2013-ից բյուջեի պակասուրդը կրկին աճել է`
2015-ին դառնալով մոտ 4 անգամ ավել քան 2012-ին։
Ստորև բերված Գծապատկերներ 10-ում և 11-ում [12, էջ 124], արտացոլված է անվանական ՀՆԱ-ում պետական բյուջեի եկամուտների ու
ծախսերի տեսակարար կշիռների փոփոխության դինամիկան: Համաձայն Գծապատկեր 10-ի, պետբյուջեի եկամուտների տեսակարար կշիռը
1995-2008թթ.-ին տատանվել է միջինում 17-18% շրջանում, իսկ ծախսերինը` միջինում 20%-ի շրջանում: Ընդ որում, 1999-2006թթ.-ին և՛ ծախսերի, և՛ եկամուտների ցուցանիշները նվազել են` արտացոլելով ՀՆԱ-ի
աճի տեմպի նկատմամբ պետբյուջեի ցուցանիշների աճի ավելի դանդաղ
տեմպը, իսկ 2007-2008թթ.-ին դինամիկան փոխվել է` արձանագրելով
ՀՆԱ-ի աճի տեմպի նկատմամբ պետբյուջեի ցուցանիշների աճի տեմպի
գերազանցում: 2009թ.-ին գրանցված ծախսերի տեսակարար կշռի
կտրուկ աճը` մինչև 30%, պայմանավորված էր պետական պարտքի
կրկնակի ավելացման հաշվին բյուջեի ծախսային մասը չկրճատելու որոշմամբ և ՀՆԱ-ի 14%-ից ավել փաստացի կրճատմամբ:
Վերջին 3-4 տարիներին պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների
ցուցանիշները հավասարակշռվել են: Ինչպես երևում է Գծապատկեր 11-ից
պետբյուջեի եկամուտների տեսակարար կշիռը անվանական ՀՆԱ-ում
2014-2016թթ.-ին տատանվել է միջինում 21.8-24.5%-ի շրջանում, ծախսերինը` միջինում 24.5-26.8%-ի շրջանում, իսկ պակասուրդը նվազել է՝ տատանվելով միջինում 2.59%-ի շրջանում: Սակայն հարկ է նաև նշել, որ
պակասուրդն ունի աճի միտում: 2014 -2016թթ.-ի ընթացքում այն աճել է
ՀՆԱ-ի 1.9%-ից մինչև 3.5%-ը:

Գծապատկեր 10. Անվանական ՀՆԱ-ում պետբյուջեի ցուցանիշների
տեսակարար կշիռների դինամիկան 1995-2012թթ.-ին

138

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Գծապատկեր 11. Անվանական ՀՆԱ-ում պետբյուջեի ցուցանիշների
տեսակարար կշիռների փոփոխության դինամիկան 2014-2016 թթ.-ին
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ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում քննության են առնվում Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման և մարդու իրավունքների
պաշտպանության հիմնախնդիրները: Հոդվածի շրջանակներում
նաև անդրադարձ է կատարվում պետության իրավասությանը վերապահված հասարակական այս կամ այն հարաբերությունների
(կամ երևույթների) կառավարման հիմնարարցերին:
Հիմնաբառեր․ միգրացիայի կառավարում, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, անձի արժանապատվություն, «սահմանադրական անվտանգություն», քաղաքականության մշակում և
իրականացում:

Միգրացիայի կարգավորումը սոցիալ-իրավական (նաև տնտեսական) երևույթ է, որն այս կամ այն չափով իր ազդեցությունն է թողնում
միգրացիոն գործընթացում ընդգրկված մարդկանց նպատակների իրականացման վրա, անկախ այն բանից, թե բնակչության ակնկալիքներն
իրատեսակա՞ն են, թե՞ պատրանքային:
ՀՀ Սահմանադրությունը միգրացիոն իրավակարգի ձևավորման
հիմքն է, իսկ միգրացիոն իրավակարգը միգրացիոն պետական քաղաքականության ուղղությունների իրավական միջոցներով իրականացնելու
օրենսդրորեն ամրագրված համակարգ է, որն ուղղված է մարդու և քաղաքացու միգրացիայի իրավունքի իրականացմանը [1]:
Վերոգրյալը ընդունելի է և թույլ է տալիս նշել, որ միգրացիոն իրավունքի էությունն արտահայտվում է օրենսդրորեն ձևակերպված (ամրագրված) միգրացիոն իրավակարգում, որն՝ ա) միգրացիան դիտարկում
է պետության կողմից կարգավորվող հասարակական հարաբերություն,
որը բացահայտում է այդ ֆենոմենի նորմատիվ-իրավական բովանդակությունը, բ) սահմանում է դրա իրավական կարգավորման առարկան,
գ) բացահայտում է իրավական կարգավորման սուբյեկտը, որպես մարմինների համակցություն, որոնք պատասխանատու են միգրացիոն գործընթացների պլանավորման (ծրագրման) և կարգավորման համար [2]:
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Ներկայում միգրացիոն ոլորտի հետ կապված կարևորագույն մի
շարք իրավահարաբերություններ՝ լավ թե վատ, կարգավորվում են տարբեր օրենքներով և միջազգային պայմանագրերով, օրինակ՝ Քաղաքացիության մասին, Օտարերկրացիների մասին, Քաղաքական ապաստանի մասին, Փախստականների և ապաստանի մասին ՀՀ օրենքներով, «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951 թ. համաձայնագրով (Կոնվենցիա) և այլ իրավական ակտերով:
Ինչպես նշել ենք, մեր նախկին աշխատություններում՝ պետական
կառավարման այս կամ այն ոլորտի քաղաքականության մշակումն ու իրականացումն իրենից ենթադրում է գործադիր իշխանության, պետական մարմինների կողմից, իրենց գործադիր-կարգադրիչ գործառույթների շրջանակում, սահմանադրության, միջազգային պայմանագրերին և
գործող օրենսդրությանը համապատասխան, որոշակի ժամանակահատվածի համար հանրային (ներառյալ հասարակական) շահերից ելնելով՝
համապատասխան ոլորտի պետական կառավարման ամբողջական համալիր գործընթաց է, որն իրենից ենթադրում է ստույգ ժամանակահատվածում պետական կառավարման համապատասխան ոլորտի փաստացի իրավիճակի գնահատումը, խնդիրներն ու մարտահրավերները և
դրանց հաղթահարման (ներառյալ կանխարգելման) ուղիները, պաշարներն ու գործիքակազմը, ինչպես նաև զարգացման հեռանկարներն ու
հնարավորությունները:
Օրենսդրորեն հստակեցվում է միգրանտների դասակարգումը և
նրանց ընդունման կանոնները, երկիր մուտք գործելու թույլտվության
հնարավորությունը, կացության իրավունքի շնորհումը: Միաժամանակ,
օրենքով որոշակիացվում է նաև սահմանների վերահսկողությունը, երկիր անօրինական մուտք գործելու անթույլատրելիությունը և նման կարգավիճակում մնալն արգելելը: Նույն կերպ հետևողականություն է
դրսևորվում անօրինական միգրանտներին երկրի տարածքից արտաքսելու խնդրում [3]:
ՀՀ Սահմանադրության (2015 թ. դեկտեմբերի 06-ի փոփոխություններով) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված է, որ «Մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է»: Անձի արժանապատվությունը՝ սահմանադրական
իրավունքի տեսանկյունից պետական վերաբերմունքի այն չափանիշն է,
որն ուղղված է անձին՝ իր իրավական կարգավիճակով, որպես բարձրագույն սոցիալական արժեք ընկալելու փաստով [5]: Սահմանադրագետ
տեսաբանների զգալի հատվածի կողմից ընդունված կարծիք կա, որ
անձի հիմնական իրավունքների պահպանումն ու պաշտպանությունը
կապված է հինգ պայմանների պահպանումից՝ 1) անձի արժանապատիվ
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կյանքի (կեցության) ապահովում, 2) մարդկանց միջև իրավահավասարության ապահովում, 3) մարդու քաղաքական և հասարակական ինքնաարտահայտման ապահովում, 4) հնարավոր պետական բարձիթողությունից անձի ընթացակարգային (պրոցեսուալ) իրավունքի երաշխավորում և 5) մարդու անձնական ֆիզիկական անձեռնմխելիության ապահովում [6]: Այսպիսով, պետության կողմից վերոնշյալ հինգ պայմանների
պահպանումը հանդիսանում է անձի արժանապատվության երաշխիքը,
որ միգրացիոն քաղաքականության մշակման և իրագործման համար
կարևորագույն սահմանադրաիրավական հենքն է հանդիսանում, քանի
որ անձը պետության համար ոչ թե ներազդման օբյեկտ է, այլ՝ ակտիվ
գործող սուբյեկտ:
Իսկ ՀՀ Սահմանադրության (2015 թ. դեկտեմբերի 06-ի փոփոխություններով) 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված է. «Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք»: Այս իրավական գաղափարը սահմանադրական անվտանգության բազիսն է հանդիսանում, քանի որ սահմանադրական անվտանգությունը սահմանադրական կարգի ձևավորման այնպիսի հումանիստական հիմք է, որում մարդը, նրա իրավունքներն ու ազատությունները
հանդիսանում են բարձրագույն արժեք [7]:
Խոսելով ՀՀ միգրանտների իրավունքների և ազատությունների ճանաչման և պաշտպանության մասին՝ պետք է արձանագրենք, որ առաջին անգամ դրա բարձր իրավական ամրագրումը՝ ոչ ուղղակի տեսքով,
եղել է «Հայաստանի Անկախության մասին» հռչակագրում, այն է. «Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը`…ելնելով մարդու իրավունքների
համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի
հանրաճանաչ նորմերից,… խնդիր դնելով ժողովրդավարական, իրավական հասարակարգի ստեղծումը…»: Այսպիսով կարող ենք փաստել՝
ա) Հայաստանի անկախ պետականության հիմքում դրված են Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքները, իսկ այդ
նույն հռչակագրի 13-րդ և 14-րդ հոդվածներում ամրագրված են անձի
ազատ տեղաշարժվելու և բնակավայր ընտրելու, ինչպես նաև քաղաքական ապաստան ստանալու իրավունքները,
բ) Հայաստանի անկախ պետականության ստեղծմամբ ժողովրդավարական, իրավական հասարակարգ ստեղծելու խնդիր է դրվել, իսկ
հասարակարգը՝ հասարակության կյանքի կազմակերպումն է՝ պայմանավորված արտադրության որոշակի մակարդակով, արտադրանքի փոխանակմամբ և բաշխմամբ, հասարակական գիտակցության և կյանքի
տարբեր ոլորտներում մարդկային փոխգործակցության ավանդույթների
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բնորոշ առանձնահատկություններով, և այդ ամենը պաշտպանվում է
պետության ու իրավունքի կողմից [8]: Այսինքն՝ իրավական հասարակարգ ունենալու նպատակն արդեն իսկ ենթադրում է, որ հասարակության կյանքի կազմակերպումը պետք է խարսխված լինի բացառապես
իրավունքի վրա, որտեղ մարդը՝ իր իրավունքներով և ազատություններով, որպես հասարակության գերագույն արժեք պահպանվում և պաշտպանվում է իրավունքի կողմից:
Արդարության համար պետք է նաև փաստենք, որ ինչպես մեզ
հայտնի է, իրավունքի տեսությունից՝ անկախության հռչակագրերը որպես այդպիսին նորմատիվ իրավական ակտեր չեն. դրանցում իրավունքի նորմեր չկան, համընդհանուր և համապարտադիր վարքագծի կանոնը բացակայում է, բացառություն չէ նաև «Հայաստանի Անկախության
մասին» հռչակագիրը: Սակայն, պետք է նշենք, որ անկախության հռչակագրերը կոնկրետ պատմական ժամանակահատվածում ժողովրդի քաղաքական-իրավական արժեհամակարգի և աշխարհայացքի արտացոլումն են հանդիսանում և հետագա իրավական դաշտի ստեղծման կողմնորոշիչ բազիսը:
Խոսելով ՀՀ միգրացիայի կառավարման և մարդու իրավունքների
պաշտպանության մասին՝ գտնում ենք, որ պետության իրավասությանը
վերապահված հասարակական այս կամ այն հարաբերությունների (կամ
երևույթների) կառավարումն իրականացվում է՝ ա) միայն իրավական
հենքի առկայության դեպքում, բ) ի շահ հանրության, գ) հանրային իշխանության մարմինների կողմից, դ) անհրաժեշտ իրավական, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և այլ ոլորտային ինստիտուցիաների ու
այլ կառուցակարգերի (նաև գործիքակազմի) առկայության պարագայում: Ելնելով մեր կողմից տրված պետության իրավասությանը վերապահված հասարակական այս կամ այն հարաբերությունների (կամ
երևույթների) կառավարման վերոնշյալ մեկնաբանությունից՝ կարող ենք
փաստել, որ ՀՀ միգրացիայի կառավարումն առանց մարդու իրավունքների պաշտպանության անհնար է, քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք
վերոգրյալում, միգրացիայի կառավարումը պետք է իրականացվի միայն
օրենքով և ի շահ հանրության, այդ է վկայում նաև ՀՀ ներկայիս իրավական դաշտը: Սակայն, այսօր ՀՀ միգրացիայի կառավարումը իրականացվում է այնքանով, որքանով որ թույլ են տալիս պետության տնտեսական, սոցիալական և այլ ոլորտային ինստիտուցիաների ու այլ կառուցակարգերի (նաև գործիքակազմի) առկայությունը:
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի հայցորդ

ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
ԿԻՐԱՌԵԼԻՍ
Հոդվածում քննարկվում են դատարանում քաղաքացիական
գործին մասնակցող անձի իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցերը: Վերլուծվել են դատավարական այն միջոցները, որոնց
շնորհիվ գործին մասնակցող անձը կարող է պաշտպանել իր իրավունքները և օրինական շահերը, եթե նրա նկատմամբ կիրառվել են
հայցի ապահովման միջոցներ: Կատարված ուսումնասիրության
արդյունքում առաջարկվել են գործնական և օրենսդրական մի
շարք լուծումներ, որոնք կնպաստեն հայցի ապահովման ինստիտուտի զարգացմանը:
Հիմնաբառեր․ հայցի ապահովում, հակընդդեմ ապահովում,
վնասների հատուցում, հայցի ապահովման վերացում

Դատավարության կողմերի իրավահավասարության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարության առանցքային տարրերից է, որը ամրագրված է միջազգային մի շարք փաստաթղթերով և ՀՀ օրենսդրությամբ:
Հայցի ապահովման միջոցներ կիրառելիս պատասխանողի շահերի
պաշտպանությունը կարող է իրականացվել հետևյալ դատավարական
միջոցների շնորհիվ.
• հայցի ապահովման վերացում,
• հակընդդեմ ապահովում,
• հայցի ապահովման հետ կապված վնասների հատուցում:
Անդրադառնանք թվարկված դատավարական միջոցներից յուրաքանչյուրին:
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
101-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ գործը քննող դատարանը, գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ, կարող է վերացնել հայցի ապահովումը: Համաձայն նույն հոդվածի 2-րդ մասի՝ hայցի ապահովման վերացման հարցը լուծվում է միջնորդությունն ստանալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում,
դատական նիստում…:
Որոշ դատավարագետների կարծիքով, եթե հայցի ապահովման վերացման մասին միջնորդություն է ներկայացնում հենց հայցի ապահովում կիրառելու մասին միջնորդություն ներկայացրած անձը, ապա նման
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միջնորդությունը կարող է քննության առնվել առանց դատական նիստ
հրավիրելու և այդ միջնորդությունը պարտադիր ենթակա է բավարարման [2]: Գտնում ենք, որ հայցի ապահովման վերացման միջնորդությունները, անկախ նրանից, թե ով է ներկայացրել այդ միջնորդությունը,
ենթակա է քննարկման դատական նիստի շրջանակներում, քանի որ հակառակ դեպքում կարող են խախտվել գործին մասնակցող այլ անձանց
իրավունքները և օրինական շահերը հայցի ապահովման վերացման վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը հայտնելու դատավարական իրավունքից
զրկվելու հետևանքով (օրինակ՝ երրորդ անձանց): Նույն պատճառաբանությամբ, դատարանի լիազորությունը, կապված հայցի ապահովման
վերացման հետ, պետք է մնա հայեցողական:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը կարգավորում
է հայցի ապահովման միջոցների վերացման ընթացակարգը, սակայն չի
սահմանում հայցի ապահովման վերացման իրավական հիմքերը: Ըստ
Տ. Յուսոպովի «հայցի ապահովման միջոցի վերացումը պետք է թույլատրվի այն դեպքում, երբ ի հայտ են եկել հանգամանքներ, որոնք վկայում են դատավարական կամ նյութաիրավական նշանակություն ունեցող
հանգամանքների մասին» [3]: Մեր կարծիքով, հայցի ապահովման միջոցների վերացման իրավական հիմքերի սահմանման բացակայությունը
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում չի կարող համարվել էական բացթողում, քանի որ օրենսդրորեն հնարավոր չէ սահմանել
այն բոլոր հանգամանքները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ հայցի
ապահովման միջոցի վերացման համար: Իհարկե անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ հայցի ապահովման վերացումը հնարավոր է այն դեպքում,
երբ վերացել են հայցի ապահովման կիրառման համար հիմք հանդիսացող հանգամանքերը, կամ ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ, որոնք
հիմք են հանդիսանում հայցի ապահովման վերացման համար, սակայն
դատարանները նման հիմքերի առկայությունը պետք է գնահատեն ամեն գործով անհատական:
Հայցի ապահովման վերացման միջնորդություն ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ կարող են ներկայացնել գործին մասնակցող անձինք: Համեմատելով նշված
դրույթը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասի հետ՝ հայցի ապահովման միջոցներ կարող են կիրառվել նաև դատարանի նախաձեռնությամբ, նկատում ենք որոշակի անհավասարություն օրենսդիրի մոտեցումների մեջ՝ կապված հայցի ապահովման կիրառման և վերացման նախաձեռնության իրավունք ունեցող սուբյեկտների հետ: «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նոր նախագծով փորձ է
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արվել ուղղել նշված անհավասարությունն օրենսդիրի մոտեցումների
մեջ, սահմանելով, որ հայցի ապահովման միջոցը կարող է վերացվել
նաև դատարանի նախաձեռնությամբ՝ օրենսգրքով սահմանված դեպքերում [5]: Անդրադառնալով դատարանի նախաձեռնությամբ հայցի ապահովման միջոցների կիրառման և վերացման հարցին՝ կարծում ենք, որ
երկու դեպքում էլ դատարանի նախաձեռնությունը պետք է բացառվի,
քանի որ այն հակասում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով ամրագրված մրցակցության և տնօրինչականության սկզբունքներին:
Հաջորդ դատավարական միջոցը, որին անհրաժեշտ է անդրադառնալ, դա հակընդդեմ ապահովումն է:
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 102րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ դատարանը, ձեռնարկելով հայցի ապահովման
միջոցներ, կարող է պատասխանողի միջնորդությամբ հայցվորից պահանջել եռօրյա ժամկետում տրամադրելու ապահովում` պատասխանողի
հնարավոր վնասների հատուցման համար: Այդ պահանջը չկատարելու
դեպքում հայցի ապահովման մասին որոշումը ենթակա է վերացման:
«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով բավականին մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել հակընդդեմ ապահովման ինստիտուտը:
Նախագծով ամրագրվել է, որ հակընդդեմ ապահովման միջնորդություն
կարող է ներկայացնել ոչ միայն պատասխանողը, այլ գործին մասնակցող ցանկացած անձ, ում հանդեպ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոց: Այս փոփոխությունն անհրաժեշտ է այն պատճառաբանությամբ, որ
հայցի ապահովման միջոցներ կարող են կիրառվել ոչ միայն պատասխանողի, այլ նաև գործին մասնակցող այլ անձի նկատմամբ, ուստի
պաշտպանության ենթակա են նաև այդ անձի խախտված իրավունքները: Բացի դրանից, նախագծով մանրամասնորեն կարգավորվել է հակընդդեմ ապահովման կիրառման ընթացակարգը, սահմանվել է հակընդդեմ ապահովման միջնորդության քննության ժամկետներ, հակընդդեմ ապահովման գումարն անձին հետ վերադարձնելու ընթացակարգը
և այլն:
Ներկայումս գործող օրենսդրությամբ, ինչպես նաև վերընշված նախագծով կարգավորված չէ հակընդդեմ ապահովման չափը: ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 21.02.2006թ. №87 որոշման համաձայն հնարավոր վնասների ապահովման համար գումարի չափը որոշելիս պետք է գնահատել միայն ներկայացված ապացույցներով հիմնավորվող հնարավոր վնասի չափի առկայությունը [6]: Այս առումով հետաքրքրություն է առաջացնում Ռուսաստանի Դաշնության արբիտրաժային դատավարության օրենսգիրքը, որը սահմանում է, որ հակընդդեմ
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ապահովման գումարի չափը չի կարող լինել ներկայացված գույքային
պահանջի չափի կեսից ավելի քիչ: Գտնում ենք, որ ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության մեջ առկա օրենսդրության այս բացը անհրաժեշտ է
լրացնել, սահմանելով հակընդդեմ ապահովման գումարի չափի որոշակի
նվազագույն սահման, որը պետք է կախված լինի ներկայացված հայցագնի չափից:
Գործին մասնակցող անձը, ում հանդեպ դատարանի կողմից անհիմն կիրառվել են հայցի ապահովման միջոցներ, կարող է պաշտպանել
իր իրավունքները նաև ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված կարգով, hամաձայն որի պատասխանողն իրավունք ունի հայց հարուցել նույն դատարան ընդդեմ հայցվորի` հայցի ապահովմամբ իրեն պատճառված վնասները հատուցելու պահանջով:
Հոդվածի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ պատասխանողի
կողմից նման պահանջ կարող է ներկայացվել միայն այն դեպքում, երբ
հայցի ապահովումն իրականացվում է հայցվորի միջնորդության հիման
վրա և այդպիսի պահանջ կարող է ներկայացնել միայն պատասխանողը, ինչը գտնում ենք անթույլատրելի է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայցի ապահովման միջոցներ կարող են կիրառվել նաև գործին
մասնակցող այլ անձանց նկատմամբ: «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծով ուղղվել են վերընշված սուբյեկտները և հոդվածը սահմանվել
է հետևյալ կերպ՝ «Գործին մասնակցող անձը՝ ում դեմ կիրառվել է հայցի
ապահովման միջոց, իրավունք ունի հարուցել նույն դատարան ընդդեմ
հայցի ապահովման միջոց պահանջած գործին մասնակցող անձի՝ հայցի
ապահովմամբ իրեն պատճառված վնասների հատուցում»: Նշված հոդվածի փոփոխությունն ուղղակիորեն անհրաժեշտ է, քանի այն որ այն
սահմանափակում է պատասխանողից բացի գործին մասնակից դարձած
այն անձանց իրավունքները, ում հանդեպ կիրառվել են հայցի ապահովման միջոցներ և ովքեր վնասներ են կրել կամ կարող են կրել նշված միջոցների կիրառման հետևանքով: Ներկայումս դատարանները հակված
չեն հոդվածի ընդարձակ մեկնաբանման և մերժում են այն հայցերը,
որոնք ներկայացված չեն հայցվորի կողմից: Օրինակ՝ իր դիմումի համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետև՝ Բանկ)
ներգրավվել է որպես երրորդ անձ քաղաքացիական գործի շրջանակներում: Հետագայում Բանկի հանդեպ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոց, որը որոշ ժամանակ անց վերացվել է: Այս կապակցությամբ Բանկը
դիմել է դատարան ընդդեմ իր հանդեպ հայցի ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացրած կողմի՝ հայցի ապահով151
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մամբ իրեն պատճառված վնասների հատուցման պահանջով: Դատարանը վճռով բավարարել է հայցը, սակայն հետագայում այս վճիռը բեկանվել
է ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից հետևյալ պատճառաբանությամբ՝ «...ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
102-րդ հոդվածի 2-րդ մասը պատասխանողին է իրավունք վերապահում
հարուցել հայց նույն Դատարան ընդդեմ հայցվորի՝ հայցի ապահովմամբ
պատճառված վնասների հատուցման պահանջով...» [6]:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի
2-րդ մասի համապատասխանության հարցը ՀՀ Սահմանադրությանը
քննարկվել է նաև Սահմանադրական դատարանի կողմից: Համաձայն
դիմողի դիրքորոշման վիճարկվող դրույթում առկա օրենքի բացը հակասում է ՀՀ Սահմանադրութան դրույթներին այնքանով, որքանով այդ բացը իրավակիրառ պրակտիկայում հստակ հնարավորություն չի տալիս երրորդ անձին դատական կարգով պահանջել հայցի ապահովմամբ իրեն
պատճառված վնասների հատուցում: ՀՀ Սահմանադրական դատարանը
12.04.2016 թ. որոշմամբ գտել է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Պատասխանողն» բառի
օգտագործմամբ օրենսդիրն ըստ էության նկատի է ունեցել պատասխանողին: Մյուս կողմից օրենսդիրը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքով նախատեսել է դատավարական պաշտպանության համապատասխան միջոցները և եղանակները, ի թիվս այլնի, ներառում են դատավարական կարգավիճակը փոխելու կամ համապատասխան դատավարական կարգավիճակ ձեռք բերելու իրավական հնարավորությունները: [7] Այսպիսով, ըստ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի վիճարկվող
դրույթով նախատեսված իրավունքը երրորդ անձանց չտրամադրելը փաստում է ոչ թե դատական պաշտպանության իրավունքի սահմանափակման, այլ դիմողի կողմից դատական պաշտպանության համապատասխան միջոցը և եղանակը չընտրելու մասին: Սակայն պատկերացնենք մի
իրավիճակ, երբ հայցի ապահովման միջնորդություն է ներկայացնում պատասխանողը հայցվորի հանդեպ և նշված անհիմն հայցի ապահովմամբ
հայցվորը կրում է վնասներ: Այս դեպքում հայցվորը զրկված է իր դատավարական կարգավիճակը փոխելու հնարավորությունից, հետևաբար
զրկված է նաև իր խախտված իրավունքի դատական պաշտպանության
հնարավորությունից: Հետևաբար, գործին մասնակցող բոլոր անձինք, ում
հանդեպ կիրառվել են հայցի ապահովման միջոցներ, պետք է հնարավորություն ունենան վնասների հատուցման հայցով դիմել դատարան:
Նկարագրված խնդրի վերաբերյալ հետաքրքրություն է ներկայացնում ԱՄՆ–ի փորձը, որտեղ թե՛ օրենսդրական, թե՛ նախադիպային իրավունքի մակարդակով սահմանված է, որ այն անձինք ովքեր վնասներ են
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կրել հայցի ապահովման միջոցների կիրառման հետևանքով, անկախ
գործով վերջնական որոշման, իրավունք ունեն այդ վնասների հատուցման, եթե այդ միջոցների կիրառումը ճանաչվի անհիմն [8]։
Հարկ է նշել, որ դատավարագիտության մեջ հայցի ապահովման
միջոցների կիրառմամբ պատճառված վնասների հատուցման հարցը
լիովին ուսումնասիրված չէ: Փորձելով պարզել այս ինստիտուտի իրավական բնույթը՝ որոշ դատավարագետներ եկել են եզրակացության, որ
վնասների հատուցումը հայցի ապահովման միջոցների կիրառման հետևանքով իրենից ներկայացնում է վնասների հասցմամբ պարտավորություն: Դատավարագետների մեկ այլ խումբ գտնում է, որ պատասխանողի
վնասները, դա ոչ թե գործին մասնակցող անձանց գործողությունների
հետևանք է այլ դատարանի, հետևաբար գտնում են որ վնասների հատուցում պետք է պահանջել ոչ թե հայցվորից, այլ պետությունից [9]:
Գտնում ենք, որ այս տեսակետը հիմնավոր չէ այն պատճառաբանությամբ, որ չնայած դատարանն է կայացնում վերջնական որոշումը, բայց
դատավարական հարաբերություններն սկսվում են գործին մասնակցող
անձի միջնորդությամբ, հետևաբար հայցը պետք է ներկայացվի հենց
այդ անձի դեմ:
Տեսության մեջ, որպես ևս մեկ պաշտպանության դատավարական
միջոց առանձնացնում են վերաքննության կարգով հայցի ապահովման
որոշումների բողոքարկման ինստիտուտը: Դատական որոշումների վերաքննության կարգով բողոքարկման իրավունքը հանդիսանում է անձի
դատական պաշտպանության իրավունքի բաղկացուցիչ տարր, քանի որ
այդ որոշումների վերանայումը վերաքննության կարգով երաշխավորում
է անձի խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնումը: Ներկայումս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը չի
նախատեսում հայցի ապահովման հետ կապված դատական որոշումների վերաքննության կարգով բողոքարկման հնարավորություն, ինչը, մասամբ, նախատեսված է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի
131-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով: Գտնում ենք, որ կողմերի
մրցակցության և իրավահավասարության սկզբունքների համատեքստում ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով պետք է նախատեսված լինի նաև հայցի ապահովման հետ կապված որոշումների
վերաքննության կարգով բողաքարկում:
Իրականացված ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս առաջադրել նոր
գործնական և օրենսդրական լուծումներ:
1. Սահմանել հակընդդեմ ապահովման գումարի չափի որոշակի սահման: Առաջարկում ենք ներկայացված գաղափարը ամրագրել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում՝ լրացնելով օրենգրքի 102-րդ
հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ կերպ. «Դատարանը, ձեռնարկելով
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հայցի ապահովման միջոցներ, կարող է պատասխանողի միջնորդությամբ
հայցվորից պահանջել եռօրյա ժամկետում տրամադրելու ապահովում` պատասխանողի հնարավոր վնասների հատուցման համար: Ներկայացված
ապահովման չափը որոշում է դատարանը, սակայն այն չպետք է պակաս
լինի հայցագնի չափի կեսից: Այդ պահանջը չկատարելու դեպքում հայցի
ապահովման մասին որոշումը ենթակա է վերացման:»:
2. Սահմանել հայցի ապահովման հետ կապված որոշումների վերաքննության կարգով բողաքարկման հնարավորություն: «ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքի նախագծով «Դատական ակտերի բողոքարկումը վերաքննության
կարգով» գլխի 319-րդ հոդվածում 14 կետով շարադրվել են առաջին ատյանի
դատարանի կողմից կայացվող այն բոլոր միջանկյալ որոշումները, որոնք
կարող են բողոքարկվել վերաքննության կարգով: Առաջարկում ենք նշված
հոդվածը լրացնել նաև հայցի ապահովման (հակընդդեմ ապահովման) միջոց կիրառելու, հայցի ապահովումը (հակընդդեմ) ապահովումը մերժելու,
հայցի ապահովման մեկ միջոցը մեկ այլ միջոցով փոխարինելու կամ մերժելու, հայցի ապահովման միջոցը վերացնելու կամ վերացնելը մերժելու
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provisional injuctions against them. The article analyzed the procedural
measures in which participating in the case person can protect his rights
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Իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

«ԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍԻ» ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
(ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում քաղաքացիներին չարաշահումների դեմ համարժեք և արդյունավետ դատավարական
երաշխիքների տրամադրման հետ կապված պետությունների հայեցողության ազատությանը: Քննարկվում են Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի (այսուհետև՝ Դատարան) կողմից փոխհամաձայնության (կոնսենսուս) և պետության հայեցողության սահմանների գնահատման չափանիշները:
Հոդվածում Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետությունների միջև
ներպետական գործերին վերաբերող որոշակի հարցով փոխհամաձայնությունը դիտարկվում է որպես պետությունների հայեցողության ազատության ծավալը որոշող առավել կարևոր գործոն:
Հիմնաբառեր. Համաձայնագիր (կոնվենցիա), հայեցողության
սահմաններ, Դատարան, փոխհամաձայնություն, հսկողություն։

«Հայեցողության սահմաններ» սկզբունքը, լինելով ոչ կայուն, յուրաքանչյուր կոնկրետ հանգամանքներում պետության հնարավոր գործողությունների չափ է, որի շրջանակում գործելով՝ պետությունը չի խախտում Մարդու իրավունքների եվրոպական համաձայնագիրը (Կոնվենցիա) (այսուհետև՝ Համաձայնագիր), նույնիսկ, եթե միջամտում է իր կողմից պաշտպանվող իրավունքների իրականացմանը:
Սակայն պետության հայեցողության ազատության ծավալի վրա
առավելապես ազդում են գործի որոշակի հանգամանքներին վերաբերող
մի շարք գործոններ: Այսինքն՝ առավել կարևոր է այն, թե ինչպես պետությունները պետք է կանխատեսեն իրենց հայեցողության սահմանները որոշակի հարցերի լուծման, կոնկրետ իրավունքների իրականացման
միջամտության դեպքերում:
Առաջնահերթ նշանակություն ունի պաշտպանվող հասարակական
շահը: Բնականաբար, որքան կարևոր է տվյալ շահը, և համապատասխանաբար մեծ է նրան սպառնացող հասարակական վտանգը, այնքան
մեծ կլինի պետությունների հայեցողության ազատությունը նշված սպառնալիքը կանխարգելելիս:
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«Հայեցողության սահմաններ» սկզբունքին դեմ արտահայտվողները
պնդում են, որ Դատարանը, որպես կանոն, ձեռնպահ է մնում հայեցողության սահմանների չափանիշները մեկնաբանելուց` դրանով ընդլայնելով պետությունների հայեցողության սահմանները: Մասնավորապես՝
թմրամիջոցների [1], կազմակերպված հանցավորության [2] և ահաբեկչության վերաբերյալ [3] գործերով Դատարանն առավել ընդգրկուն մեկնաբանություններ է տալիս՝ ըստ էության արդարացնելով պետության
գործողությունները: Նման դեպքերում գնահատականները տրվում են
այնպես, որ պետությունները պարտավոր չեն ամբողջությամբ պահպանել Համաձայնագրի նորմերը: «Վտանգը, որը ներկայացնում են հանցավոր գործունեության տվյալ տեսակները, բավարար հիմք է ստեղծում
Համաձայնագրի պայմաններից շեղվելու համար» [4]: Այս բնույթի գործերի ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ Դատարանն ընդլայնել է հայեցողության սահմանները` պետություններին վերապահելով գործունեության
ազատություն:
Ազգային անվտանգության և կազմակերպված հանցավորության դեմ
պայքարի նպատակը, անկասկած, պետությունների հայեցողության
ազատության ընդլայնումն արդարացնող հասարակական շահերն են:
Ներպետական իշխանությունների գործողությունների բարեխղճությունը
կարող է բավարար փաստարկ լինել դրանք որպես Համաձայնագրին համապատասխանող ճանաչվելու համար: Ավելին, Դատարանը կարող է
որոշել, որ ցանկացած կասկած մեկնաբանվում է պատասխանող պետության օգտին:
«Կլասսն ընդդեմ Գերմանիայի» գործում Դատարանն ընդունեց ազգային անվտանգության դեմ գործողություններում կասկածվող անձանց
նկատմամբ հսկողություն թույլատրող օրենքի ընդունման օրինականությունն ու բարեխղճությունը. «Ապացույցների և պետական մարմինների
համապատասխան փորձի բացակայության դեպքում Դատարանն եզրահանգում է, որ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում իշխանությունները պատշաճ կերպով պահպանում են տվյալ օրենքը» [5]: Սակայն տվյալ մոտեցումը չի նշանակում ազգային իշխանությունների կողմից ձեռնարկված միջոցների անվերապահ արդարացում: Պետությունները պետք է ապացուցեն, որ քաղաքացիներին տրամադրվել են չարաշահումների դեմ դատավարական երաշխիքներ: Չարաշահումների դեմ
համարժեք և արդյունավետ երաշխիքների տրամադրումը պետությունների հայեցողության ազատության հարցը քննարկելու կարևոր չափանիշ է [6]: Դատարանը մանրամասն վերլուծում է ազգային օրենսդրությունը և պրակտիկան, ստուգում, թե արդյոք ներպետական իշխանությունների կողմից իրենց լիազորությունների կատարման նկատմամբ
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հսկողությունը պատշա՞ճ են իրականացրել, և թույլ չե՞ն տրվել չարաշահումներ [7] 1:
Միգրացիոն վերահսկողության ոլորտում «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքը ծառայում է յուրաքանչյուր պետության՝ իր տարածքում
իր ինքնիշխանությունից բխող իրավունքների ապահովմանն ուղղված
հսկողության իրականացմանը: Տվյալ սկզբունքն արտացոլված է «Սիսոևան և ուրիշներն ընդդեմ Լատվիայի» գործում [8] 2:
Դատարանը պետություններին տրամադրել է լայն հնարավորություններ՝ լուծելու միգրացիոն քաղաքականության հարցեր, նույնիսկ եթե
որոշումը խանգարում է տվյալ պետությունում ոչ պաշտոնական կարգավիճակով գտնվող անձանց ընտանեկան կյանքի իրավունքի իրականացմանը [9]: Այսպես, «Կոնստանտինովն ընդդեմ Նիդերլանդների» գործով,
գնչու ժողովրդի ներկայացուցչին կացության քարտի տրամադրումը մերժելու համար, պետությունը չի ճանաչվել Համաձայնագիրը խախտող,
չնայած, որ նա ձգտում էր համատեղ ապրել իր ամուսնու հետ, սակայն
չուներ Նիդերլանդների քաղաքացիություն և ոչ պաշտոնական կարգավիճակով էր գտնվում այդ պետության տարածքում [10]: Տվյալ դեպքում
պետության շահերը գնահատվել են անհատի շահերից վեր, ինչին և
Դատարանը համաձայնել է:
Այսինքն՝ պետությունների հայեցողության ազատության ծավալը
որոշող առավել կարևոր գործոն է Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետությունների միջև ներպետական գործերին վերաբերող որոշակի
հարցով փոխհամաձայնության առկայությունը կամ բացակայությունը: Հայեցողության սահմանները սահմանափակ են այնտեղ, որտեղ
անդամ պետությունների միջև կոնկրետ հարցով ձեռք է բերվել ամուր
փոխհամաձայնություն, լայն են այնտեղ, որտեղ այդպիսի փոխհամաձայնություն չկա:
Դատարանը նշում է, որ «պետությունների հայեցողության ազատությունը տարբեր նպատակների դեպքում տարբեր է» [11]: Օրինակ՝
այն առավել սահմանափակող բնույթ ունի, երբ խոսքը դատական իշխանության պաշտպանության մասին է, և առավել լայն է հասարակական
բարոյականության և դավանանքի հարցերը շոշափելիս: Իրականում
եվրոպական երկրները հաճախ ունեն դատական համակարգի կառուց-

«Կլասսը և ուրիշներն ընդդեմ Գերմանիայի» գործում Դատարանը նշել է. «Ինչ
դիտարկման համակարգ էլ ներմուծվի, կարևոր է չարաշահումների դեմ արդյունավետ և
համարժեք երաշխիքներ ապահովելը»:
2 Համաձայն տվյալ գործի նյութերի՝ պետությանն ազատություն է տրամադրվել
քաղաքացիության և միգրացիայի ոլորտներում քաղաքականություն իրականացնելիս:
1
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վածքի և գործունեության նման սկզբունքներ, մինչդեռ պետական իշխանությունների վերաբերմունքը բարոյական, կրոնական ու դավանաբանական արժեքների նկատմամբ տարբերվում է: Այլ կերպ ասած՝ արդարադատության իրականացման երաշխիքները, որոնք տրամադրվում են
անհատին, որպես կանոն, հստակ նկարագրված են ազգային օրենսդրությունում և եվրոպական պետությունների ժողովրդավարական ռեժիմի համար ունեն ընդհանուր սկզբունքներ: Սակայն բարոյականության և
կրոնի ոլորտներն ավելի քիչ են կանոնակարգված, ուստի վեճեր առաջանալու դեպքում պետությունները կարող են ունենալ տարբեր տեսակետներ:
Օրինակ՝ Դատարանն այսպես է արձագանքում բարոյական արժեքների պաշտպանությանը. «Տարբեր պետությունների ներքին իրավունքը
թույլ չի տալիս ձևակերպել «բարոյականության» միասնական սահմանում» [12]: Սակայն Դատարանը չի սահմանափակում իշխանության՝ պոզիտիվ իրավունքի միջոցով փոխհամաձայնություն փնտրելու շրջանակը:
Եվրոպական դատարանի դատավորին նաև հետաքրքրում են ավելի
խորքային կատեգորիաներ, որոնք պայմանավորում և ձևավորում են
տվյալ իրավունքի իրականացման նկատմամբ պետությունների վերաբերմունքը: Այսպես օրինակ՝ չափահասների կողմից կատարված համասեռամոլական բնույթի ակտերի համար քրեական հետապնդման մասին
գործում Դատարանը պնդում է, որ «հայեցողության ազատության սահմանները կախված են ոչ միայն պաշտպանվող հասարակական շահից,
այլև արարքի էությունից: Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է անձնական կյանքի գաղտնի կողմին, ուստի պետությունը պետք է ունենա ծանրակշիռ պատճառներ, որպեսզի Համաձայնագրի 8-րդ հոդվածի 2-րդ
պարագրաֆով բացառիկ կարգով նախատեսված անձնական կյանքին
միջամտելը դառնա իրավաչափ» [13]: Ինչպես երևում է, խոսքը հասարակության բարոյական սկզբունքների մասին է, և, չնայած իրավական
բնույթի հակասություններին, եվրոպական երկրներում հստակ նկատվում է տվյալ հարցի նկատմամբ առավել հանդուրժողական միտում,
ինչը թույլ կտա եթե ոչ վերացնել, ապա առնվազն նվազագույնի հասցնել
տվյալ ոլորտում պետությունների հայեցողության ազատությունը, այն է՝
նաև սահմանափակել իշխանական կառույցների միջամտությունը 1:
Նախադիպային նշանակություն ունի «Դիքսոնն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի» գործը [14], որի համաձայն՝ պետական մարմինները մերժել
Իրավունքի բնույթը կարող է լինել այնպիսին, որ Դատարանը ողջամիտ համարի
հայեցողության ավելի լայն կամ նեղ ազատությունը: Օրինակ՝ կարծիք արտահայտելու
ազատության սահմանափակումներին տրվում է հայեցողության ավելի նեղ ազատություն, քան սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցերում:
1
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են կալանավորվածին և ազատության մեջ գտնվող նրա կնոջը՝ իրականացնելու արհեստական բեղմնավորման իրավունքը: Վերլուծելով անդամ պետությունների տարբեր իրավական համակարգերում պատժի
կրման ընթացքում այցելությունների ռեժիմը՝ Դատարանը հանգում է
այն եզրակացության, որ տվյալ ոլորտում բացակայում է միասնական մոտեցումը, և ճանաչում է Մեծ Բրիտանիայի՝ նշված իրավունքի սահմանափակման իրավունքը:
Դատարանը նույն եզրակացությանն է հանգել «Էվանսն ընդդեմ Մեծ
Բրիտանիայի» գործը քննելու արդյունքում, որը նույնպես վերաբերել է
իշխանությունների կողմից արհեստական բեղմնավորումը մերժելուն [15]:
«Օդյևրն ընդդեմ Ֆրանսիայի» գործով դիմումատու կնոջը, որը մանկական հասակում մոր կողմից հանձնվել է մանկատուն, մերժվել է իր
ծննդյան փաստերի, կենսաբանական ծնողների և եղբայրների անունների
մասին տեղեկություն ստանալու իրավունքը: Դատարանը, չհանգելով
տվյալ հարցով անդամ պետությունների միջև կարծիքների միասնականության, ճանաչեց Ֆրանսիայի իշխանության մարմինների իրավացիությունը և որոշեց, որ չի խախտվել Համաձայնագրի 8-րդ հոդվածը [16]:
Դժվար է ասել, թե ինչպես կզարգանա «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքը մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում, երբ
անդամ պետությունների մեծամասնության միջև չկա մոտեցումների
միասնականություն, սակայն փաստ է, որ եթե անգամ հնարավոր չէ
հասնել միասնական ապահովման, ապա առնվազն անհրաժեշտ է
միասնական սկզբունքների կիրառում ապահովել:
Համաձայնագրի տեսանկյունից տվյալ իրավիճակն ընկալվում է որպես անցումային փուլ դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանության
բարձր միասնական չափանիշներ: Իրականում հասարակական հարաբերությունների և գիտության զարգացումը չի դադարում, իսկ Համաձայնագիրը տալիս է մարդու իրավունքների չափանիշների զարգացման նոր
ուղղվածություն՝ առավել ընդգրկուն ու ողջամիտ պաշտպանության
տրամադրում: Այդպիսի զարգացման համար Դատարանը կիրառում է
համեմատական մեկնաբանման մեթոդը [17], որի միջոցով բացահայտում է անդամ պետությունների ազգային օրենսդրության և դատական
ատյանների զարգացման միտումները: Ըստ Լ. Մ. Էնտինի հայտնած
կարծիքի՝ «Դատարանը վերաբերվում է Համաձայնագրին՝ ինչպես զարգացող կենդանի կառուցակարգի» [18]: Մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր չափանիշների հայտնաբերումը և դրանք ավելի
մեծ թվով պետությունների կողմից ճանաչվելը կարող են հանգեցնել անդամ պետությունների մոտեցումների միասնականացմանը:
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Համաձայնագրի վերջնական նպատակը փոխհամաձայնության տեսակետից իրավական կարգավորման ընդհանուր չափանիշների կիրառումն է:
Դատարանի պրակտիկան նաև ցույց է տալիս, որ Համաձայնագրով
պաշտպանվող իրավունքների, շահերի խումբն ավելի առաջնահերթ է,
քան անդամ պետությունների միջև փոխհամաձայնության առկայությունը՝ տվյալ հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման առումով: Այսպես, «B. c. France» գործում [19] Դատարանը վերլուծել է Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրությունը և հաստատել
է պետության ներքին գործերին վերաբերող սկզբունքորեն տարբեր մոտեցումներ։ Չնայած փոխհամաձայնության բացակայությանը և, հետևաբար, պետությունների հայեցողության լայն ազատությանը, Դատարանը
ճանաչեց Ֆրանսիայի պարտությունը, քանի որ գործը վերաբերում էր ոչ
ավանդական սեռական կողմնորոշմամբ անհատի անձնական կյանքին
միջամտելուն: Դատարանի կարծիքով, դիմումատուին պատճառված
ամենօրյա անհանգստությունները չեն կարող արդարացվել հասարակական շահի պաշտպանության պատճառաբանությամբ: Այսպիսով, Ֆրանսիայի Հանրապետությունը խախտել է հայեցողության ազատությունը,
որով նա օժտված է Համաձայնագրի 8-րդ հոդվածով:
Կատարված վերլուծության արդյունքում այն եզրակացության, որ
պետությունների հայեցողության սահմանները որոշելիս պետք է գնահատվի, թե ինչ չափով և ինչ չափանիշներ հաշվի առնելով են պետությունների հայեցողության սահմանները կանխատեսելի դառնում հենց
պետությունների համար: Իհարկե, Դատարանի կողմից ձևավորված նախադիպային իրավական համակարգը, ըստ էության, պետություններին
հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն կանխատեսելու իրավունքի
իրականացմանը միջամտելու հնարավորությունն ու սահմանները: Այնուամենայնիվ, Դատարանի կողմից նախադիպային իրավունքով ձևավորված համաձայնագրային համակարգը, մեր գնահատմամբ, բավարար
հնարավորություն չի տալիս մասնակից պետություններին կազմակերպելու և որոշակիորեն կանխատեսելու իրենց միջամտության հետևանքները:
Խոսքը, իհարկե, վերաբերում է Դատարանի կողմից սահմանված «Համաձայնագիրը կենդանի գործիք է» սկզբունքին: Չնայած սկզբունքն արտացոլված չէ Համաձայնագրում, այնուամենայնիվ, Դատարանի նախադիպային իրավունքում լայն կիրառություն ունի:
Չնայած սկզբում քննարկման առարկա դարձրինք այն չափանիշները, որոնց առկայության դեպքում պետությունների կողմից հնարավոր
կլինի որոշակի կանխատեսելիություն ապահովել տվյալ սկզբունքի կիրառման հարցում, սակայն այդ չափանիշների պահպանումը ինքնին չի
կարող ապահովել կանխատեսելիություն և որոշակիություն պետություն161
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ների համար խնդրո առարկա սկզբունքի կիրառման հարցում` նկատի
ունենալով Դատարանի կողմից սահմանված մեկ այլ` «Համաձայնագիրը
կենդանի գործիք է» սկզբունքի ներգործությունն ու լայն կիրառությունը:
Այսինքն՝ անգամ Համաձայնագրով սահմանված, Դատարանի նախադիպային որոշումներով փաստված չափանիշների պահպանումը որոշ ժամանակ հետո կարող է կորցնել իր արդիականությունը և դադարել պետությունների համար իրենց գործողությունները Համաձայնագրին համապատասխան կազմակերպելու երաշխիք լինելուց: Այսինքն՝ հայեցողության սահմանները ենթադրում են լիազորություններ, որոնցով օժտված են պետությունները միջազգային պայմանագրին համապատասխան ստանձնած իրենց միջազգային իրավական պարտավորությունները կատարելիս, ընդ որում, հաշվի առնելով, որ Դատարանի սահմանած
նախադիպերին համապատասխան՝ «Համաձայնագիրը կենդանի գործիք է»։ Հետևաբար, պետության հայեցողության սահմանները պայմանավորված են առնվազն միջազգային հարաբերությունների զարգացմանը համընթաց մարդու իրավունքների շրջանակներն ընդլայնելու
անհրաժեշտությամբ:
Ասվածի վառ ապացույցն է «Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության» գործով Դատարանի կայացրած վճիռը: Տվյալ գործով
հաշվի առնելով «կենդանի գործիք» սկզբունքը` Դատարանը վճռել է, որ,
զորակոչին չներկայանալով, դիմումատուն արտահայտել է իր կրոնական
համոզմունքները: Հետևաբար նրա դատապարտումը զորակոչից խուսափելու համար միջամտություն է Համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված կրոնի ազատության իրավունքին: Չքննարկելով
նշված միջամտության` օրենքով նախատեսված լինելու կամ իրավաչափ
նպատակ հետապնդելու հարցերը՝ Դատարանն անդրադարձել է նշված
միջամտության համար պատասխանող պետության ունեցած հայեցողության սահմաններին: Դատարանն արձանագրել է, որ Եվրոպայի
Խորհրդի անդամ գրեթե բոլոր պետություններն ընդունել են զինվորական ծառայության այլընտրանքային տարբերակներ։ Իսկ այն պետությունը, որը չի արել այդ, ունի հայեցողության նեղ սահմաններ և պետք է
ցույց տա, որ միջամտությունը «ճնշող սոցիալական կարիքի» արդյունք
է: Քննարկվող շրջանում Հայաստանում գործող համակարգը քաղաքացիների վրա դնում էր մի պարտականություն, որը լուրջ հետևանքներ
կարող էր ունենալ կրոնական համոզմունքներից ելնելով զինվորական
ծառայությունից հրաժարվող անձանց համար` չնախատեսելով կրոնական պատճառներից բխող որևէ բացառություն և սահմանելով պատիժ
զինվորական ծառայությունից խուսափողների համար: Նման համակարգն արդարացի հավասարակշռություն չի ստեղծում հասարակական
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ընդհանուր շահերի և անհատական շահերի միջև: Ուստի դիմումատուի
նկատմամբ պատժի կիրառումն այն դեպքում, երբ իր խղճի և համոզմունքների պահանջների կապակցությամբ որևէ այլընտրանք նախատեսված չէ, չի կարող անհրաժեշտ միջոց համարվել ժողովրդավարական հասարակությունում: Այնուհետև Դատարանը նշել է, որ դիմումատուի հետապնդումը և դատապարտումը տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ ՀՀ-ն արդեն իսկ պաշտոնապես պարտավորություն էր
ստանձնել Եվրոպայի Խորհրդի առջև` անդամակցությունից որոշ ժամանակ անց ընդունելու այլընտրանքային ծառայության մասին օրենք, ինչը
իշխանությունները կատարեցին դիմումատուի դատապարտումից հետո
մեկ տարվա ընթացքում: Այսպիսի հանգամանքներում դիմումատուի դատապարտումը, ինչն ուղղակիորեն հակասում է ի կատարումն ստանձնած միջազգային պարտավորությունների Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների և օրենսդրական փոփոխությունների պաշտոնական քաղաքականությանը, տեղի չի ունեցել «ճնշող սոցիալական կարիքի» հետևանքով [20]:
Սակայն նման մոտեցման հիմքում, մեր գնահատմամբ, չափազանց
վտանգավոր միտում կա: Այստեղ մտահոգիչը հատկապես փոխհամաձայնության արդյունքում պետության վրա դրված պարտականությունն է։
Այսինքն՝ եթե անդամ պետությունների մեծ մասն արդեն իսկ որդեգրել է հասարակական կոնկրետ հարաբերությունների նկատմամբ
ազդեցության կամ կարգավորման որոշակի մոտեցում, ապա դրա
առկայությունն արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի այն տարածվի նաև
ձևական առումով դեռևս այդպիսի մոտեցում չորդեգրած պետության
նկատմամբ:
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(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
В статье рассматривается оказание соотвествующей и эффективной судебной гарантии гражданам против злоупотреблений,
связанных со свободой усмотрения государств. Обсуждаются
критерии оценивания пределов усмотрения государств и консенсуса
со стороны Европейского суда по правам человека.
В статье консенсус по определенному вопросу, касающийся
межгосударственных дел среди государств - членов Еропейского
Совета, наблюдается в качестве наиболее важного фактора,
определяющего объем свободы усмотрения государств.
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against abuses. It also views the criteria of assessment of the limits of
state’s discretion and consensus by the European Court of Human Rights.
In the article the consensus in terms of interstate affairs between the
member states of the European Council is regarded as the most essential
factor in determining the volume of the freedom of discretion of the state.
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Соискатель Российскоармянского университета
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА В КОНТЕКСТЕ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
История конституционного развития современной Армении насчитывает около трех десятков лет. В рамках предложенной статьи рассматривается правовое закрепление форм прямой демократии в
конституциях и законах РА. Проблема видов институтов непосредственной демократии и масштабов их применения существует в любом
государстве, претендующем на то, чтобы считаться демократическим.
Осуществляя исторический экскурс по вопросу правового закрепления
институтов прямой демократии в отечественном законодательстве,
следует отметить, что в каждой стране это напрямую связано и с
проблемой формирования гражданского общества, поскольку многие
институты народовластия, непосредственной демократии связаны с
развитием государства и общества. В статье представлен анализ
конституционного регулирования форм прямой демократии с учетом
конституционных изменений 2005 и 2015 годов.
Ключевые слова: форма непосредственной демократии, институт народовластия, выборы, референдум, гражданская инициатива,
местный референдум.
История конституционного развития современной Армении насчитывает около трех десятков лет. Не такой уж и долгий срок по историческим меркам, однако за этот период в Армении было модифицировано советское законодательство, в том числе и в части, касающейся
институтов непосредственной демократии, была принята Конституция
1995 года, в корне отличающаяся от всех предыдущих конституций,
имевших место в Советской Армении, дважды была изменена Конституция 1995, причем обы раза внесенные изменения носили в той или
иной мере концептуальный характер.
Следует отметить, что проблема видов институтов непосредственной демократии и масштабов их применения существует в любом
государстве, претендующем на то, чтобы считаться демократическим.
И, как говорит, профессор С.А. Авакьян, «по большому счету возникает глобальный вопрос о том, как должны соотноситься «правление
народа» и «правление органов» [1, с. 392].
Осуществляя исторический экскурс по вопросу правового закрепления институтов прямой демократии в отечественном законодательстве, следует отметить, что в каждой стране это связано и с проблемой формирования гражданского общества, поскольку многие
институты народовластия, непосредственной демократии связаны с
развитием государства и общества, с учетом чего и можно констати166
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роват, что советское наследие в области демократических институтов
было совершенно непригодно в новых условиях, сложившихся в начале 90-ых годов XX века, потому и после объявления независимости
Армении, еще до принятия в стране новой Конституции, делались
попытки модернизации советского законодательства. Так, в 1990 году
после принятия Декларации о независимости Армении, в которой
говорится, что «носителем армянской государствннности является народ Республики Армения, который свою власть осуществляет непосредственно и через представительные органы на основе Конституции
и законов Республики Армения» (п. 3), а пунктом 12 той же Декларации устанавливается, что Декларация служит основанием для разработки Конституции Республики Армения и внесения изменений и
дополнений в действующее законодательство, а также с учетом того
обстоятельства, что работа по разработке и принятию Конституции и
модернизации законодательства предстояла крайне масштабная, на
что требовалось немало времени, было найдено временное решение,
с одной стороны, обеспечевающее возможности обеспечения действия на территории РА нового законодательства, принимаемого Верховным Советом РА, с другой стороны, не допускающего возникновения вакуума в правовом регулировании, сохраняя на территории РА
действие советского законодательства постольку, поскольку оно не
противоречило новому законодательству РА. Решение это было
оформлено в виде конституционного закона РА, состоящего из одного
положения: «Верховный Совет Республики Армения постановляет:
До принятия Конституции Республики Армения прекращается
действие тех положений действующей Конституции, которые противоречат законам, принятым Верховным Советом Республики Армения на
основе Декларации о независимости Армении».
Как следует из изложенного, помимо упомянания о непосредственной и представительной форме реализации народом своей власти,
в Декларации и в указанном Конституционном законе ничего иного о
формах прямой демокатии не говорилось.
Конституция Армянской ССР 1978 года, действовавшая до принятия Конституции РА 1995 года в части, не противоречащей новому
законодательству РА, вопросам форм прямой демократии посвящала,
по сути, две статьи: 46-ую и 47-ую.
Так, в статье 46 Конституции Армянской ССР говорилось:
«Граждане Армянской ССР имеют право участвовать в управлении
государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения.
Это право обчеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе государственных органов,
общественных организаций и органов общественной самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и поместу жительства».
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Статья 47 Конституции Армянской ССР гласила:
«Каждый гражданин Армянской ССР имеет право вносить в
государственные органы и общественные организации предложения
об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за
критику, привлекаются к ответственности».
При этом статья 2 той же Конституции определяла, что «вся
власть в Армянской ССР принадлежит народу. Народ осуществляет
государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Армянской ССР», то есть в рамках
основ политической системы подчеркивала принцип представительной
демократии.
В рамках Конституции Армянской ССР не были указаны какиелибо формы либо правовые механизмы реализации непосредственной демократии, о которой говорилось в статьях 46 и 47 Конституции.
Следует отметить, что в Законом СССР от 27 декабря 1990 года
N 1869-1 «О всенародном голосовании (реферндуме СССР)» было
установлено, что «В СССР народ осуществляет государственную
власть как через Советы народных депутатов, так и непосредственно,
в том числе путем референдума.В настоящем Законе референдум
понимается как способ принятия гражданами СССР всенародным
голосованием законов СССР и иных решений по наиболее важным
вопросам государственной жизни», однако практическая реализация
данного правового регулирования была обеспечена лишь к распаду
СССР. Справедливости ради седует упомянуть еще об одном акте –
Указ N 9306-XI Президиума Верховного Совета СССР О порядке
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций, принятом 28 июля 1988г.
По сути, прямая демократия осуществлялась лишь в рамках выборов, так как статья 88 Конституции Армянской ССР гласила, что
«выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов
народных депутатов избираются гражданами непосредственно». При
этом статьей 3 той же Конституции закреплялся принцип централизма:
выборность всех органов государственной власти снизу доверху,
обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих.
С учетом изложенного необходимость законодательного регулирования институтов непорседственной демократии была очевидна, в
связи с чем Верховный Совет Армении принял ряд законов, регулирующих порядок реализации гражданами своих прав на непосредственное осуществление власти, в частности, помимо ранее указанных
законов, были приняты:
Закон РА «О референдуме» от 2-го апреля 1991 года,
Закон РА «О выборах Президента РА» от 2-го августа 1991 года,
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Закон РА «О Верховном Совете РА» от 18-гоноября 1991 года,
Закон РА «О выборах депутатов Национального Собрния РА» от
31-го марта 1995 года.
Указанные законы в дальнейшем были пересмотрены в соответствии с уже принятой в 1995 году Конституцией РА, а также после внесения изменений в Конституцию РА. Так,
1) 30 мая 1996 года был принят Закон РА «О выборах Президента
Республики», а 10 июня 1996 года был принят Закон РА «О выборах
органов местного самоуправления»,
2) 9 октября 2001 года был принят новый Закон РА «О референдуме». Спустя полгода, 7 марта 2002 года, был принят также Закон
РА «О местном референдуме». Следует отметить, что оба указанных
акта являются пока действующими,
3) 4 мая 2004 года был принят Закон РА «О проведении собраний,
митингов, шествий и демонстраций»
4) в 1999 году впервые в истории Армении избирательное закодательство было кодифицировано, был принят первый Избирательный
кодекс РА,
5) в 2011 году был принят второй Избирательный кодекс РА, в
связи с чем утратил силу Избирательный кодекс РА 1999 года,
6) 22 апреля 2011 года принят Закон РА «О свободе собраний»,
7) после конституционных реформ 2015 года в 2016 году был
принят уже третий Избирательный кодекс РА, в связи с чем утратил
силу Избирательный кодекс РА 2011 года (следует отметить, что
Избирательный кодекс РА 2011 года частично действовал и после
принятия Избирательный кодекс РА 2016 года).
Если проанализироать законодательство Армении с точки зрения
правового урегулирования либо законодательного закрепления форм
прямой демократии, то можно выделить 4 этапа:
1. До принятия Конституции РА 1995 года,
2. После принятия Конституции РА 1995 года и до внесения в
Конституцию РА первых конституционных поправок 2005 года,
3. После внесения в Конституцию РА первых конституционных
поправок 2005 года и до внесения в Конституцию РА вторых конституционных поправок 2015 года,
4. После внесения в Конституцию РА первых конституционных
поправок 2015 года.
После приобретения Арменией независимости и до принятия
Конституции РА 1995 года в качестве форм прямой демократии следует рассматривать выборы и референдум. Причем и та, и другая
форма реализовывались на практике (референдум о независимости
1991 года, референдум по принятию Конституции 1995 года, выборы
Президента Республики 1991 года, выборы Национального Собрания
1995 года).
Конституция РА 1995 года в статье 2 закрепила: «Свою власть
народ осуществляет посредством свободных выборов, референдумов,
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а также через предусмотренные Конституцией государственные органы,
органы местного самоуправления и должностных лиц», таким образом
определив две основные формы прямой демократии: выборы и референдум. Стоит признать, что ни Конституция, ни законодательство РА
ни к каким иным формам прямой демократии не обращались на тот
момент и вплоть до конституционных реформ 2015 года. При этом
следует отметить, что несмотря на отсутствие в Конституции РА положений о возможности проведения местного референдума, которые
появились в Конституции РА лишь по итогам конституционной реформы 2005 года (ст.110 Конституции РА с изменениями от 27.11.2005г.)
тем не менее, в 2002 году был принят Закон РА «О местном
референдуме».
Ситуация изменилась после конституционных поправок 2015 года.
Хотя статья 2 Конституции РА, которая в соответствии со статьей 203
Конституции не может быть изменена, также гласит, что народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц,
однако в Конституции, помимо выборов и референдума, свое закрепление получили такие формы прямой демократии, как гражданская
инициатива (статья 109), местный референдум и иные формы непосредственного участия жителей муниципалитетов в решение вопросов
местного значения (статья 183), опрос общественного мнения в муниципалитетах по вопросам объединения или разъединения муниципалитетов (статья 190) (далее – опрос).
В соответствии с классификациями, которые применяются к
формам непосредственной демократии, все перечисленные формы
прямой демократии можно представить в виде Таблицы 1.
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Таблица 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

КРИТЕРИИ
КЛАССИФИКАЦИИ

ВЫБОРЫ

по признаку источника правового
конституционные
регулирования

РЕФЕРЕНДУМ

ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

МЕСТНЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ

ОПРОС

ИНЫЕ ФОРМЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

конституционная

конституционная

конституционная

конституционная

иная

реальная и
фиктивная

реальная и
фиктивная

реальная и
фиктивная

фиктивная

реальная и фиктивная

правообразующая и
не образующая
норм права

не образующая
норм права

правообразующая и не
образующая норм права

по степени практической применимости

реальные

по способу
воздействия на
общественные
отношения

не образующие
норм права

по функциям

императивные

императивная и
факультативная

императивная

факультативная

императивная и
факультативная

факультативная

по субъектам

всенародные

всенародная

коллективная

всенародная

всенародная

Всенародная и
коллективная

по территории
действия

общегосударственные и местные

общегосударственная

общегосударственная и местная

местная

местная

местная

по периодичности
проведения
происходящие

с определенной
периодичностью

без определенной
периодичности

без определенной
периодичности

без определенной
периодичности

правообразующая правообразующая

без определенной без определенной
периодичности
периодичности

171

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2017
по виду власти
государственной и исключительно
институты, испольгосударственной
муниципальной
зуемые при осувласти
власти
ществлении

по цели

направленные на направленные на
направленные на
принятие (либо на принятие (либо на
формирование
оказание влияния оказание влияния
органов (избрание
на принятие) тех
на принятие) тех
должностных лиц)
или иных решений или иных решений

включающие участие только граждан данной страны, а при мунивключающие учасципальных
тие только
по субъективному
выборах –
составу
граждан данной
включающие
страны
участие также лиц,
не являющихся
гражданами данной страны
по механизму
реализации

государственной и
муниципальной
власти

голосования

голосования

исключительно
местного
самоуправления

исключительно
местного
самоуправления

направленные на направленные на
принятие (либо на принятие (либо на
оказание влияния оказание влияния
на принятие) тех
на принятие) тех
или иных решений или иных решений

включающие участие только граждан
данной страны, а
включающие
включающие
на муниципальном
участие также лиц, участие также лиц,
уровне – вклюне являющихся
не являющихся
чающие участие
гражданами данной
гражданами
также лиц, не являданной страны
страны
ющихся гражданами данной
страны
иные способы
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голосования

голосования

исключительно местного
самоуправления
направленные на
принятие (либо на
оказание влияния на
принятие) тех или иных
решений

включающие участие
также лиц, не являющихся гражданами
данной страны

голосования и иные
способы

Рассмотрение истории развития конституционного и законодательного закрепления форм непосредственной демократии в Армении
показывает, что намечается тенденция расширения именно конституционного закрепления форм непосредственной демократии, в особенности в рамках реализации муниципальной власти. Однако, на практике данная тенденция вовсе не привела к более широкому применению форм непосредственной демократии в Армении и, тем более, к
приданию им большей значимости.
Таким образом, важно не просто придать конституционный статус
той или иной форме непосредственной демократии, а обеспечить
необходимые гарантии их реализации, а также, если можно так выразиться, пропагандировать те или иные правовые возможности непосредственной реализации народом своей власти.
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ՑԻԱԼԼԱ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի հայցորդ
ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ՈՒՂՂԱԿԻ
ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ժամանակակից Հայաստանի սահմանադրական զարգացման
պատմությունը գոյություն ունի մոտավորապես երեք տասնամյակ: Հոդվածի շրջանակներում դիտարկվում է ուղղակի ժողովրդավարության
ձևերի իրավական ամրագրումը ՀՀ Սահմանադրությունում և օրենքներում: Ուղղակի ժողովրդաիշխանության ինստիտուտների տեսակների
խնդիրը և դրանց կիրառման ծավալը գոյություն ունի ցանկացած պետությունում, որը պահանջում է համարվել ժողովրդավարական: Ազգային օրենսդրության մեջ ուղղակի ժողովրդավարության ինստիտուտների
իրավական ամրագրման վերաբերյալ պատմական ուսումնասիրություն
իրականացնելիս պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր երկրում դա ուղղակիորեն կապված է նաև քաղաքացիական հասարակության ձևավորման
խնդրի հետ, քանի որ ժողովրդաիշխանության և ուղղակի ժողովրդաիշխանության շատ ինստիտուտներ կապված են պետության և հասարակության զարգացման հետ: Հոդվածում ներկայացվում է ուղղակի ժողովրդաիշխանության ձևերի սահմանադրական կարգավորումը՝ հաշվի
առնելով 2005 և 2015 թվականների սահմանադրական փոփոխությունները:
Հիմնաբառեր. ուղղակի ժողովրդաիշխանություն, ժողովրդաիշխանության ինստիտուտ, ընտրություններ, հանրաքվե, քաղաքացիական
նախաձեռնություն, տեղական հանրաքվե:

174

Իրավագիտություն

TSIALLA MAKARYAN
Correspondence Degree Seeker of the
Russian-Armenian University
STAGES OF DEVELOPMENT OF THE RA LEGISLATION IN THE
CONTEXT OF REGULATION OF FORMS OF DIRECT DEMOCRACY
The history of the constitutional development of modern Armenia has
about three decades. Within the framework of the proposed article
examines the legal regulation of the forms of direct democracy in the
constitutions and laws of the Republic of Armenia. The problem of the types
of institutions of direct democracy and the extent of their application exists
in any state that claims to be considered democratic. Carrying out a
historical digression on the legal regulation of the institutions of direct
democracy in the domestic legislation, it should be noted that in every
country this is directly related to the problem of the formation of a civil
society, because many institutions of democracy and direct democracy are
linked to the development of the state and society. The article analyzes the
constitutional regulation of the forms of direct democracy, taking into
account the constitutional changes of 2005 and 2015.
Keywords: form of direct democracy, institute of democracy,
elections, referendum, civil initiative, local referendum.
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ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆՑ
«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան
հասարակական կազմակերպության ավագ
իրավախորհրդատու, իրավագիտության մագիստրոս

ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերներից առաջնային լուծում պահանջող հարցերից է արդարության հաստատումը հասարակությունում, քանի որ հասարակության
ամենամեծ դժգոհությունն անարդարությունն է, իսկ ամենամեծ
պահանջը՝ արդարությունը: Նշված պահանջը կարող է լուծվել պետական իշխանության համակարգում ինքնուրույն և անկախ դատական իշխանություն ձևավորելու և կայացնելու միջոցով:
Հոդվածում պարզաբանվում է «ինքնուրույնություն» և «անկախություն» հասկացությունների բովանդակությունը և ծավալը որպես դատական իշխանության սկզբունքներ:
Հիմնաբառեր. դատական իշխանություն, սկզբունքներ, ինքնուրույնություն, անկախություն:

ՀՀ նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների
ցանկը հաստատելու մասին» հմ․ՆԿ-96-Ա կարգադրությամբ կարևորվեց
դատական իշխանության ինքնուրույնության ապահովումը [1], իսկ ՀՀ
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգով շեշտվեց, որ
Սահմանադրական բարեփոխումների առաջնահերթ հայեցակարգային
խնդիրներից մեկն անկախ, ինքնուրույն և օրենքի առջև հաշվետու դատական իշխանության կայացումն է [6]:
Ինքնուրույնությունը դատական իշխանության կազմակերպման և
գործունեության հիմնական սկզբունքներից է, ինչը պայմանավորված է
պետական համակարգում դատական իշխանության ինքնավարությամբ,
ինքնակարգավորման հնարավորություններով, դատավորի նշանակման
առանձնահատկություններով և իշխանության մյուս ճյուղերի հետ փոխհարաբերությունների խնդիրներով: Սակայն ի տարբերություն դատական իշխանության մյուս սկզբունքների` այս սկզբունքը լիարժեքորեն
ուսումնասիրված չէ հայ իրավագիտությամբ և ամրագրված չէ նորմատիվ իրավական ակտերում: Ընդ որում՝ դատական իշխանության ինքնուրույնության խնդրին առանձնակի անդրադարձ չի կատարվում, դրա
մասին նշվում է այլ հարցերի քննարկման ժամանակ: Այդ իսկ պատճա176
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ռով իրավաբանական գրականության մեջ բացակայում է միասնական
պատկերացում դատական իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքի
բովանդակության, ծավալի, նշանակության մասին, ինչպես նաև այդ
գաղափարի կարևորության մասին պետական համակարգում դատական իշխանության և դատարանների կարգավիճակի ամրապնդման համար, ինչն էլ իր հերթին չի ստեղծում հնարավորություն ամբողջական
կերպով բացահայտել սահմանադրաիրավական ներուժը, որն ունի դատական իշխանությունը որպես պետական իշխանական ինստիտուտ:
Մինչդեռ, վերջին տասնամյակի գիտական աշխատությունների ուսումնասիրությունը փաստում է, որ դատական իշխանության իրավական
բնութագրումը կատարվում է դատական իշխանության անկախության
սկզբունքի հիման վրա: Ընդ որում՝ այն աշխատություններում, որտեղ
նշվում է ինքնուրույնության սկզբունքը, այն չի դիտարկվում պատշաճ
ուշադրությամբ և չի շեշտվում որպես հիմնական ու գերակա գաղափար
դատական իշխանության որպես իշխանության ճյուղի կայացման հարցում: Այսպես, Աշրաֆյանի` «Դատական իշխանությունը` իշխանությունների տարանջատման համակարգում» աշխատության 2-րդ գլխի 2-րդ
ենթագլուխը կրում է «Դատական իշխանությունը, որպես պետական իշխանության ինքնուրույն ճյուղի հասկացությունը և առանձնահատկությունները» վերնագիրը, այնուամենայնիվ, ինքնուրույնությունն այս հետազոտությամբ բացահայտված չէ, բացահայտված չէ նաև դատական իշխանության որպես ինքնուրույն ճյուղի դերն ու նշանակությունը իշխանությունների մյուս ճյուղերի հետ [2]: Այս կապակցությամբ հատկանշական է Ա.Ս. Ղամբարյանի «Դատական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» աշխատությունը, որի 3-րդ գլխի 2-րդ ենթագլխի 1-ին մասում անդրադարձ է կատարվել դատական իշխանության
ինքնուրույնությանը և մարդու դատական պաշտպանության սահմանադրական իրավունքը դիտարկվել է որպես դատարանի հայեցողական լիազորությունների սահմանադրաիրավական հիմք: Ընդ որում՝ Ա.Ս. Ղամբարյանը, անդրադառնալով դատական իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքին, նշում է, որ թեև ՀՀ Սահմանադրությամբ նշված
սկզբունքն ամրագրված չէ, այն բխում է իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրական սկզբունքից: Ասվածը հիմնավորում
է «սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում տրված մեկնաբանությամբ, ինչպես նաև
ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումներով» [3]:
Մեր կարծիքով ինքնուրույնություն սկզբունքը շատ ավելի լայն և մեծ
ծավալով է բացահայտում դատական իշխանության կարգավիճակը,
քան անկախությունը, քանի որ վերջինս միայն հանդիսանում է ինքնու177
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րույնության գաղափարի ապահովող տարր: Դատական իշխանության
ինքնուրույնությունը ենթադրում է տվյալ իշխանության ճյուղի կազմակերպման և գործունեության համար արտաքին և ներքին ինքնավարություն և ինքնաբավ հնարավորություններ, իսկ դատավորի անկախությունը որոշում է նրա անաչառությունն արդարադատության իրականացման
ընթացքում, դատավորի (նաև դատարանի) վրա որևէ ազդեցության արգելք ոչ միայն իշխանության մարմինների, այլ նաև ուրիշ սուբյեկտների
կողմից ընդհանրապես: Այդ ազդեցությունը կարող է արտահայտվել
տարբեր ձևերով, որի պատճառով էլ այստեղ առանձնացնում են բազմաթիվ ասպեկտներ` ինստիտուցիոնալից մինչև բովանդակային [7]: Իհարկե, անկախությունն առանցքային նշանակություն ունի արդարադատության իրականացման համար, քանի որ այն արդարադատության
արդյունավետ կերպով իրականացնելու պայման է և հիմնադրույթ, սակայն այն իրենից ներկայացնում է նեգատիվ սկզբունք, քանի որ բացառում է որևէ ազդեցություն: Եթե հիպոթետիկ պատկերացնենք, որ ոչ
իրավաչափ ներգործություն ունենալու փորձ անգամ չկա, այս սկզբունքը
բովանդակային զարգացում չի ենթադրում, քանի որ արդեն իսկ հասել
ենք նպատակին:
Ինքնուրույնության իրագործումը պահանջում է ներքին որոշակի
ներուժ, սահմանադրորեն ամրագրված աղբյուրներ դրա ձևավորման և
զարգացման համար: Այն ենթադրում է դատական իշխանության կողմից
իրենց սահմանադրական լիազորությունների իրականացում սեփական
ուժերով և միջոցներով, առանց արտաքին և ներքին կողմնակի ազդեցության և ներգործության (այդ թվում կողմնակի օգնության) գործող
իրավունքի նորմերի շրջանակում: Դատական իշխանության կարգավիճակի դիտարկումը, իշխանության այլ ճյուղերից ինքնուրույն լինելու
սկզբունքի շրջանակներում, թույլ է տալիս մեզ խոսել ոչ միայն առանձին,
սեփական անկախ լիազորությունների առկայության, այլ նաև իրավական, ռեսուրսային և բնորոշ հատկանիշներով օժտված լինելու ինքնուրույն ներուժի մասին:
Կարծում ենք բավականին արդիական է պրոֆեսոր Գ.Ա. Հաջիևի
գաղափարն այն մասին, որ դատական իշխանության սահմանադրաիրավական դրությունն առավել արդյունավետ կդիտարկվի ինքնուրույնության գաղափարի տեսակետից [8]:
Փորձելով հասկանալ, թե ինչպիսին պետք է լինեն ընդհանուր և
առաջին հերթին սոցիալ-քաղաքական պայմանները, որպեսզի դատական իշխանությունը լինի ինքնուրույն, ամերիկյան հեղինակներն ուսումնասիրել են ավելի քան 65 երկրների փորձ (հիմնականում Արևմտյան
Եվրոպայի, Լատինական Ամերիկայի, Աֆրիկայի և Ասիայի) և եկել
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հետևյալ եզրահանգման, որ առաջին հերթին երկրներում պետք է լինի
«կայուն քաղաքական ռեժիմ», երկրորդ՝ պետք է գործի «մրցունակ քաղաքական կուսակցությունների համակարգ, երրորդ՝ պետք է լինի «պետական իշխանության՝ հորիզոնական գործելու պաշտոնական ճանաչում» և չորրորդ՝ երկրում պետք է ապահովվի «քաղաքական ազատության բարձր մակարդակ» [11]: Նշված հանգամանքների ճշտության հարցում կարելի է համոզվել Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների փորձի ուսումնասիրությամբ, երբ իշխանության «քաղաքական կամքը» ունեցել է
կարևորագույն դեր և նշանակություն [19, p. 3]:
Այս կապակցությամբ հատկանշական է այն, թե ինչպիսին պետք է
լինեն այն չափանիշները, որոնցով հնարավոր է չափել դատական իշխանության ինքնուրույնությունը, արդյոք գոյություն ունեն այդպիսի համընդհանուր չափանիշներ, թե՝ ոչ: Պատասխանելով այս հարցին,
արևմտյան գիտնականները գալիս են այն եզրահանգման, որ այդպիսի
չափանիշներ դեռևս գոյություն չունեն, թեև դրա հետ մեկտեղ, շեշտում
են օրինական (լեգիտիմ) և ուժեղ դատական իշխանության գոյությունը,
ինչպես ԱՄՆ-ում է և մի շարք այլ երկրներում [16]: Ինչ վերաբերում է
ռուսական աղբյուրներին, ապա այստեղ առավել շատ շեշտադրվում է
այն, որ «այդպիսի չափանիշների ձևավորումը հնարավոր է միայն սահմանադրական նորմերի, գործող օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի հաշվառմամբ [9, с. 82]: Ընդ որում` նշվում է նաև, որ «ինքնուրույնության սահմանադրական սկզբունքը ենթադրում է որոշակի արգելքների առկայություն, որոնք ուղղված են իշխանության մյուս ճյուղերին, և առաջնահերթ օրենսդրին, որը ստեղծում է օրենքներ, որոնց
պետք է ենթարկվեն դատարանները» [9, с. 11]:
Արևմտյան իրավական գրականության ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ առկա է սոցիալ-իրավական տգիտություն, օրենսդիր և գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության կայացման ցանկության բացակայություն: Դատական իշխանության նկատմամբ նման վերաբերմունքի մասին են վկայում ուսումնասիրությունները,
որոնք կատարվել են ԱՄՆ-ում, Անգլիայում, Նիդերլանդիայում և մի
շարք այլ արևմտյան երկրներում [13, 14, 15]:
Որպես արտաքին և ներքին ազդեցության բացառման, ինչպես նաև
նման ազդեցության դեմ պայքարի միջոց՝ հարկ ենք համարում անդրադառնալ ՀՀ դատական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ մասին, որի համաձայն` արդարադատության և օրենքով նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ իր գործունեությանը օրենքով
չնախատեսված միջամտության մասին դատավորը պարտավոր է անմի179
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ջապես հայտնել Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին: Եթե էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը համարի, որ տեղի է ունեցել օրենքով
չնախատեսված միջամտություն դատավորի գործունեությանը, ապա նա
պարտավոր է դիմել համապատասխան մարմիններին մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությամբ: Այս դրույթի ամրագրումը կարևոր քայլ է և ամբողջությամբ համապատասխանում
է միջազգային չափանիշներին: Միաժամանակ փաստ է, որ այս դրույթների պրակտիկ իրագործման մասին տեղեկություններ բացակայում են,
ինչը նշանակում է, որ կամ այդպիսի միջամտություն տեղի չի ունեցել
կամ ինչ-ինչ պատճառներով դատավորները նման հարցերով չեն դիմում
դատական ինքնակառավարման մարմիններին [10]:
Այս խնդիրն առավել մտահոգիչ է ԱՄՆ իրավաբանների ընկերակցության «Իրավունքի գերակայության նախաձեռնության» կողմից իրականացված ուսումնասիրության լույսի ներքո: Մասնավորապես, նշված
ուսումնասիրության համաձայն` Արդարադատության խորհրդի կողմից
դատավորների նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվությունը
կիրառվում է կամայականորեն՝ դատական ակտերի կայացման գործընթացի վրա ազդելու կամ առանձին դատավորների նկատմամբ հաշվեհարդարի իրականացման նպատակով [4]:
Նույնը հաստատվել է նաև ԵԽ մարդու իրավունքների հանձնակատարի կողմից 2015 թվականի մարտին հրապարակված զեկույցով, որտեղ նշվել է, որ. «Հանձնակատարին մտահոգում են ստացված տեղեկություններն այն մասին, որ դատական բարձր ատյանները միջամտում
են ավելի ցածր ատյանների դատավորների աշխատանքին: Անհատ դատավորներից յուրաքանչյուրի անկախությունը ողջ դատական համակարգի անկախության անհրաժեշտ նախադրյալն է: Կարգապահական
վարույթները չպետք է օգտագործվեն որպես ազդեցության կամ
վրեժխնդրության գործիք դատավորների նկատմամբ, և դրանց կամայական օգտագործումը կանխելու համար պետք է ներդրվեն անհրաժեշտ
երաշխիքներ» [5]:
Հարկ է նշել, որ «Հայաստանի Հանրապետության դատական
օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի
նախագծով նույնպես սահմանվել է նմանատիպ դրույթ: Մասնավորապես, նախագծի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանվել է, որ արդարադատության և օրենքով նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ իր գործունեությանը միջամտության կամ դրա
նկատմամբ ազդեցության վերաբերյալ դատավորի հայտարարության
հիման վրա Բարձրագույն դատական խորհուրդը, եթե գտնում է, որ
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առերևույթ առկա է իրավախախտում պարունակող արարք, պարտավոր
է մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությամբ դիմել համապատասխան մարմիններին։ Կարծում ենք նախագծով
անհրաժեշտ է սահմանել դատավորի գործունեությանը օրենքով չնախատեսված միջամտության մասին հայտնելու վերաբերյալ մանրամասն և
թափանցիկ ընթացակարգ, այդ թվում նաև` նախատեսելով այն գործառույթներն ու միջոցները, որոնք պետք է կիրառվեն դատական մարմինների կողմից դատավորի գործունեությանն օրենքով չնախատեսված
հնարավոր միջամտության դեպքում:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ ինքնուրույնություն սկզբունքը
շատ ավելի լայն և մեծ ծավալով է բացահայտում դատական իշխանության կարգավիճակը, քան անկախությունը, քանի որ վերջինս միայն հանդիսանում է ինքնուրույնության սկզբունքի ապահովող տարր. ինքնուրույնությունը կապված է սուբյեկտի, այդ սուբյեկտի ներքին որակների հետ,
այդ իսկ պատճառով ինքնուրույնությունը սեփական ուժերով գործելու
ունակությունն է, իսկ անկախությունը ենթադրում է ենթակայության բացակայություն, այսինքն՝ սուբյեկտի վարքագծի վրա ազդեցություն ունեցող արտաքին ճնշման բացառում: Ինքնուրույնությունը յուրաքանչյուր
իշխանության ճյուղի կարգավիճակի որոշման հիմքն է և Սահմանադրությամբ, սահմանադրական օրենքներով, օրենքներով սահմանված
համապատասխան պետական հաստատությունների գործունեության
ազատության աստիճանի ամբողջությունը, որը ծառայում է հասարակությանը որպես միասնական համակարգ՝ ստեղծված հասարակության
կողմից յուրաքանչյուրի, ինչպես նաև ամբողջ հասարակության համար,
ապահովում է այն բոլոր իրավական (այդ թվում` այլ) միջոցները, որոնք
անհրաժեշտ են իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման
համակարգի իրագործման համար: Դատական իշխանության ինքնուրույնությունը ենթադրում է արտաքին և ներքին ինքնավարություն, որը
պահանջում է իրավաբանորեն ամրագրված կազմակերպչական կառուցվածքի, լիազորությունների, գործառույթների, ռեսուրսների և «ինքնիշխանության» այլ հատկանիշների առկայություն:
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СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Одним из вопросов, стоящих перед Республикой Армения и требующих первоочередного решения, является установление справедливости в обществе, поскольку наибольшая недов օльство общества –
несправедливость и общество больше всего требует справедливости.
Вопрос может быть решен путем формирования и реализации самостоятельной и независимой судебной власти в системе государственного управления.
В статье разъясняется содержание и объем понятий «самостоятельность» и «независимость» как принципы судебной власти.
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THE SELF-DEPENDENCE AND INDEPENDENCE OF JUDICIAL
AUTHORITY
One of the issues, which facing the Republic of Armenia on today and
require an urgent solutions, is to establish justice in society, as
overwhelming majority of society is dissatisfied with crying injustice,
reigning in a society. The issue can be solved by the formation and
implementation of a separate and independent judiciary in the system of
public administration.
The article explains the content and scope of the concepts "selfdependence" and "independence" as the principles of the judiciary.
Keywords: judicial power (authority), principles, self-dependence,
independence.
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ԳԵՎՈՐԳ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

Իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ
Հոդվածում քննարկվում է ձերբակալումը՝ որպես անձին ազատությունից զրկելու հիմնական եղանակ: Հատկապես կարևորելով
ազատությունից զրկելու պահը ճիշտ որոշելու անհրաժեշտությունը՝
անդրադարձ է կատարվում բերման ենթարկելու ինստիտուտի և
ձերբակալման տարբերությանը` ըստ էության հիմնավորելով, որ
բերման ենթարկելը որոշ հիմքերի առկայության դեպքում ուղղակի
պետք է դիտվի ձերբակալում Մարդու իրավունքների եվրոպական
Կոնվենցիայի (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) 5-րդ հոդվածի իմաստով: Հոդվածում նաև վերլուծվում են ազատությունից զրկելու այլ
եղանակներ:
Հիմնաբառեր. Համաձայնագիր, ազատազրկում, ձերբակալում,
ազատության սահմանափակում, բերման ենթարկել, հանցագործություն:

«Ձերբակալում» և «կալանավորում» եզրույթներն օգտագործվում են
Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի բոլոր դրույթներում և վերաբերում են
ազատությունից զրկելու հետ կապված ցանկացած միջոցի (ներքին կարգով ինչ անվանում էլ ունենան): Ըստ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետև՝ Դատարան) դիրքորոշման՝ Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածում սահմանված դատական վերահսկողության մասին
երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում ազատությունից զրկելուց անմիջապես հետո:
Ցանկացած այլ մոտեցում անկասկած կհանգեցնի Համաձայնագրի
խախտման:
Հարկ է լավ պատկերացնել, թե ինչն է համարվում ազատազրկում,
քանի որ այդ պահից գործողության մեջ են մտնում Համաձայնագրի 5-րդ
հոդվածի պահանջները: Կարող է առաջանալ այնպիսի իրավիճակ, երբ
որևէ մեկը զրկվում է ազատությունից, սակայն իրավասու անձանց կողմից
չի կայացվում իրավիճակին համապատասխան որոշում, և անձը ձեռք չի
բերում այդ իրավիճակին համապատասխան իրավասուբյեկտություն:
Ազատազրկման (ազատության սահմանափակման) պահը որոշելը
խիստ կարևոր է քրեական դատավարությունում՝ ազատությունը կորց-
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րած անձին մինչև դատարան ներկայացնելու և դատաքննությանը նախորդող կալանավորման ողջ ժամկետի համար:
Գոյություն ունեն ազատազրկման այլ ձևեր, որոնց նկատմամբ
Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը կարող է կիրառելի լինել: Այս համատեքստում առաջնահերթ է դառնում բերման ենթարկելու ինստիտուտի և պետության հայեցողության դրսևորման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը: Օրինակ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
153-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Բերման ենթարկելն առանց հարգելի
պատճառի քննության չներկայացող կասկածյալին, մեղադրյալին, ամբաստանյալին, դատապարտյալին, վկային և տուժողին հարկադրաբար
քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելն է` նրա
նկատմամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան դատավարական գործողություններ կատարելու համար, որը կարող է զուգորդվել բերման ենթարկվող անձի իրավունքների և ազատությունների
ժամանակավոր սահմանափակմամբ: Բերման ենթարկելը կատարվում է
վարույթն իրականացնող հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի
կամ դատարանի պատճառաբանված որոշման հիման վրա: Նշանակված ժամկետում կանչով ներկայանալուն խոչընդոտող հարգելի պատճառների առկայության մասին կասկածյալը, մեղադրյալը, ամբաստանյալը, դատապարտյալը, ինչպես նաև վկան և տուժողը պարտավոր են
տեղյակ պահել իրենց կանչած մարմնին: Չի թույլատրվում բերման ենթարկել մինչև 14 տարեկան անչափահասներին, հղի կանանց և ծանր
հիվանդությամբ տառապող անձանց, բացառությամբ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման մեջ կասկածվելու դեպքերի»:
Ըստ էության, ձերբակալումը կամ կալանավորումը դիտվում են որպես անձին ազատությունից զրկելու եղանակներ: Սակայն դատական
նախադիպային իրավունքի վերլուծությունն ուղղակի հիմնավորում է, որ
անձին իր կամքին հակառակ այլ վայր տեղափոխելը կամ տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակումը որոշակի հանգամանքներում նույնպես կարող է դիտվել ազատության սահմանափակում: Այստեղ կարևոր
հարցն այն է, որ և՛ ձերբակալելու, և՛ բերման ենթարկելու դեպքում փաստացի ունենք նույն վիճակը: Հետևաբար, ո՞ր դեպքում է անձին բերման
ենթարկելը համարվում ազատության իրավունքի սահմանափակում
Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի իմաստով: Այս հարցն ուղղակի թողնված
է պետության հայեցողությանը, քանի որ ձերբակալումը բնութագրող
հատկանիշները հաճախ այնքան հստակ և որոշակի չեն, որ հնարավոր
լինի դրանց հստակ տարանջատումը: Եվ դա տրամաբանական է, քանի
որ եթե անձի ազատությունը սահմանափակվում է բերման ենթարկելու
եղանակով, վերջինս որևէ դեպքում չի օգտվում ձերբակալվածին վերա186
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պահված կարգավիճակից, հետևաբար նաև` Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքներից: Կարևոր, բայց ոչ որոշիչ տարբերությունը, որով և սահմանափակվում է պետության հայեցողությունը,
համարվում է ազատությունից զրկելու ժամանակահատվածը: Օրինակ՝
ՀՀ օրենսդրությամբ ձերբակալման առավելագույն ժամանակահատվածը
72 ժամ է: Իսկ բերման ենթարկված անձին պահելու որևէ ժամանակագրական սահմանափակում` նվազագույն կամ առավելագույն ժամանակահատված, սահմանված չէ, հետևաբար անձին բերման ենթարկելը, ըստ
էության, կարող է դիտվել ազատությունից զրկում Համաձայնագրի
5-րդ հոդվածի իմաստով` դրանից բխող հետևանքներով: Այստեղից
հետևում է, որ միայն ազատությունից զրկելու տևողությունը չի կարող
դրվել երկու ինստիտուտների տարբերության հիմքում: Այդ առումով
հատկապես ուշադրության է արժանի նյութական կողմը, այսինքն՝ անձին բերման ենթարկելու հիմքը, նպատակը և այն հարցերը, որոնք
տրվում են բերման ենթարկված անձին: Անձին կարող են բերման ենթարկել դատավարական գործողություններին մասնակցելու համար:
Օրինակ՝ վկաները, տուժողները կարող են բերման ենթարկվել հարցաքննության համար, հետևաբար, եթե վերջիններիս տրվում են հարցեր, որոնք իրենց հիմքում մեղադրանք կամ կասկած են պարունակում
հանցագործությանը տվյալ անձի առնչության մասին, ապա միանշանակ
է, որ և՛ փաստացի, և՛ իրավաբանորեն անձի ազատության սահմանափակումը բերման ենթարկելու եղանակով պետք է դիտվի որպես ձերբակալություն: Հետևաբար բերման ենթարկվող անձը «դե յուրե» պետք է
որակվի որպես ձերբակալված անձ` դրանից բխող իրավական հետևանքներով: Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր նման դեպք Դատարանը
ճանաչելու է Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի խախտում: Այսինքն՝ այս
դեպքում պետության հայեցողությունը էականորեն սահմանափակվում է:
Ազատության սահմանափակումը կարող է դիտվել ձերբակալում
Համաձայնագրի իմաստով, երբ իրավապահ մարմինների աշխատակիցը
(անկախ փաստացի ուժ կիրառելու հանգամանքից) պարզ հասկացնում
է, որ անձը կամ չի կարող թողնել այս կամ այն վայրը, կամ պարտավոր
է իր հետ գնալ որևէ այլ վայր: Դա տարածվում է այն իրավիճակների
վրա, երբ փողոցում կանգնեցնում են անձին կամ պահանջում, որ վերջինս մնա ոստիկանական բաժնում, եթե նույնիսկ նա կամավոր է ներկայացել: «Դը Վիլդեն, Օրմսն ու Վերսիպն ընդդեմ Բելգիայի» [1] գործով
Դատարանը վճռել է. կարևոր չէ անձը կամավոր է ներկայացել, թե հարկադրաբար, նշանակություն չունի, որ ազատությունից զրկված անձը
տեղյակ չէ դրա մասին, բավական է այն, որ այդ անձն այլևս չի կարող
ազատորեն հեռանալ տվյալ վայրից:
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Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի դրույթները պետք է կիրառել այն
դեպքրում, երբ ազատության սահմանափակման ենթարկված անձը չի
կարող հեռանալ նշված տեղից (փողոց, որևէ այլ բաց տարածք) կամ
պարտավոր է մնալ նշված փոխադրամիջոցում, վայրում (պարտադիր չէ,
որ այն խուց լինի): Ի դեպ, այն, որ անձը որոշ չափով ազատություն ունի
և գտնվում է որևէ տեղում, չի նշանակում, որ Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը չի կիրառվում:
Այսպես, «Աշինգդեյնն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» [2] գործով որոշվել էր, որ հոգեբուժարանի չկողպված հիվանդասենյակում տեղավորված հարկադիր բուժման մեջ գտնվող անձի վրա, որին թույլատրված է ցերեկային ժամերին և հանգստյան օրերին դուրս գալ հիվանդանոցի տարածքից առանց ուղեկցության, տարածվում է Համաձայնագրի
5-րդ հոդվածը: «Գուձարդին ընդդեմ Իտալիայի» [3] գործով Դատարանը
որոշել է, որ Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը կիրարկելի է նաև այն դեպքում, երբ կազմակերպված հանցագործության մեջ կասկածվող անձն
ապրում է նման այլ անձանց հետ՝ հեռավոր կղզում չառանձնացված տարածքում: Չնայած նրա կնոջն ու երեխային թույլատրված էր ապրել նրա
հետ, հարկադրանքի և մեկուսացման զուգակցումը բավական էր, որպեսզի այն դիտվեր որպես ազատությունից զրկում: Այս գործոններն
ավելի կարևոր են, քան գտնվելու վայրը, այնպես որ պահանջն առ այն,
որ անձը մնա տանը, շոշափում է Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը, լինի
դա դատավարությանն սպասելիս, ինչպես եղել է «Ջուլիա Մանզոլին
ընդդեմ Իտալիայի» գործով [4], թե պարետային ժամի առավել խիստ
պայմանների դեպքում, երբ անձն իրավունք ուներ տնից դուրս գալու
միայն պահակախմբի ուղեկցությամբ, ինչպես «Կիպրոսն ընդդեմ Թուրքիայի» գործում [5]: Երբ որևէ մեկին հարկադրում են բնակվել որոշակի
տարածքում, օրինակ՝ որևէ գյուղում կամ շրջանում, ընդ որում, առանց
մեկուսացնելու շրջապատից, համարվում է ավելի շուտ միջամտություն
տեղաշարժման ազատությանը, քան ազատությունից զրկում, ինչպես
նշել է Դատարանը «Գուձարդին ընդդեմ Իտալիայի» գործով:
Ազատությունից զրկելու փաստը որոշելու համար կարևոր է նաև
դրան ենթարկված անձի կարգավիճակը: Առաջին հերթին դա վերաբերում է այն անձանց, ովքեր ծառայում են բանակում, քանի որ նրանց
պարտադրում են լինել այս կամ այն վայրում սովորական կարգապահական ռեժիմի կիրառման միջոցով:
Այսպես, «Էնգելն ընդդեմ Նիդերլանդների» գործով Դատարանը
վճռել է, որ Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը չի կարելի կիրառել ձերբակալման այն ձևի պարագայում, որի հետևանքով զինծառայողների ազատությունը ոչ ծառայողական ժամերին սահմանափակվել է այդ նպատա188
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կի համար նախատեսված բանակային տարածքում գտնվող բաց շինությունում, չնայած նրանք միաժամանակ պարտավոր էին կատարել իրենց
սովորական ծառայողական պարտականությունները: Զինծառայողները
կարող էին հիմնվել Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի վրա միայն այն դեպքում, եթե ենթարկված լինեին խիստ ռեժիմի ձերբակալման, որի դեպքում նրանք կփակվեին խցում և չէին կարողանա կատարել իրենց սովորական պարտականությունը:
Նման որոշումը հիմնավորվում է այսպես. քանի որ զինվորական
ծառայությունը, անկասկած, առաջացնում է ազատության սահմանափակում, այդ սահմանափակման աստիճանը պետք է ավելի բարձր լինի,
քան քաղաքացիական անձանց դեպքում, որպեսզի նրանց վրա տարածվի
Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը:
Քիչ հավանական է, որ արդեն իսկ բանտում գտնվող անձի նկատմամբ ազատության առավել խիստ սահմանափակումների կիրառումը
(ինչպես օրինակ՝ համեմատաբար մեղմ ռեժիմի բանտից տեղափոխումն
ավելի խիստ ռեժիմի բանտ) Դատարանի կողմից դիտվի որպես ազատությունից զրկում` Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի համաձայն: Քանի որ
ազատությունն արդեն կորսվել էր մեղադրական դատավճռի կամ կալանավորման մասին այլ որոշման հետևանքով, Դատարանը վճռել էր, որ
այն դեպքում, երբ կալանավորվածին պահել են առանձին բանտախցում՝
թույլ չտալով ազատ շփվել այլ կալանավորների հետ, ազատությունից
զրկում չի դիտվում: Այնուամենայնիվ, «Բոլլանն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» [6] գործով Դատարանը վճել է, որ բանտում կիրառվող
միջոցները բացառիկ հանգամանքներում կարող են համարվել միջամտություն ազատության իրավունքին: Դատարանը նաև որոշել է, որ հատուկ թույլտվությամբ բանտից դուրս եկած կալանավորը կրկին ազատություն է ձեռք բերում, այնպես որ դրանից հետո նրան բանտ վերադարձնելը կդիտվի ազատությունից զրկում` ըստ 5-րդ հոդվածի պահանջի: «Ուիկսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության» [7] գործով Դատարանն
ընդունելի չհամարեց այնպիսի անձանց նկատմամբ կիրառված ազատության սահմանափակումները, որոնք պահանջում էին հսկողության
որոշակի աստիճան: Տվյալ պարագայում, անկասկած, կարևոր է այն, որ
անձն ազատ արձակվի ոչ թե որոշակի նպատակով, օրինակ` հուղարկավորության արարողությանը մասնակցելու համար, այլ ընդհանրապես,
օրինակ՝ պատիժը կրի բաց ռեժիմով, այսինքն` որոշակի սահմանափակումներով:
«Ձերբակալում» հասկացության օրենսդրական ձևակերպումը Համաձայնագրի պահանջներին համապատասխանեցնելու առումով առկա են
որոշակի հակասություններ: Ըստ ՀՀ գործող օրենսդրության՝ որպեսզի
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անձը համարվի ձերբակալված, նրա նկատմամբ պետք է իրականացված լինեն միմյանց հաջորդող մի շարք գործողություններ: Դրանցից մեկի բացակայության դեպքում անձը ձերբակալվածի կարգավիճակ և դրա
հետ կապված իրավունքներ ձեռք չի բերում: Մասնավորապես, համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջների` ձերբակալվածը պաշտպան ունենալու իրավունք ունի այն պահից, երբ նրան
ներկայացվում է ձերբակալման մասին քրեական հետապնդման մարմնի
որոշումը, ձերբակալման արձանագրությունը կամ խափանման միջոց
ընտրելու մասին որոշումը: Այսպիսով՝ գործող օրենսդրությունն անձի
ձերբակալված լինելու հանգամանքը կապի մեջ է դնում որոշակի դատավարական փաստաթղթերի առկայության հետ: Այնուամենայնիվ, անկախ նրանից, թե ՀՀ ներքին օրենսդրությունը ինչ կարգավորում է նախատեսում անձին ձերբակալվածի կարգավիճակ տրամադրելու հետ
կապված, տվյալ դեպքում պետությունն ըստ էության զրկված է հայեցողության որևէ դրսևորումից, քանի որ անձին ազատությունից զրկելու
պահը բոլոր դեպքերում համարվում է նրա ազատությունը փաստացի
սահմանափակելը` անկախ փաստաթղթային կամ այլ նախապայմաններից:
Երկրորդ կարևոր խնդիրն այն է, որ վարույթն իրականացնող մարմնի
վրա օրենքով դրված չէ ձերբակալվածին անհապաղ դատարան տանելու
պարտականություն: Միակ երաշխիքը, որ օրենսդիրը սահմանում է ձերբակալվածի համար, ձերբակալման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը դատարանում բողոքարկելու հնարավորությունն է, որը ներպետական օրենսդրությունում անհրաժեշտ կառուցակարգերի բացակայության պատճառով կիրառում չի գտնում, այսինքն` գործնականում կիրառելի
չէ, ինչը նշանակում է, որ Համաձայնագրի երաշխիքներից առնվազն մեկը
փաստացիորեն գոյություն չունի: Ընդ որում՝ փաստացի Համաձայնագրի
5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթները Հայաստանի Հանրապետությունում
ո՛չ օրենսդրական, ո՛չ գործնական մակարդակով չեն կիրառվում:
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

De Wilden, Ormes and Verseep v.Belgium, 18 June 1971․
Ashicdeein v.United Kindgom, 28 May 1985․
Gudzandeen v.Italy, 6 November 1976․
Julia Manzolini v.Italy, 1 July 1997․

5.

Cyprus v.Turkey, Հայտարարություններ N 6780/74 և N 6950/75

6. Boullan v.United Kindgom, 4 May 2000թ. (գանգատի ընդունման
մասին որոշում):
7. Ueex v.United Kindgom, 2 May 1987․
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ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 1
Հոդվածում ուսումնասիրված է քաղաքական մշակույթը` որպես
ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ և գաղափարական-աշխարհայացքային ֆենոմեն: Այդ համատեքստում քաղաքական մշակույթը
դիտարկված է որպես քաղաքական համակարգում դերակատարների վարքագիծը սահմանող պատկերացումների, զգացումների,
մոտեցումների այնպիսի ամբողջություն, որն իմաստավորում և կանոնակարգում է քաղաքական գործընթացը: Դա էլ համախմբում է
հասարակությանը իր անցյալով, ներկայով և ապագայով: Այս
շրջանակում քաղաքական մշակույթը դիտարկված է նաև որպես
մարդասիրական գիտակցության ամբողջություն՝ կարևորելով
ազատական և ավանդական մշակութային արժեքների փոխներդաշնակման անհրաժեշտությունը:
Մոտեցումը հիմնավորված է նկատի ունենալով, որ խորհրդարանական կառավարման պայմաններում ՀՀ-ի քաղաքական մշակույթի ժողովրդավարացման գերակա հիմնախնդիր է անհատի քաղաքական սոցիալականացումը:
ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման արդյունավետության
ապահովման դիտանկյունից անհրաժեշտ է նվազեցնել PR և GR
տեխնոլոգիանների մանիպուլյացիաները: Դա հոդվածի հեղինակի
համոզմամբ կնպաստի խորհրդարանական մշակույթի զարգացմանը:
Այս պարագայում ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման արդյունավետության ապահովման նպատակով քաղաքական մշակույթի
Ժողովրդավարացման գերակա հիմնախնդիրն է ընտրանի-ընտրազանգված քաղաքական դիսկուրսը, որի հետևանքով կնվազի քաղաքական համակարգի մարգինալության ռիսկայնությունը:
Հիմնաբառեր. քաղաքական մշակույթ, հումանիզմ, անձի սոցիալականացում, խորհրդարանական կառավարում, քաղաքական
ընտրանի, խորհրդարանական մշակույթ, PR և GR տեխնոլոգիաններ, քաղաքական դիսկուրս:
1 Հոդվածի

սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 2017

թվականի 2-րդ համարում (էջ 115124):
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Պատմության հոլովույթում ձևավորված փորձը վկայում է, որ խորհրդարանական կառավարման արդյունավետության ապահովման համար,
առաջին հերթին, անհրաժեշտ է ՀՀ-ում ժողովրդավարացնել քաղաքացիների վրա ազդելու PR և GR տեխնոլոգիաների մշակման արժեհամակարգը՝ նվազեցնելով մանիպուլյացիան: Քաղաքական աջակցություն
ստանալու համար կառավարող վերնախավը պետք է ՀՀ քաղաքացիներին ապացուցի անհատական սոցիալական շարժունակության հնարավորությունների իրական լինելը, ստեղծի հաղորդակցման արդյունավետ ուղիներ և գործնականորեն ցույց տա իշխանության նկատմամբ սեփական հավակնությունների հիմնավորվածությունը: Հետևաբար ՀՀ-ում սահմանադրական փոփոխությունից հետո անհրաժեշտություն է առաջացել զարգացնելու խորհրդարանական մշակույթը՝ իրականացնելով կյանքի որակի և մակարդակի բարձրացման պահանջներին համապատասխանող
օրենսդրական փոփոխություններ: Միայն այդպես կարելի է կանխել կուտակված բարիքների բաշխումից և քաղաքական որոշումների իրական
հետևանքների խզումից ծագող անբավարարվածության աճը, որն
ուղեկցվում է օտարմամբ, աղքատությամբ, արտագաղթով և ժողովրդագրական ճգնաժամով: Այս համատեքստում հանրագումարելով ՀՀ-ում
քաղաքական փոփոխությունների արդյունքները՝ ընդգծենք, որ խորհրդարանական կառավարումը առավել քան հնարավորություն է տալիս քաղաքական ընտրանուն կառավարում իրականացնելու «անցում-համախմբում» հարացույցի համաձայն: Այն կերպափոխումների արդյունավետության ապահովման նկատառումներով ենթադրում է.
1) ժողովրդավարական ճանապարհով քաղաքականապես մրցունակ
կառավարող ընտրանու բաց հավաքագրում,
2) ընտրանու հետ բնակչության լայն զանգվածների քաղաքական
համագործակցություն և մասնակցություն քաղաքական որոշումների ընդունմանը:
Փաստորեն, «անցում-համախմբում» հարացույցի շրջանակներում
ՀՀ քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման գրավական է
մրցունակ և նորարարական գիտելիքներով օժտված ընտրանու բաց հավաքագրման ապահովման գործընթացը: Այս սցենարն ի վիճակի չէ համակարգված բացատրելու հայ քաղաքական իրականության մեջ ընթացող
գործընթացների լեգիտիմությունը, եթե քաղաքական ընդդիմությանը շարունակի հանդես գալ որպես հեղափոխական շարժում: Դրանով էլ կարելի
է բացատրել ՀՀ բարեփոխումների թույլ դինամիկան և ընդունվող քաղաքական որոշումների կատարման ցածր արդյունավետությունը: Այս գործընթացի արդյունավետությունը պետք է հագեցված լինի մարդասիրությամբ,
որ հնարավորություն կտա՝
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ա) ներդաշնակել քաղաքական գործընթացները և հասարակական
ակնկալիքները՝ վերլուծելով տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակում
տեղի ունեցող քաղաքական զարգացման նպատակները,
բ) համակարգել քաղաքական գործունեության առաջնահերթությունները և ժողովրդավարական բարեփոխումներին ուղղված նախագծերի մշակումը` խուսափելով իրավիճակային և անձնավորված լուծումներից,
գ) նվազեցնել հասարակական հարաբերությունների մարգինալացումը՝ ապահովելով խորհրդարանական և քաղաքացիական վերահսկողություն քաղաքական ընտրանու գործունեության վրա:
դ) զարգացնել խորհրդարանական մշակույթը՝ նպաստելով քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը: Որպես սոցիալ-քաղաքական ֆենոմեն՝ խորհրդարանական մշակույթը ներառում է ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ- գործառութային
զարգացման հեռանկարները, այլև պատգամավորների գիտակցության
մակարդակը և մտածողության առանձնահատկությունները։ Նկատի
ունենալով այն հանգամանքը, որ ՀՀ անցումից համախմբման այս փուլում խորհրդարանում ընտրվածների գերակշիռ մասը սոցիալապես
ապահով մարդիկ են, դոմինանտ է դառնում սոցիալ-տնտեսական ու
վարչական ուժի կենտրոնացումը։ Արդյունքում՝ ընտրողների հոգսերը
իսկության մեջ ներկայացնող իրական ներկայացուցիչների պակասը
կարող է հանգեցնել նրան, որ ընդունվեն ոչ արդյունավետ գործող (իռացիոնալ) օրենքներ, որոնք չեն արտահայտում երկրի կամ բնակչության
հիմնական հատվածի օրինական շահերը, չեն ուժեղացնում հասարակության «իմունային համակարգը»։ Ըստ Գ․Մ. Ռոբերտի արժեքների
հիերարխիկ կառուցվածքը խորհրդարանական մշակույթի հիմնական
բաղադրիչ է, և հանրային քաղաքականություն իրականացնելիս անհրաժեշտ է տարբեր տեսակի հանդիպումների ժամանակ խուսափել իրավական հիմք չունեցող անհատական ձևակերպումներից և հայտարարություններից [4, էջ 151]։
Խորհրդարանական ժողովրդավարությունը կատարյալ է, եթե մեծամասնության կամքը ոչ միայն չի ճնշում փոքրամասնության ձայնը, այլև
ստեղծում է պայմաններ, որ կոլեգիալության, ընտրողների հետ մշտական կապի ապահովման շնորհիվ զարգանա մասնակցային ժողովրդաիշխանությունը։ Նկատի պետք է ունենալ, որ կառավարման խորհրդարանական ձևը հետամուտ է քաղաքական դիսկուրսի միջոցով քաղաքական համակարգի «վերևից» արդիականացմանը: Ունենալով վերահսկողական, իշխանության լեգիտիմացման և վերարտադրության, կողմնորոշման և սոցիալական համախմբման հատկանիշներ՝ դիսկուրսն ապահովում
է ինչպես սոցիալական խմբերի, այնպես էլ հասարակության ժողովրդավա194
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րական համախմբում։ Յուրաքանչյուր դիսկուրսի կարևորագույն տարրը
դրա մասնակիցների շրջանակն է, քանի որ հենց վերջիններս են սահմանում գաղափարներ, արժեքներ, նորմեր՝ տիրապետելով քաղաքական
ենթատեքստերին, ձևերին, միջոցներին և դիսկուրսի գործառույթներին։
Ըստ էության, քաղաքական դիսկուրսը սոցիալ-պատմական հոլովույթում
իմաստավորված տեքստերի ամբողջություն է [5, էջ 7-8]։Որպես այդպիսին՝ նրանք ձևավորում են քաղաքականության հանդեպ վերաբերմունք,
ընկալում, մեկնաբանություն և արժեքային համակարգի արդիականացում՝ ըստ մարտահրավերների: Միաժամանակ քաղաքական դիսկուրսը՝
որպես կառավարող ընտրանու ու լիդերի կերպափոխման գործընթացում
ծագած հարցերի քննարկման մշակույթի առկայության արդյունք, ուղղված
է սոցիալական երկխոսության և համագործակցության մշակույթի զարգացմանը։ Այս դիտանկյունից քաղաքական դիսկուրսը ոչ միայն քաղաքական օրակարգի կառուցվածքային և հաղորդակցական գործառույթների
վերլուծությունն է, այլև հստակ ուղղորդված հաղորդակցության յուրահատուկ ձև, քաղաքական դերակատարների տեսակետների ուսումնասիրություն, քննարկում և հաստատում։
Ըստ էության՝ լեզվի համակարգը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր տիրույթում ստեղծել սկզբունքորեն անվերջ թվով իմաստներ, որոնք շրջանառության մեջ են որոշակի պատմական ժամանակահատվածում: Այս
գործընթացում առանձնահատուկ դեր ունեն ավանդական և էլեկտրոնային ԶՏՄ-ները: Որպես հանրային կարծիքի ձևավորման գլխավոր գործիք՝ մի կողմից դրանք դիսկուրսի մասնակիցների կողմից ձևավորված
տարբեր մտքերի, արժեքների առավել արդյունավետ փոխանցման միջոց են, իսկ մյուս կողմից, ունենալով մեծ ազդեցություն փոխանցվող տեղեկույի վրա և ծառայելով այս կամ այն խմբի շահերին, կարող են հանդիսանալ այսպես կոչված «թարգմանիչներ»՝ ստեղծելով և՛ կոնֆլիկտային, և՛ փոխհամաձայնային իրավիճակ։ Ուստի քաղաքական դիսկուրսը
ենթադրում է տարաբնույթ լեզվամտածողական ճկունություն, համակարգված գիտելիքներ աշխարհի, նպատակադրման, կարծիքների, դիրքորոշումների, գաղափարախոսությունների, իշխանական հարաբերություններում առկա տեղեկատվահաղորդակցական հարաբերությունների
մասին: Փաստորեն, ինչպես կոնֆլիկտ, այնպես էլ փոխհամաձայնություն ենթադրող քաղաքական դիսկուրսը որոշակի պատմական իրավիճակի, մշակույթի և որոշակի պայմաններում ձևավորված և զարգացող
տեքստի բազմակողմանի վերլուծության գործընթացի հետևանք է: Անհրաժեշտ է համադրել քաղաքական դիսկուրսի ինստիտուցիոնալ
(տարբեր քաղաքական ուժերի մրցակցային շահերը ներառող իշխանական կառուցվածքների ստեղծում), ընթացակարգային (քաղաքական դերակատարները պահպանում են սահմանադրությամբ ամրագրված խաղի
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կանոնները), արժեքային (ժողովրդավարական հիմնարար արժեքների վերաբերյալ համաձայնության կնքում) բաղադրիչները: Խորհրդարանական
կառավարման պայմաններում ՀՀ-ում ժողովրդավարության որակի բարձրացման նկատառումներով հնարավոր է նեգատիվ և պոզիտիվ դիսկուրսը: Առաջինը հասարակական համախմբում է ապահովում «ապակառուցողական» փոփոխությունների փուլում՝ կապված նախկին ավտորիտար
համակարգի փլուզման հետ: Այստեղ խոսքային ակտը կարող է ավարտվել հաջողությամբ, եթե իրականացվում է նախանշված պայմանական
ընթացակարգին համապատասխան, եթե խոսքային ակտին մասնակից
անձն արտահայտվում է անկեղծ, համոզիչ, իսկ յուրաքանչյուր անձ, մասնակցելով խոսքային ակտին, կարևորում է դիսկուրսի էությանը համապատասխան ինտելեկտուալ գործողությունների ամրագրումը խոսքի և գործի
իսկության միջոցով: Այս դիտանկյունից էլ ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման պայմաններում հետագա քաղաքական կերպափոխությունների արդյունավետության ապահովման համար «պոզիտիվ դիսկուրսի» անհետաձգելի պահանջմունք է առաջացել: Այս համատեքստում փոխակերպումների իրականացման անհրաժեշտ պայման են դառնում բարեփոխումների վերջնական նպատակների ընդհանուր ընկալումը և «հասարակական կառուցվածքի ցանկալի ձևերի» վերաբերյալ ընդհանուր համաձայնությունը հանրային շահի գերակայության հիմքի վրա: Միևնույն ժամանակ, կառավարող ընտրանին, լինելով քաղաքական մշակույթի կրող և արարող, դիսկուրսի միջոցով պարտավոր է ռացիոնալացնելու ազգային, պետական շահերի շուրջ ձևավորված օրակարգը: Այս համատեքստում արդիականացվում է իշխանության իրականացման մշակույթի արժեքաբանությունը: Ըստ էության, այն ունի որոշակի սոցիալ-պատմական ենթատեքստ,
որտեղ ձևավորվում են երևույթների մեկնաբանումն ու ընկալումը: Այսինքն՝ քաղաքական դիսկուրսը պատմականորեն ձևավորված և քաղաքական ժամանակի հրամայականով արդիականացած տեքստերի ամբողջություն է: Որպես այդպիսին՝ այն գտնվում է լիդերների և ընտրանիների իշխանության իրականացման մշակույթի հիմքում: Եթե քաղաքական դիսկուրսը չի արդիականանում՝ պայմանավորված ժամանակի
հրամայականով, ապա քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի լուծման
գործընթացը երկարաձգվում է: Ուստի ժողովրդավարական անցումից
համախմբում գործընթացում կառավարող ընտրանին՝ որպես արդիականացման գլխավոր դերակատար, նպատակադրված գնում է դիսկուրսի՝
հանուն սոցիալական երկխոսության, սերունդների համերաշխության, իշխանության իրականացման մշակույթի հումանիզացման: Այս դիտանկյունից կառավարող ընտրանի պետք է բաց հավաքագրվեն այն անհատներն, որոնք ունակ են ըստ հրամայականի փոփոխելու իշխանության իրականացման իրենց մշակույթը։ Հենց նրանք են պատասխանատու դիս196
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կուրսի իրականացման և արդյունքի համար, քանի որ նրանք, որպես քաղաքական մշակույթի արդիականացման պատասխանատուներ, շահագրգռված են զարգացնելու քաղաքացիական մշակույթը է [6, էջ 7-8]։
Ուստի պատահական չէ, որ դիսկուրսը դիտարկվում է որպես քաղաքական դերակատարների միջև հաղորդակցական փոխգործակցություն՝ սեփական դիրքերն ամրապնդելու և հանրային շահը համախմբելու համար:
Փաստորեն, քաղաքական դիսկուրսն ունի վերահսկողական, իշխանության լեգիտիմացման և վերարտադրման, կողմնորոշման, ինչպես նաև ժողովրդավարական համախմբման նպատակ: Այս համատեքստում գիտելիքի արտադրության, կազմակերպման և նորարարացման օգնությամբ
լեզվամտածողությունը ստեղծում է սկզբունքորեն անվերջ թվով
իմաստներ՝ նպատակամետ շրջանառելով որոշակի պատմական ժամանակահատվածի առանձնահատկությունը:
Փաստորեն, քաղաքական դիսկուրսը սեմանտիկական տեսանկյունից ներառում է նշանների համակարգեր, որոնք ամփոփում են տարատեսակ տեքստեր, լեզուներ, խորհրդանիշներ: Սեմանտիկայի ուսումնասիրության համար կարևոր է անցումից համախմբում գործընթացում բացահայտել քաղաքական դիսկուրս ձևավորող այնպիսի հայեցակարգերի բազան, ինչպիսիք են ընտրությունը, մասնակցությունը, իշխանությունը,
աջակցությունը, սոցիալական երկխոսությունը, պատասխանատվությունը, հարստության լեգիտիմությունը։ Ընդհանուր նշանակության այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են ազգային գաղափարը, ազգային շահը, ժողովրդավարության հետընթացի կանխումը և այլն, հիմք են քաղաքական
դիսկուրսի բովանդակության համար [7]։ Նկատի պետք է ունենալ, որ կառավարման խորհրդարանային ձևի պայմաններում խորհրդարանական
էլիտան, լինելով քաղաքական արդիականացման գլխավոր դերակատար,
նպատակադրված դիսկուրսով և՛ հասարակական կարծիք է ձևավորում, և՛
անձի քաղաքական սոցիալականացում իրականացնում: Այդ գործընթացոմ առանձնահատուկ դեր ունեն PR և GR տեխնոլոգիաները։
Հանրագումարենք. քաղաքական մշակույթն իր անցյալ-ներկա-ապագա
բազմաչափությամբ որոշակի համընդհանուր և ազգային արժեքային
համակարգերի փոխազդեցությունների ամբողջություն է: Այդ առումով
ՀՀ-ի «անցումից համախմբում» գործընթացի հիմքում անհրաժեշտ է
դնել ժողովրդավարության որակի ապահովման արժեքաբանությունը,
նոր հումանիզմը, ինչպես նաև կյանքի որակի և մակարդակի բարձրացման հրամայականները: Դա հնարավորություն կտա ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման պայմաններում բարձրացնելու ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության որակը՝ քաղաքական համակարգը զերծ կպահելով տարաբնույթ մարգինալ ցնցումներից:
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ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАРЛАМЕНТСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрена политическая культуры как часть общей
культуры, а также идеологический и мировоззренческий феномен. В этом
контексте политическая культура рассмотрена в качестве такой целостности представлений, эмоций, менталитета и подходов, определяющих
поведение акторов в политической системе, которая характеризует и
систематизирует политический процесс. Это консолидирует общество в
его прошлом, настоящем и будущем. С этой точки зрения политическая
культура рассмотрена также как целостность гуманистического сознания,
основанная на необходимости гармонизации традиционных и либеральных культурных ценностей.
Данный подход обоснован с учетом того, что в условиях парламентского управления, приоритетной задачей демократизации политической культуры РА является политическая социализация личности.
Вместе с этим, с точки зрения обеспечния эффективности парламентской формы правления в РА, необходимо снизить уровень манипуляций PR и GR технологий. Автор убежден, что это поспособствует развитию парламентской культуры. В этом контексте, с целью обеспечения
эффективности парламентской формы правления в РА, приоритетной
задачей демократизации политической культуры является политический
дискурс элита-электорат, в результате чего снизится риск маргинализации политической системы.
Ключевые слова: политическая культура, гуманизм, социализация
личности, парламентская форма правления, политическая элита, парламентская культура, PR и GR технологии, политический дискурс.
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THE ISSUE OF DEMOCRATIZATION OF POLITICAL CULTURE
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE PROCESS OF
PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNANCE
The article analyses political culture as a part of general culture, as well as
an ideological and worldview phenomen. In this contex political culture is
discussed as such integrity of perceptions, emotions, mentality and
approaches, which determine behavior of actors in political system, as well as
characterize and systemize the political process. This consolidates society in
its past, present and future. From this point of view political culture is
observed also as integrity of humanistic consciousness, which is based on the
necessity of harmonization of traditional and liberal cultural values.
This approach is proved taking into account the fact that in the process of
parliamentary form of governance a priority of democratization of political
culture in the RA is political socialization of individual.
At the same time based on the necessity to provide efficiency of
parliamentary form of governance in the RA, it is necessary to reduce the level
of manipulations of PR and GR technologies. The author is convinced that this
will foster the development of political culture. In this context aiming to provide
efficiency of parliamentary form of governance in the RA, a priority for
democratization of political culture is the elites-electorate political discourse.
This will reduce risk of margiznalization of political system.
Keywords: political culture, humanism, socialization of individual,
parliamentary form of governance, political elite, parliamentary culture, PR and
GR technologies, political discourse.
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ԱՇՈՏ ԾՈՐՄՈՒՏՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՆ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Հոդվածում ներկայացված է աշխարհաքաղաքական զարգացումների տիրույթում Հարավային Կովկասի ռազմավարական կարևորությունը: Հեղինակը տարածաշրջանը դիտարկել է որպես բազմաշերտ և բազմաբևեռ միավոր՝ իր էթնիկական, ցեղային, կրոնական, մշակութային և ազգային առանձնահատկություններով: Այդ
դիտանկյունից, հենվելով Ս. Հանթինգթոնի աշխարհաքաղաքական
հայեցակարգի վրա, լուսաբանված է, որ տարածաշրջանում առկա
հակամարտությունները միայն քաղաքակրթությունների բախման
արդյունք չեն: Ըստ այդմ՝ հեղինակը հիմնավորել է դրույթ, համաձայն որի Հարավային Կովկասում գլոբալ քաղաքական զարգացումները հետարդիականացման պայմաններում առաջ են քաշում
նոր որակի անվտանգության մարտահրավերներ:
Հիմնաբառեր. Հարավային Կովկաս, աշխարհաքաղաքական
զարգացում, սառը պատերազմ, քաղաքակրթությունների բախում,
հայեցակարգ, խզման գիծ, հետարդիականացում, անվտանգություն:

Հարավային Կովկասը պատմականորեն աշխարհաքաղաքական շահերի կիզակետ է, ինչը պայմանավորված է տարածաշրջանի ռազմավարական նշանակության աշխարհաքաղաքական դիրքով: ԽՍՀՄ փլուզման,
երկբևեռ աշխարհակարգի վերացման և սառը պատերազմի ավարտի
հետևանքով Հարավային Կովկասի նորանկախացած պետությունները՝ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը բախվեցին աշխարհաքաղաքական,
տնտեսական և անվտանգային տարաբնույթ մարտահրավերների հետ:
Ըստ Ս. Հանթինգթոնի՝ սառը պատերազմից հետո մշակութային ինքնությունների տարբեր տեսակները բնորոշվում են համախմբվածության, մասնատման և բախման ձևաչափերով [1, էջ. 13]: Ըստ այդմ՝ ազգի և մշակույթի
հայեցակարգերը աստիճանաբար իրենց տեղը զիջում են քաղաքակրթութունների հայեցակարգին:
Հարավային Կովկասը բարդ, բազմաշերտ և բազմաբևեռ միավոր է՝
իր էթնիկական, ցեղային, կրոնական, մշակութային և ազգային առանձնահատկություններով: Տարածաշրջանում առկա հակամարտությունների
խնդիրը վերածվում է քաղաքակրթությունների բախման խնդրի: Այս համատեքստում նշենք, որ Ս. Հանթինգթոնը հակամարտությունների երկու
ձև է առանձնացնում. ա) լոկալ մակարդակում (միկրոմակարդակում) ծա201
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գում են բախումներ խզման գծում, տարբեր քաղաքակրթությունների
պատկանող հարևան պետությունների միջև, միևնույն պետության ներսում տարբեր քաղաքակրթությունների պատկանող խմբերի միջև ու
տարբեր խմբերի միջև, որոնք ինչպես նախկին ԽՍՀՄ-ում և այլ միություններում, փորձում են նոր պետություններ ստեղծել նախկին փլատակների վրա: Խզման գծում բախումները հաճախ ծագում են իսլամական և
ոչ իսլամական խմբերի միջև. բ) գլոբալ կամ մակրոմակարդակում
բախումներ են ծագում առանցքային պետությունների՝ տարբեր քաղաքակրթությունների պատկանող հիմնական երկրների միջև: Այս բախումներում ի հայտ են գալիս միջազգային քաղաքականության դասական
հիմնախնդիրներ [1, էջ 322-323]:
Այսօր Հարավային Կովկասում շարունակում են ուժի մեջ մնալ միջազգայնորեն ճանաչում չստացած երեք հանրապետությունների՝ Արցախի, Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի հիմնախնդիրները: Տարածաշրջանում բռնկված լոկալ մակարդակում բախումները տեղափոխվել
են մակրոմակարդակում շարունակվող բախումների: Աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության նոր, ոչ ավանդական սպառնալիքների ծագումը և տարածումն արմատապես փոփոխեցին Հարավային Կովկասի քաղաքական
նշանակությունը: Արդյունքում, Հարավային Կովկասը, որպես բազմագործառութային միջանցք, արտատարածաշրջանային պետությունների
և կառույցների ուշադրության կենտրոնում է:
Հարավային Կովկասը, գտնվելով հյուսիս-հարավ և արևելք-արևմուտք
առանցքների հատման կետում՝ Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր և
Միջին Արևելքի պետությունների, Կասպից և Սև ծովերի միջև, հանդիսանում է քաղաքակրթական, աշխարհաքաղաքական, ռազմաքաղաքական,
առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կարևորագույն ռազմավարական խաչմերուկ: Այն դիտարկվում է նաև որպես Կասպից ծովի ավազանի
ու Միջինասիական տարածաշրջանի արևմտյան դարպաս և Եվրոպան
Կենտրոնական Ասիայի ու դրա սահմաններից դուրս գտնվող պետությունների հետ կապող առանցք: Մասնավորապես, վերջին տարիների ընթացքում սիրիական, ուկրաինական ճգնաժամերի, Ռուսաստանի և Արևմուտքի
հարաբերությունների լարվածության, Թուրքիայում ընթացող զարգացումների, միջազգային հարթակում Իրանի ակտիվացման, ինչպես նաև իսլամական ծայրահեղականության և ահաբեկչության տարածման պայմաններում մեծացել է նաև Հարավային Կովկասի նշանակությունը միջազգային
ռազմական և տնտեսական անվըտանգության տեսանկյունից, որը
գտնվում է «քաղաքական մրրիկների» խաչմերուկում:
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Ակնհայտ է, որ բազմաթիվ առումներով շահավետ աշխարհագրական
դիրքից նվազագույնն օգտվում են հարավկովկասյան ժողովուրդները, ինչը
պայմանավորված է մի շարք տարաբնույթ գործոններով: Հարավային Կովկասի բազմագործառութային դիրքը ստիպում է բացի տարածաշրջանային
տերություններից (Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա) նաև արտատարածաշրջանային գերտերությունների (ԱՄՆ,ԵՄ,ՆԱՏՕ) ակտիվ և հետևողական
ներգրավվածությունը քաղաքական զարգացումներին: Ըստ ռուս հետազոտող Կ. Հաջիևի՝ Անդրկովկասի պետությունների համաշխարհային քաղաքականությանը մասնակցելու և նոր աշխարհակարգի կայացմանը հաղորդակցվելու հրամայականը բախվում է անհաղթահարելի արգելքների հետ,
քանի որ տարածաշրջանը ներկայացնում է քաղաքական, տնտեսական,
գաղափարախոսական, մշակութային և էթնիկական հակասությունների ու
հակամարտությունների թնջուկ, որում «խճճված են դժվար լուծվող սոցիալտնտեսական, ազգային-տարածքային, մշակութային-կրոնական, աշխարհաքաղաքական և այլ հետաքրքրություններ» [2, էջ 58]:
Մյուս կողմից գերտերությունների շահերը պահանջում են, որպեսզի
Հարավային Կովկասը լինի կանխատեսելի գոտի: Նման մոտեցումը մեծագույնս համապատասխանում է նաև հարավկովկասյան պետությունների,
մասնավորապես՝ Հայաստանի երկարաժամկետ շահերին: Այս պայմանների ապահովման հիմնական գրավականն է հակամարտությունների կարգավորումը և խաղաղության հաստատումը, ժողովրդավարության, հատկապես մասնակցային ժողովրդավարության և ինստիտուտների կայացումն ու տարածաշրջանի պետությունների ինտեգրումը միջազգային տարբեր իրավական, քաղաքական, տնտեսական կառույցներին: Սակայն, ի
տարբերություն Հայաստանի և Վրաստանի, Ադրբեջանում ինստիտուցիոնալ կերպափոխումը հետարդիականության անցման գործընթացում մնացել է նախկին ԽՍՀՄ պայմաններում: «Freedom House»-ի կողմից անցկացվող «Freedom in the World» հետազոտության շրջանակներում պետությունների ինքնիշխանությունը կարևորվեց մասնակցային ժողովրդավարության
համատեքստում: Սկզբունքորեն կարևոր է, որ մասնակցային ժողովրդավարություն չեն համարվում այն պետությունները, որոնք, համաձայն
«Freedom House»-ի գնահատականի, սահմանադրականություն են ամրագրում ավտորիտար տիպի քաղաքական վարչակարգերի միջոցով: Որպես
օրինակ մատնանշվում է Ադրբեջանը [3]: Ինչն ավելի է բարդացնում պետության ինտեգրումը համաշխարհային քաղաքականությանը:
Ներկայիս գլոբալացվող աշխարհում պետությունները համաշխարհային մարտահրավերներին դիմակայելու, զարգացման և իրենց ազդեցության դաշտը ուժեղացնելու համար ձևավորում են տարբեր միություններ:
Ըստ Ս. Հանթինգթոնի՝ նրանք համագործակցում և միություններ են հաս203
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տատում նման և ընդհանուր մշակույթ ունեցող պետությունների հետ, իսկ
ավելի հաճախ բախումներ են ունենում այլ մշակույթի երկրների հետ: Տարածաշրջանում գործընթացներին կապված են «երրորդական մասնակիցներ», որոնք քաղաքակրթական կապեր ունեն կողմերի հետ, ինչպիսիք են՝
Թուրքիան, Ռուսաստանը և Իրանը [1, էջ 34]:
Անցյալ դարավերջին Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումը տարածաշրջանային տիրույթում ակտիվացրեց ԱՄՆ-ի կովկասյան քաղաքականության վեկտորը: Սակայն Ռուսաստանի ներկայիս ռազմաքաղաքական
ղեկավարության որդեգրած քաղաքականությունը, մասնավորապես եվրասիական տնտեսական միության ձևավորումը և ազգային անվտանգության
դոկտրինը (մինչ 2020-ի համար ընդունված, որտեղ նշված է Հարավային
Կովկասի կարևորության մասին՝ որպես ՌԴ-ի համար կենսական տարածաշրջան [4]) միտված է վերականգնելու նախկինում ունեցած ազդեցությունը տարածաշրջանում: 2008 թ. հնգօրյա պատերազմը, Արցախյան հարցի
շուրջ շարունակվող հակամարտությունը ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանն
ամենաակտիվ դերակատարն է որպես «երրորդական մասնակից»:
Ռուսաստանը տարածաշրջանում ՀՀ-ի առանցքային անվտանգային
գործընկերն է և իր ազդեցության լծակներով նաև ձգտում է ազդել ՀՀ-ԵՄ
հարաբերությունների վրա: Սակայն Հայաստանը փորձում է խուսափել
Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև աշխարհաքաղաքական առճակատման
կենտրոն դառնալուց (ինչպես եղավ Վրաստանում և Ուկրաինայում) [5]:
Սակայն ԱՄՆ-ը նույնպես ամրապնդում է իր դիրքերն Անդրկովկասում: Վրաստանում «վարդերի հեղափոխությունը» ամերիկյան քաղաքականության հաստատումն էր տարածաշրջանում: Ներկայում Վրաստանը
և ԱՄՆ-ը վերահաստատելով իրենց դաշնակցային հարաբերությունները
Հարավային Կովկասում, մյուս կողմից ԵՄ-ի կողմից վիզային ռեժիմի ազատականացումը թուլացնում են ռուսական մոնոպոլ ազդեցությունը
(այդ թվում նաև թուրքական) տարածաշրջանում: Նման մոտեցում կարելի
է ցուցաբերել նաև Վրաստանի և Չինաստանի միջև կնքված ազատ
առևտրի պայմանագրից, որը նույնպես թուլացնում է տարածաշրջանի
տնտեսական կախվածությունը Թուրքիայից: Չինաստանը նույնպես
ձգտում է հաստատվել Հարավային Կովկասում: Ամերիկա-վրացական
հարաբերության խորացումը, Վրաստանի եվրաատլանտյան ինտեգրացիան կարևոր է նաև Հայաստանի համար: Վրաստանի եվրաատլանտյան ինտեգրումը, այդ համատեքստում եվրաատլանտյան անվտանգության համակարգի մեջ վրացական օղակի ներառումը կարևորագույն
խնդիր է լուծում Հարավային Կովկասի անվտանգության համակարգում:
Մասնավորապես, ինչպես նշում է թուրք վերլուծաբան Ֆ. Գյուլեն, «դա
թուլացնում է Թուրքիայի տարածաշրջանային դերը՝ որպես եվրաատ204
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լանտյան համակարգի անդամ» [6]: Վրաստանում «արևմտականացում»
(westernization) գործընթացները, եվրաատլանտյան անվտանգության համակարգի ամրապնդումը ոչ միայն Վրաստանի, այլև տարածաշրջանի համար նոր անվտանգության համակարգի անցման քայլ է [7, էջ 192]: Արդյունքում՝ Հարավային Կովկասում սկսել են ծավալվել մեծ քաղաքական խաղեր
և կոմբինացիաներ, որոնք սպառնում են տարածաշրջանը դարձնել Կովկասի համար պայքարող պետությունների, առաջին հերթին՝ ատլանտիզմի
և եվրասիայի շահերի բախման էպիկենտրոն:
Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ Հարավային Կովկասը հարատև մնալու է
որպես աշխարհաքաղաքական զարգացման միավոր՝ քաղաքական հետաքրքիր զարգացումների կիզակետում, որտեղ գլոբալ քաղաքականությունը դրսևորվում է ոչ միայն աշխարհատնտեսական և աշխարհափիլիսոփայական հարթությունների ֆոնին, այլև քաղաքակրթային համադրության
դաշտում: Տարածաշրջանի նման բազմազանությունը անվտանգության միջավայրի կայունացման համար խոչընդոտներ ստեղծելուց զատ տալիս է
մի շարք հնարավորություններ: Եվ տարածաշրջանի լարվածության թուլացման, «բոլորը բոլորի դեմ պատերազմի» (լատ.Bellum omnium contra
omnes) [8,էջ 230] քաղաքական սցենարի բացառման, բնականոն հարաբերությունների հաստատման և քաղաքակիրթ, դեմոկրատական արժեքների
վրա հիմնված գործընթացներին նպաստելու հիմնական գործոններ են.
ա) Բացառել բոլոր տեսակի ռազմական բախումները: Հարավային
Կովկասի անվտանգության համար առաջնային է պատերազմների վտանգի չեզոքացումը: Դա հնարավոր է վերացնել միայն այն պարագայում, երբ
բախումների կարգավորմանը նախորդի հարաբերական կայունությունը՝
առանց մարդկային և նյութական արժեքների ոչնչացման և փոխադարձ
մեղադրանքների: Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ ազգային (էթնիկ)
հիմնահարցերի առկայությունը չի նպաստում տարածաշրջանային համագործակցությանը և զարգացմանը: Սա լուրջ մարտահրավեր է, որը Հարավային Կովկասի ժողովուրդները իրենք պետք է հաղթահարեն, եթե ձգտում
են տարածաշրջանում անվտանգության կայունացման և աշխարհաքաղաքական տիրույթում զարգացման:
բ) Տարածաշրջանի անվտանգության մոդեռնացված համակարգի
ներդրում, որը կկարողանա արձագանքել Հարավային Կովկասի ժողովուրդների անվտանգության կարիքներին` հաշվի առնելով այստեղ մեծ տերությունների հակամարտությունների ու աշխարհաքաղաքական դիմադարձումների պատմական փորձառությունը: Հարավային Կովկասի անվտանգության համակարգի հիմնական տարրերը պետք է կարողանան
հակազդել նման կարգի դիմադարձությանը` ապահովելով ժողովուրդների
անվտանգությունը:
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գ) Ինստիտուցիոնալ մակարդակում, համաձայն յուրաքանչյուր էթնոքաղաքական բախումների առանձնահատկությունների, յուրաքանչյուր ազգային-տարածքային միավորման բնակչության կամքի ազատ արտահայտության ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի լուծում:
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ЮЖНЫЙ КАВКАЗ КАК ЕДИНИЦА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье представлена стратегическая важность Южного Кавказа в
сфере геополитических развитий. Автор рассматривал регион, как
многослойную и многополярную единицу со своими этническими,
племенными,
религиозными,
культурными
и
национальными
особенностями. С этой точки зрения, опираясь на геополитические
концепции С. Хантингтона, отмечено, что конфликты в регионе являются
результатом не только столкновения цивилизаций.
Соответственно, автор обосновал тезис, согласно которому
глобальные политические события на Южном Кавказе в условиях
постмодернизации выдвигают вызовы безопасности нового качества.
Ключевые слова. Южный Кавказ, геополитическое развитие,
Холодная война, столкновение цивилизаций, концепция, линия разрыва,
постмодернизация, безопасность.
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THE SOUTH CAUCASUS AS A GEOPOLITICAL DEVELOPMENT UNIT
The article discuss the strategic importance of the geopolitical
developments in the South Caucasus area. The author has identified the
region as a multi-layer and a multi-polar unit with its specific ethnic racial,
religious, cultural and national features. In this regard, relying on the S.
Hantington’s geopolitical concept, it is evident, that the regional conflicts are
not solely resulted by the collapse of the civilizations.
Accordingly the author substantiates a thesis, which states that the global
political developments in the South Caucasus under the postmodernization
conditions promote new kinds of security challenges.
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ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային
հետազոտական համալսարանի ասպիրանտ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԶՄԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Տեղեկատվահաղորդակցական նոր տեխնոլոգիանների ցանցային զարգացման բնույթից ելնելով հրամայական է համակարգված ուսումնասիրել պետության ինստիտուտի կողմից իրականացվող ազգային անվտանգության ապահովման քաղաքականությունը՝
հիմնավորելով ռազմակրթական ոլորտի բարեփոխումների շարունակականության ապահովման անհրաժեշտությունը: Նմանօրինակ
մոտեցումը երաշխիք է, որ «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գործառումը
ՀՀ-ում ընկալվի որպես ռազմավարություն, մարտավարություն, ինչպես նաև գործողությունների ու հարաբերությունների ամբողջություն: «Ազգ-բանակ» հայեցակարգը հիմնված է՝ հանրության բոլոր
շերտերի և անհատների, ինչպես նաև քաղաքական համակարգի
ինստիտուտների բնականոն գործունեության վրա: Նման մոտեցում
հնարավորություն է տվել փաստել, որ գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է ռազմակրթական ոլորտի բարեփոխումների շարունակականությամբ:
Հիմնաբառեր. ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, զինված ուժեր, ռազմական կրթություն, ռազմական համագործակցություն, ռազմակրթական ոլորտի բարեփոխումներ, մարտական
պատրաստություն, կազմակերպչական կառուցվածք:

XXI դարի առաջին տասնամյակն ապացուցեց, որ պաշտպանության
բնագավառի տարբեր ոլորտների համաչափ և շարունակական զարգացումն ապահովելու համար հայ հասարակությունը պատրաստ պետք է
լինի բազմաչափ փոփոխությունների: Այդ գործընթացը նպատակահարմար է իրականացնել «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի տիրույթներում: Ինչպես նշել է ՀՀ ՊՆ նախարար Վ. Սարգսյանը, «Ազգ–բանակ»-ն այն հասարակությունն է, որը գործում է որպես մեկ միասնություն: Դա չի նշանակում հասարակության կամ պետության ռազմականացում» [2, էջ 8]:
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի իրականացումը կախված է առկա խնդիրների բացահայտման և վերացման ուղղությամբ որդեգրված պետական
քաղաքականությունից: Որպես քաղաքական համակարգի գերիշխանություն ունեցող և հասարակական կյանքի կազմակերպման հիմնական
ինստիտուտ «… ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտում գերակայությունները որոշում է յուրաքանչյուր պետություն՝ ըստ մարտա208
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հրավերների և սպառնալիքների սպեկտրի և ազգային անվտանգության
սուբյեկտների անվտանգ ու կայուն զարգացման վրա դրանց բացասական ազդեցության աստիճանի» [1, էջ 21]: Այս համատեքստում առանցքային դերակատարություն ունեն երկրի զինված ուժերը և նրա արդիականացման քաղաքականությունը «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի տիրույթներում: Պատմության հոլովույթում կուտակված փորձից ակնհայտ
է, որ ցանկացած պետության զինված ուժերի հզորությունը կախված է
դրանց զարգացման նկատմամբ համակարգային մոտեցումից, երբ ռազմական հզորության բոլոր բաղադրիչները զարգանում են հավասարաչափ: Վերջինս մեծ հնարավորություն է ընձեռում վերհանել բացթողումները, սխալները և թերի իրականացված գործողությունները: Այս մոտեցումը տասնամյակներ ի վեր լայնորեն կիրառվում է արևմտյան երկրների (մասնավորապես ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի) կողմից՝ բարձրացնելով պաշտպանական բնագավառում իրականացվող շարունակական
բարեփոխումների արդյունավետությունը [3]:
ՀՀ-ում զինված ուժերի շարունակական բարեփոխումների արդյունավետությունն անհրաժեշտ է դիտարկել յոթ բաղադրիչների տիրույթներում՝ ռազմարվեստի տեսություն, կազմակերպչական կառուցվածք,
մարտական պատրաստություն, նյութական միջոցներ, առաջնորդ,
անձնակազմ, ենթակառույցներ [4]: Որպես ռազմական կարողություններ, նշված բաղադրիչների հավասարաչափ և փոխկապակցված զարգացումը համադրվում է երկրի «զինված ուժերի մարտունակություն»
եզրույթի հետ: Այս բաղադրիչները ենթադրւմ են համապատասխան միջոցների կիրառում. օրինակ՝ զինված ուժերի ուսումնական պլանը, սոցիալական ապահովման համակարգը, պլանավորման և բյուջետավորման, ռազմավարական պլանավորման գործընթացները և այլն:
Այս բոլորն անմիջականորեն ուղղված է ցանկալի արդյունքներից
երեքին (մարտական պատրաստություն, առաջնորդում, անձնակազմ)
հասնելուն, ինչպես նաև նպաստում է դրանցից երկուսի (ռազմարվեստի
տեսություն, կազմակերպչական կառուցվածք) զարգացմանը: Ցանկալի արդյունքներ-միջոցներ-եղանակներ տրամաբանական կապով են
պայմանավորված յուրաքանչյուր ռազմական կարողության զարգացման
հարցում յուրաքանչյուր պետության կողմից կիրառվող լուծումները: Անկախացումից հետո ՀՀ-ում սկսվեց բանակաշինության գործընթաց, որը
պայմանականորեն կարելի է բաժանել հետևյալ փուլերի.
1. կայացման և որակական առաջընթաց (1992-2007),
2. պաշտպանական բնագավառի մեծածավալ բարեփոխումներ
(2007-2017):
Արցախյան պատերազմի և դրան անմիջապես հաջորդած շրջանում
ռազմական կրթության ոլորտում կիրառվող լուծումները մեծ մասամբ
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հիմնված էին խորհրդային բանակի փորձի վրա: Այդ ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերն անգնահատելի օժանակություն ստացան
ՌԴ-ից, որի ուսումնակրթական հաստատություններում ուսանել է հայ
կուրսանտների զգալի մասը և ավագ ու բարձրաստիճան սպայակազմի
մեծամասնությունը: ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական և Ա.
Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտների բացումը
1994թ. հնարավորություն ընձեռեց հետզհետե ավելացնել նախնական
զինվորական կրթության ոլորտում ՀՀ ՌՈՒՀ-երի ներդրումը, իսկ ավագ և
բարձրաստիճան սպայակազմի պատրաստման հարցում Հայաստանը
կախված էր արտերկրից՝ հիմնականում ՌԴ օժանդակությունից:
2008-ին ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայման
առաջին շրջափուլի մեկնարկով փաստացի ազդարարվեց բանակաշինության բարեփոխումների փուլը, որից անմասն չմնաց նաև ռազմական
կրթության ոլորտը [5]: Այստեղ բարեփոխումները միտված էին ռազմական կրթությունը միջազգային արդի չափանիշներին հասցնելուն, ռազմական կրթության ոլորտում Հայաստանի ինքնաբավության աճին, ինչպես նաև զինված ուժերում արհեստավարժ սերժանտների ինստիտուտի
ներդրմանը: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ պաշտպանական գերատեսչությունը պետք է խուսափեր այնպիսի իրավիճակից, երբ արմատական վերափոխումները ուշադրությունը կշեղեին ընթացիկ խնդիրների լուծումից՝
խարխլելով գոյություն ունեցող համակարգը և դրանով հանդերձ` զինված ուժերի մարտունակությունը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը որդեգրեց կշռադատված մոտեցում. բարեփոխումներն իրականացնել փուլ առ փուլ և առանձին ուղղություններով՝ դրական արդյունքների հիման վրա ընդլայնելով փոփոխությունների շրջանակները: Եթե մի կողմից ՀՀ ՊՆ շարունակեց ապավինել ՌԴ օժանդակությանը` որպես արտերկրում ՀՀ ԶՈւ անձնակազմի
պատրաստման գլխավոր աղբյուր, ապա մյուս կողմից, ռազմական
կրթության ոլորտի բարեփոխումների հարցում որոշում կայացվեց հիմնականում կիրառել արևմտյան պետությունների փորձը, որն օգտագործվում էր նաև ՌԴ ԶՈւ բարեփոխումների գործընթացում: Նման մոտեցումը հնարավորություն էր համակարգված կիրառել «սկզբնաղբյուրների»
խորհրդատվությունը, իսկ գործընկեր երկրներում նոր լուծումների և մոտեցումների երևան գալուն զուգահեռ ունակ լինել իրականացնել համապատասխան բարեփոխումներ:
ՀՀ ԶՈւ ռազմական կրթության ոորտի բարեփոխումներում ՆԱՏՕ-ի
անդամ պետություններից խորհրդատվության ստացման համար լավ
նախադրյալ էր ՀՀ-ՆԱՏՕ Անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի (ԱԳԳԾ) առկայությունը [6]: Հիմնվելով ՀՀ-ՆԱՏՕ
ԱԳԳԾ փաստաթղթում առկա հանձնառությունների և օժանդակության
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պարտավորությունների վրա՝ ՀՀ ՊՆ-ի հրավերով 2008թ. գարնանը
Հայաստան ժամանեց ՆԱՏՕ-ի միջազգային քարտուղարության մասնագետների խումբը` ՀՀ ԶՈւ ռազմական կրթության ոլորտի բարեփոխումներին հնարավոր աջակցության կարիքներն ի հայտ բերելու և համագործակցության ուղիները նախանշելու համար: Արդյունքում, ՆԱՏՕ-ում
գործող ռազմական կրթության զարգացման ծրագրի (DEEP) շրջանակներում ստեղծվեց DEEP Հայաստան խորհրդատվական խումբ, որի
ակադեմիական մասի համանախագահությունն ստանձնեց Կանադան:
2009-ին ՀՀ ՊՆ-ն ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցրեց ՀՀ ռազմակրթական
բարեփոխումների աշխատանքային պլանը, որում իրենց տեղը գտան
բարեփոխումների հետևյալ ենթահարցերը. ռազմակրթական հայեցակարգի մշակում, կրտսեր սպայակազմի որակավորման բարձրացման
ծրագրի արդիականացում, ավագ սպայակազմի հրամանատարաշտաբային դասընթացների ձևավորում (որոնց հիման վրա հետագայում
ստեղծվեց հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետ), պայմանագրային
(արհեստավարժ) սերժանտական կազմի պատրաստության ուսումնական ծրագրերի կատարելագործում, հեռավար տարաբաշխված (ինտերնետային) ուսուցման կարողությունների ձևավորում, ռազմակրթական
բնագավառում Բոլոնիայի գործընթացի չափանիշների ներդրում և քաղաքացիական ու ռազմական ԲՈւՀ-երի միջև համագործակցության ամրապնդում, ՊՆ քաղաքացիական հատուկ ծառայողների վերապատրաստման ուսումնական ծրագրի կատարելագործում: Այս ենթահարցերում խորհրդատվության ապահովման նպատակով ՆԱՏՕ-ի հովանու
ներքո ձևավորվեց միջազգային փորձագիտական խումբ, որին իրենց
մասնակցությունն են ցուցաբերել Կանադայի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրիայի, Շվեյցարիայի, Լեհաստանի, Չեխիայի, Ռումինիայի,
Բուլղարիայի և Լիտվայի ներկայացուցիչները:
ՀՀ ՊՆ ուղղորդմամբ՝ միմյանց միջև ջանքերի փոխլրացման բարձր
մակարդակի հասած երկու խորհրդատվական խմբերի (ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի
ու Մեծ Բրիտանիայի) օժանդակությամբ, ռազմական կրթության ոլորտի
բարեփոխումների համար պատասխանատու համապատասխան աշխատանքային խմբերը հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել են
առաջընթաց, այդ թվում.
1. մշակվել և հաստատվել է ՀՀ ռազմակրթական հայեցակարգը,
որը, սահմանելով զինվորական անձնակազմի կայացման փուլերը, որպես ռազմավարական ուղեցույց փատաթուղթ, նախանշում է Հայաստանում այս ոլորտի երկարաժամկետ զարգացման ուղիները [7],
2. 2016թ. ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը
վերափոխվել է ռազմական համալսարանի, ինչը հնարավորություն է ընձեռում սովորողներին ուսումնառություն ստանալ ոչ միայն բակալավրի,
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այլև մագիստրոսի կրթական ծրագրերով: Ներկայում լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն ՀՀ ԶՈւ սպայակազմի ներկայացուցիչներն ստանում են վերոնշյալ համալսարանի «կապիտան», և «մայոր» հաստիքապաշտոնային դասակարգման դասընթացներում,
3. 2013թ. սեպտեմբերին մեկնարկվել են ՀՀ ԶՈւ ավագ սպայակազմի հրամանատարաշտաբային դասընթացները [8]: 2016թ. սեպտեմբերին բացվել է ՀՀ ԶՈւ ավագ սպայակազմի հրամանատարաշտաբային
ֆակուլտետի նոր մասնաշենքը: ՆԱՏՕ-ի ռազմակրթական ոլորտի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների հետ սկզբնական փուլում մշակվել է հրամանատարաշտաբային դասընթացների նախնական մոդելը: Մշակվել է նաև
դասընթացների ուսումնական ծրագրի նախագիծը, որն անցել է միջազգային խորհրդատվական խմբի փորձաքննությունը,
4. շարունակվում են նաև ՀՀ ԶՈւ արհեստավարժ սերժանտական
կազմի զարգացման աշխատանքները: Այդ ինստիտուտն իրավապես
ամրագրվել է ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված` «Զինվորական ծառայություն
անցնելու մասին» ՀՀ օրենքում՝ փոփոխություներ կատարելու մասին
օրինագծով,
5. ռազմական կրթության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում ՀՀ ՊՆ ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտը 2016թ. կերպափոխվել է ՀՀ ՊՆ ազգային պաշտպանական հետազոտական համալսարանի (ՊԱՀՀ) [9]: Նախատեսվում է առաջիկայում վերոնշյալ հաստատությունում ռազմավարական մակարդակի վերապատրաստման միջգերատեսչական պիլոտային դասընթացի մեկնարկ՝
նախատեսված ՀՀ պաշտպանության և անվտանգության հարցերում շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների համար: ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ում մշտապես կազմակերպվում
են միջազգային անվտանգության, հարաբերությունների, ինչպես նաև
կիբեր անվտանգության հարցերով միջազգային և տարածաշրջանային
համաժողովներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ:
Ռազմակրթական ոլորտում միջազգային ռազմական համագործակցությունը չի սահմանափակվում սոսկ Հայաստանի համապատասխան
բարեփոխումներին արտերկրի փորձագիտական և խորհրդատվական
օգնությամբ: Սկսած 2009-ից, ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ներկայացուցիչներն իրենց ներդնումն են ունենում Անվտանգային և հետազոտական ինստիտուտների «Գործընկերություն հանուն խաղաղության» (ԳհԽ) ծրագրի շրջանակներում համատեղ ուսումնական ծրագրերի
մշակմանը: Պաշտպանական գերատեսչության համապատասխան մասնագետներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացված լայնածավալ մի ծրագրի, որի արդյունքում 2 փուլով մշակվել
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է ՆԱՏՕ-ի և գործընկեր երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններում կիրառման համար սպայակազմի և արհեստավարժ սերժանտական կազմի պրոֆեսիոնալ ռազմական կրթության տիպային կողմնորոշիչ` շեշտը դնելով ուսումնական ծրագրերի վրա [10]: Առաջին ծրագիրը (2011), նախատեսված սպայական կազմի համար, տարբեր երկրների
ռազմակրթական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերը կազմելու ուղեցույց է, որը ապահովում է ծրագրերի միջև օպերատիվ համատեղելիություն: Սպայակազմի ուսումնական ծրագրի մշակման ավարտից
հետո, ՆԱՏՕ-ն ձեռնամուխ եղավ և 2014-ին մշակեց և հրատարակեց
արհեստավարժ սերժանտական կազմի համար նմանատիպ ծրագիր:
Ներկայումս ՀՀ պաշտպանական գերատեսչության համապատասխան
փորձագետներն ակտիվորեն ներգրավված են ՆԱՏՕ-ի կիբեր անվտանգության հարցերով տիպային ուսումնական ձեռնարկի ստեղծման աշխատանքներում:
ՀՀ ՊՆ ակտիվորեն համագործակցում է նաև պաշտպանական ակադեմիաների և անվտանգային հետազոտությունների ինստիտուտների
«Գործընկերություն հանուն խաղաղության» (ԳհԽ) կոնսորցիումի հետ,
ապահովելով աշխատաժողովներին ու համաժողովներին Հայաստանի
պատվիրակների մշտական մասնակցությունը: Վերոնշյալ ուղղությամբ
համագործակցության վառ օրինակ է 2012-ից ի վեր Հայաստանում ռազմական ուսումնական հաստատությունների դասախոսական և մեթոդաբանական օժանդակություն ցուցաբերող անձնակազմի համար անցկացվող միջազգային համաժողովների շարունակական անցկացումը [11]:
Ամփոփելով՝ նշենք, որ ՀՀ-ում ընթացող պաշտպանական բնագավառի բարեփոխումների վերջնանպատակն է ՀՀ ԶՈւ մարտունակության
բարձրացումը: Այդ նպատակով ՀՀ ՊՆ որդեգրել է երկու հիմնական
ուղղություն.
1. ռազմավարական գործընկերոջ` ՌԴ հետ համագործակցության
խորացում` ռազմական կրթության ոլորտում առկա ձեռքբերումները
չկորցնելու և ավելի ամրապնդելու նպատակով,
2. համագործակցություն Արևմուտքի պետությունների հետ` ռազմական կրթության ոլորտում առկա միջազգային առաջադեմ փորձին
սկզբնաղբյուրից իրազեկ լինելու նպատակով:
Այնուամենայնիվ ռազմական կրթության ոլորտում շարունակական
բարեփոխումների հիմնական վերջնանպատակը վերոնշյալ ոլորտի հայաստանյան ուրույն և մեծ մասամբ ինքնաբավ ձևաչափի ստեղծումն ու
կիրառումն է, որը կնպաստի «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի համակարգային իրականացմանը:
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
РЕФОРМИРОВАНИИ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РА
Сетевое развитие новых информационно-коммуникационных технологий выдвинуло императиву системного изучения государственной
политики по обеспечению национальной безопасности с целью обоснования необходимости непрерывных реформ в военно-образовательной сфере. Данный подход гарантирует восприятие реализации
концепции “нация-армия” в РА в качестве стратегии, тактики, а также
целостность действий и отношений. Концепция “нация-армия” основана на эффективном функционировании всех слоев общества и
личности, а также институтов политической системы.
Данный подход позволил аргументировать, что эффективность
процесса
обусловлена
последовательностью
реформирования
военно-образовательной сферы.
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REFORMING MILITARY-EDUCATIONAL SPHERE OF THE RA
The network development of new information-communication
technologes raised an imperative of systemic analysis of state policy in
national security provision. This aims to prove the necessity of ongoing
reforms in military-educational field. This approach guaranties the
perception of implementation of the “nation-army” concept in the RA as a
strategy, tactics, as well as integrity of actions and relations. “Nation-army”
concept is based on effective functioning of all the societal stratas and
persons, as well as institutes of political system. This approach allowed
arguing that the effectiveness of the process is determined by the continuity
of reformation of military-edudational field.
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի
վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության
ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի «Կառավարչական գործունեության
հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
ԼԻԼԻԹ ԲԴՈՅԱՆ
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի կառավարման
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՁԵՎԱԽԵՂՄԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
«Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության
պետական կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 15T-5A297
ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում»
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել կառավարիչների մասնագիտական ձևախեղման դրսևորման հիմնահարցին: Իրականացվել
է հետազոտություն, որը նպատակ է ունեցել բացահայտելու կառավարիչների մոտ մասնագիտական այրման ու գործունեությունում
սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների դրսևորման առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր. մասնագիտական ձևախեղում, մասնագիտական
այրում, սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում, գործունեության արդյունավետություն:

Մասնագիտական գործունեության ընթացքում անձի տարաբնույթ
հոգեբանական հիմնախնդիրները ժամանակակից հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում են: Ժամանակակից աշխարհը մասնագիտական գործունեությունը դիտարկում է ոչ միայն մասնագիտական որակների համապատասխանության տեսանկյունից, այլև հոգեբանական որակների: Աշխատանքային գործունեության արդյունավետության խոչընդոտները հաճախ ի հայտ են գալիս հենց անձի հոգեբանական ոլորտում: Որպես աշխատանքային գործունեության անհրաժեշտ պայման,
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մատնանշվում է աշխատակցի հոգեբանական անվտանգությունը: Այս
հանգամանքը պահանջ է ներկայացնում հոգեբանական գիտությանը ուսումնասիրելու անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող գործոնները: Աշխատանքային գործունեությունը հոգեբանորեն կարող է
վտանգավոր լինել անձի համար այն դեպքում, եթե մասնագիտական
աշխատանքն անձին ենթարկում է ձևախեղման և չի նպաստում նրա հոգեբանական աճին: Մասնագետի արդյունավետ գործունեությունը հնարավոր է միայն նրա ֆիզիկական և հոգեկան առողջության, հոգեբանական բարենպաստ պայմաններում: Աշխատանքային գործունեության
անվտանգությունն ապահովող կարևորագույն գործոններից մեկը մասնագիտական այրման բացակայությունն է:
Վերջին ժամանակներում մեծ ուշադրություն է դարձվում անձի մասնագիտական ձևախեղում երևույթի ինչպես անձնային, այնպես էլ մասնագիտական կողմերին: Հոգեբանական գրականությունում անձի ձևախեղումն առավել հաճախ դիտարկվում է որպես անձի որակների փոփոխություն (ընկալման կարծրատիպերի, արժեքային կողմնորոշումների,
բնավորության, շփման և վարքի միջոցների), որը տեղի է ունենում մասնագիտական գործունեության ազդեցության ներքո: Մասնագիտական
ձևախեղման դրսևորումներից մեկը «հուզական այրման» համախտանիշն է: Այս գործոնն առավել կարևորվում է միջին օղակի կառավարիչների գործունեությունում: Հանրային ծառայության դասային աստիճանը
բնորոշվում է որպես տվյալ հանրային ծառայողի մասնագիտական գիտելիքներին ու աշխատանքային ունակություններին համապատասխանող որակավորման չափանիշ: Որքան բարձր է դասային աստիճանը,
նույնքան բարձր պետք է լինի հանրային ծառայողի գիտելիքների և ունակությունների մակարդակը: Այս առումով յուրահատուկ են միջին օղակի կառավարիչներին ներկայացվող պահանջները: Այս օղակի կառավարիչները գտնվում են երկակի դերում. նրանք մի կողմից կառավարիչ են
կրտսեր օղակի կառավարիչների համար, մյուս կողմից էլ հանդիսանում
են ենթակա ավելի վերադաս կառավարիչների համար: Միջին օղակի
կառավարիչները կրում են հիմնական ծանրաբեռնվածությունը գործունեության կոնկրետ ոլորտում: Կարևոր է նաև նշել, որ միջին օղակի կառավարիչների գործունեության մեծ մասը շփումներն են: Այս առումով
նրանք առավել հակված են անձի ձևախեղումների, մասնագիտական
այրման: Միջին օղակի կառավարիչների հոգեբանական անվտանգության ապահովման, մասնագիտական ձևախեղումից ու այրումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է հոգեբանական աջակցության և վերապատրաստումների կազմակերպում, ինչը նրանց հնարավորություն կտա
արդյունավետ գործունեություն ծավալելու:
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Մասնագիտական գրականությունում այս հիմնախնդրին անդրադարձել են Ս. Պ. Բեզնոսովը, Ռ. Մ. Գրանովսկայան, Լ. Ն. Կորնեևան,
Ա. Կ. Մարկովան, ովքեր նշում են, որ մասնագիտական ձևախեղումներն
առավելապես զարգանում են այն մասնագիտությունների ներկայացուցիչների մոտ, ովքեր անընդհատ փոխազդում են մարդկանց հետ՝ բժիշկներ, մանկավարժներ, սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ, օրինապահ մարմինների աշխատակիցներ, պետական ծառայողներ, կառավարիչներ և այլն [1], [4], [6]:
Է. Զեերի կողմից իրականացվել են կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձանց հետազոտություններ, որոնց արդյունքում
դուրս են բերվել կառավարիչների մասնագիտական ձևախեղումների
արտահայտվածության աստիճանը պայմանավորող գործոնները՝ աշխատանքի ստաժ, սեռ, մասնագիտական գործունեության բովանդակություն և կառավարչի անձի անհատական-հոգեբանական առանձնահատկություններ [5]:
Արտասահմանյան հոգեբանությունում հետաքրքրությունը մասնագիտական այրման համախտանիշի նկատմամբ ծագել է դեռևս XX դարի
70-ական թվականներին, իսկ ներկայում այս խնդիրը լայնորեն ուսումնասիրվում է մասնագիտական սթրեսերի համատեքստում [7]:
Ն.Ե. Վոդոպյանովան գտնում է՝ այրման համախտանիշը կապվում է
հոգեմարմնական ինքնազգացողության հետ՝ համեմատելով այն նախկին վիճակի հետ [2;3]: 1981 թ. ամերիկյան հոգեբաններ Կ. Մասլաչը և
Ս. Ջեքսոնը նշել են, որ «հոգեկան այրման» համախտանիշի դրսևորումները սահմանափակվում են հաղորդակցում ենթադրող մասնագիտություններով, ինչը մասամբ լուծում է այս երևույթի բնույթին վերաբերվող
վեճերը («մարդ-մարդ» բնույթի մասնագիտությունների նկատմամբ) [8]:
Կ. Մասլաչը և Վ. Շաուֆելին ընդգծում են, որ «մասնագիտական այրումը» «հոգեկան այրման» համախտանիշ է, որը դիտարկվում է մասնագետի անձնային ձևախեղման համատեքստում մասնագիտական սթրեսերի ազդեցության ներքո [9]:
Ն. Ե. Վոդոպյանովան և Ի. Ս. Ստարչենկովան ընդգծում են, որ
«burnout» հասկացությունը հանդիսանում է անձնային ձևախեղում, որը
ծագում է «մարդ-մարդ» համակարգում հուզականորեն դժվարեցված
կամ լարված հարաբերությունների արդյունքում և աշխատանքային միջանձնային շփումների բացասական հետևանք է: «Այրումն» ուղղակիորեն կապվում է առողջության պահպանման, հոգեկան կայունության,
մասնագետների հուսալիության և մասնագիտական երկարակեցության
հետ, ովքեր ընդգրկված են տևական միջանձնային շփումների մեջ,
այսինքն՝ մասնագետի անձնային որակների համապատասխանությանը
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մասնագիտության պահանջներին, մասնագիտական գործունեությանն
արդյունավետ տիրապետելու և իրականացնելու ընդունակությունները:
«Այրման» գլխավոր գործոն հանդիսանում է հուզական հյուծումը, իսկ
նրա լրացուցիչ բաղադրիչները հանդիսանում են կա՛մ վարքի արդյունք,
որը հանգեցնում է ապաանհատականացման, կա՛մ բուն կոգնիտիվ-հուզական «այրումը», որը դրսևորվում է անձնային ձեռքբերումների պարզեցման մեջ: Միաչափ մոտեցման հեղինակները չեն սահմանափակում
«այրումը» մասնագետների որոշակի խմբերով [2], [3]:
Կ. Մասլաչը և Ս. Ջեքսոնը ստեղծել են «հոգեկան այրման» մասին
հայեցակարգը որպես եռաչափ կառուցվածք, որն իր մեջ ընդգրկում է
հուզական հյուծումը, ապաանձնայնացումը և սեփական ձեռքբերումների
ռեդուկցիան [8]:
Այսպիսով՝ կարող ենք նշել, որ անձի մասնագիտական ձևախեղումների ներքո հասկացվում են անձի ապակառուցողական փոփոխությունները (անձի հոգեկան կառուցվածքի, որակների փոփոխությունները
մասնագիտական պարտականությունների կատարման ազդեցության
տակ), որոնք ծագում են միևնույն մասնագիտական գործունեության երկարամյա իրականացման ժամանակ, որոնք բացասական ազդեցություն
են ունենում աշխատանքի արդյունավետության և այդ գործընթացի մյուս
մասնակիցների հետ փոխազդեցության վրա և առաջացնում են մասնագիտական ոչ ցանկալի որակներ, որոնք փոխում են մարդու մասնագիտական վարքը:
Նպատակ ունենալով ուսումնասիրել պետական կառավարման համակարգի կառավարիչների մոտ մասնագիտական ձևախեղումների
դրսևորման առանձնահատկություններն ու մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտում նրանց անձի սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների
արտահայտվածությունները, ինչպես նաև դրանց միջև առկա փոխկապվածությունները՝ մեր կողմից իրականացվել է հետազոտություն: Այն
իրականացվել է միջին օղակի 62 կառավարիչների խմբում, ովքեր անցնում են վերապատրաստումներ: Վերապատրաստման ծրագիրն ընդգրկում է նաև հոգեբանական բաղադրիչներ: Հետազոտությունն իրականացվել է թեստավորման մեթոդով՝ վերապատրաստման դասընթացներն ավարտելուց հետո: Որպես թեստավորման մեթոդիկաներ կիրառվել են մասնագիտական այրման ախտորոշման մեթոդիկան (մշակվել է
ամերիկյան հոգեբաններ Կ. Մասլաչի և Ս. Ջեքսոնի կողմից) և Օ. Պոտյոմկինայի մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտում անձի սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների ախտորոշման մեթոդիկան: Ստացված
արդյունքները ենթարկվել են մաթեմատիկական վիճակագրության:
Ստորև ներկայացնում ենք կառավարիչների մոտ մասնագիտական այր219
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ման բաղադրիչների դրսևորվածությունը հետազոտական խմբում (տե՛ս
Գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Մասնագիտական այրման բաղադրիչների
դրսևորումները
Իրականացված հետազոտության արդյունքներից ակնհայտ դարձավ, որ հետազոտական խմբում հուզական հյուծումը գտնվում է միջին
մակարդակում, ինչը փաստում է, որ կառավարիչներին բնորոշ չէ իջեցված հուզական ֆոնը, անտարբերությունը: Նրանք կարողանում են ադեկվատ ձևով դրսևորել իրենց հույզերը, շրջապատողների նկատմամբ
դրսևորել ապրումակցում, հասկանալ ու կարեկցել: Ապաանձնայնացման
ցուցանիշը հետազոտական խմբում բարձր արտահայտվածություն ունի
և ենթադրում է, որ կառավարիչները կարող են դժվարություններ ունենալ այլ մարդկանց հետ հարաբերությունների կառուցման գործընթացում: Այս որակը կարող է դրսևորվել երկու հակադիր բևեռներով: Մի
դեպքում անձը կարող է կախվածություն ունենալ շրջապատողներից,
իսկ մյուս դեպքում՝ խուսափել նրանց հետ հարաբերություններ ձևավորելուց: Կառավարիչների խմբում սեփական ձեռքբերումների ռեդուկցիան միջին արտահայտվածություն ունի, ինչը նշանակում է, որ նրանք
համարժեք են գնահատում իրենց ձեռքբերումները: Նրանք կարողանում
են ադեկվատ ձևով դրսևորել իրենց անձի հնարավորությունները մասնագիտական գործունեությունում, բավարարված են տվյալ ոլորտում
իրենց ձեռքբերումներով: Մասնագիտական այրման ընդհանուր ցուցանիշը կառավարիչների մոտ գտնվում է միջին մակարդակում: Միջին արժեքներից ստանդարտ շեղման ցուցանիշները հետազոտական խմբում
բարձր չեն, տվյալները ցրված չեն միջին արժեքի շուրջ, հետազոտական
խմբում առկա է նորմալ բաշխում:
Սույն հետազոտության շրջանակներում մենք նպատակ ենք ունեցել
բացահայտել պետական կառավարման համակարգի կառավարիչների
սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումները: Մեր կողմից կիրառվել է Օ.
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Պոտյոմկինայի մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտում անձի սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների ախտորոշման մեթոդիկայի երկրորդ մասը, որի միջոցով բացահայտվում է անձի մոտ կողմնորոշումը
դեպի փողը, իշխանությունը, ազատությունը և աշխատանքը: Գծապատկեր 2-ում ներկայացված են վերլուծության արդյունքները՝ միջին արժեքների և միջինից ստանդարտ շեղման արժեքների տեսքով:

Գծապատկեր 2.Մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտում անձի
սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումները
Կառավարիչների մոտ առավել բարձր արտահայտված է կողմնորոշումը դեպի աշխատանքը: Սա նշանակում է, որ նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասը նվիրում են աշխատանքին՝ ձգտելով հասցնել անել ամենը,
ինչը կապված է նրանց աշխատանքի հետ: Նրանք բավարարված են իրենց աշխատանքով ու կարևորում են այն զգացողությունը, որ իրենք ոչ
թե ուղղակի զբաղված են, այլ աշխատում են: Նրանց բավարարվածություն է պատճառում, որ շրջապատողները, ենթականերն ու ավելի բարձր
օղակի կառավարիչները գոհ լինեն իրենց աշխատանքից, նույնիսկ, եթե
այդ աշխատանքի համար վարձատրությունը նվազագույն է: Քանի որ
կողմնորոշումը դեպի աշխատանքն է ու արդյունավետությունը, փողի
նկատմամբ դիրքորոշումը, բնականաբար ցածր է արտահայտված:
Հետազոտական խմբում կարևորվում է աշխատանքի արդյունավետությունն ու արտադրողականությունը, ինչը բավարարվածության հիմնական աղբյուր է հանդիսանում՝ նույնիսկ նվազագույն վարձատրության
պայմաններում:
Այսպիսով՝ կառավարիչների մոտ մասնագիտական այրումը
գտնվում է միջին մակարդակում, իսկ գործունեությունում սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումներից գերակշռում է կողմնորոշումը դեպի աշխատանքը: Կարծում ենք՝ սա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ մեր կողմից հետազոտական խմբում ընդգրկված կառավարիչները պարբերաբար անցնում են վերապատրաստումներ, որոնք
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ընդգրկում են հոգեբանական բաղադրիչներ, ինչը հնարավորություն է
տալիս նրանց խուսափել անձի ապակառուցողական փոփոխություններից: Կարող ենք եզրակացնել, որ պարբերաբար վերապատրաստումները մասնագիտական գործունեության ոլորտում (հոգեբանական բաղադրիչների պարտադիր ընդգրկմամբ) կարող են հանդիսանալ գործոն,
որը կառավարիչներին հնարավորություն է ընձեռում խուսափել մասնագիտական գործունեությունում այրումից, անձի ձևախեղումներից, մասնագիտական հիվանդությունների դրսևորումներից:
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ԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի կիրառական
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում քննարկվում են անձնային աճի էությունն ու բնութագրիչները: Հոգեբանական գրականության վերլուծության հիման
վրա առանձնացվում են անձնային աճի հետևյալ բնութագրիչները՝
բարձր ստեղծագործականություն, ստեղծարարություն, կոնգրուենտություն, ինքնաճանաչման, ինքնազարգացման ձգտում, պատասխանատվություն ենթադրող ազատություն, սեփական առաքելության գիտակցում և իրագործում, արժեքային կողմնորոշումների
հստակ գիտակցում, սեր ու հարգանք սեփական անձի և այլոց
հանդեպ, ընտրության ազատություն, զգացմունքների, մտքերի անկեղծություն, ինքնավստահություն, ինքնուրույնություն, ադեկվատ
ինքնագնահատական, հանդուրժողականության բարձր մակարդակ, ոգեղինություն, հաշտություն և խաղաղություն սեփական
«ես»-ի, արտաքին աշխարհի հետ, ինքնադրսևորվելու, սեփական
տաղանդը, կարողությունները, հմտությունները առավելագույնս
դրսևորելու ունակություն, կյանքի բոլոր ոլորտներում ներդաշնակ
հարաբերություններ հաստատելու կարողություն:
Հիմնաբառեր. անձնային աճ, զարգացում, անձնային աճի
բնութագրիչներ, ստեղծարարություն, ինքնաճանաչում, ինքնազարգացում, ադեկվատ ինքնագնահատական:

Անձնային աճի բնութագրիչների հիմնախնդրին առաջին անգամ
անդրադարձել է հումանիստական հոգեբանության ներկայացուցիչ Ա.
Մալոուն: Նա իր ինքնաակտուալացման տեսության շրջանակներում
փորձարարական հետազոտություններով ներկայացնում է ինքնաակտուալացվող անձի հետևյալ բնութագրիչ որակները [6]՝
1. իրականության արդյունավետ ընկալում և կոմֆորտ հարաբերություններ դրա հետ,
2. ինքն իրեն ընդունում,
3. ինքնաբուխություն, անկեղծություն, մտքերի, հակումների, վարքի
բնականություն,
4. կենտրոնացում արտաքին բնույթի խնդիրների վրա՝ ի հակադրություն եսակենտրոն հակումների,
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5. միայնակության ձգտում, մեկուսացում,
6. ինքնուրույնություն, անկախություն միջավայրից, ազատ կամքի
դրսևորում և ակտիվություն,
7. գնահատականների անմիջականություն,
8. բարձրագույն ապրումներ ունենալու ունակություն,
9. այլ մարդկանց սիրելու, ընդունելու և օգնելու պատրաստակամություն,
10. խորը միջանձնային հարաբերություններ այլ մարդկանց հետ,
նրանց ապրումակցելու կարողություն,
11. բնավորության ժողովրդավարական կառուցվածք,
12. միջոցները նպատակներից, չարը բարուց տարբերելու ունակություն,
13. ադեկվատ հումորի զգացում,
14. բարձր ստեղծագործականություն, ստեղծարարություն,
15. ընդվզում՝ պարտադրված մշակութային ազդեցությունների դեմ։
Կ. Ռոջերսն անձնային աճի բնութագրիչները քննարկելիս կիրառում
է «լիարժեք գործառող մարդ» հասկացությունը և առանձնացնում է
«լիարժեք գործառող մարդու» հետևյալ բնութագրիչները՝
1. անկեղծություն,
2. բովանդակալից կյանք յուրաքանչյուր պահին, այսինքն՝ կեցություն «այստեղ և հիմա» սկզբունքով,
3. վստահություն օրգանիզմում տեղի ունեցող գործընթացների հանդեպ,
4. կյանքում ընտրություն կատարելու ազատություն,
5. ստեղծագործականություն,
6. խորը վստահություն մարդկային էության հանդեպ,
7. առավել լիարժեք կյանք [7, էջ 237-247]:
Գ. Օլպորտն անձնային աճի բնութագրիչները կապում է անձի հոգեբանական հասունության հետ: Ըստ նրա՝ հոգեբանորեն հասուն անձը
ունի «ես»-ի լայն սահմաններ, կարողանում է ստեղծել ջերմ և անկեղծ
սոցիալական հարաբերություններ, ընդունում է ինքն իրեն, հուզականորեն հանգիստ է, ունի ընկալման, փորձի և հավակնությունների իրագործելիություն, ձգտում է ինքնաճանաչման, ունի հումորի զգացում և կյանքի
հանդեպ ամբողջական փիլիսոփայական աշխարհահայացք [9, էջ 288-290]։
Է. Ֆրոմը իր «Ունենա՞լ, թե՞ լինել» աշխատության մեջ առաջ է քաշում «նոր մարդու» գաղափարը, որը հոգեբանական բարձր մակարդակ
և անձնային զարգացման բարձր որակներ ունեցող անձն է: Նա առանձնացնում է նոր մարդուն բնորոշ հոգեբանական որակները, որոնք կարող
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են դիտարկվել որպես անձնային աճի բնութագրիչներ [8, էջ 176-178]:
Դրանք են՝ տիրելու բոլոր ձևերից հրաժարվելու պատրաստակամությունը՝ հանուն լիարժեք լինելիության, անվտանգության, ինքնուրույնության,
ինքնավստահության զգացումը, կատարյալ անկախությունն ու հրաժարումը նյութապաշտությունից, մարդկանց ծառայելուն ուղղված գործունեությունը և հաճույքն այդ գործունեությունից, ինքն իր տեղում զգալու
հաստատունությունը, սերն ու հարգանքը կյանքի և նրա արտահայտչաձևերի հանդեպ, սիրելու կարողությունը քննադատականության և ռեալ
մտածողության հետ միասին, ազատումը նարցիսիզմից, կյանքի բարձրագույն նպատակի հասկացումը,զարգացած երևակայությունը, չխաբելու և չխաբվելու ձգտումը,խորը և բազմակողմանի ինքնաճանաչման
ձգտումը, կյանքի հետ միաձուլման զգացողությունը, բնության հետ ներդաշնակ լինելու ձգտումը, ինքն իր հետ լինելու ազատությունը:
Ռուս գրականության մեջ անձնային աճի բնութագրիչներին անդրադարձել են Բ. Ս. Բրատուսը, Լ. Ա. Կորոստիլևան, Լ. Ի. Անցիֆերովան, Լ.
Ի. Բոժովիչը, Մ. Շ. Մահոմեդ-Էմինովը և ուրիշներ:
Ըստ Բ. Ս. Բրատուսի՝ անձի բնականոն զարգացումն այնպիսի
զարգացում է, որն հանգեցնում է մարդկային տեսակի էության ձեռքբերմանը: Հեղինակն առանձնացնում է անձի զարգացման կամ անձնային
աճի հետևյալ բնութագրիչները՝ այլ մարդկանց ընդունելը որպես եզակի
արժեք ունեցող անսահմանափակ ներուժով օժտված մարդիկ, ստեղծագործականությունը, նպատակամետ կենսագործունեությունը, պոզիտիվ
ազատության պահանջմունքը, ազատ կամքի դրսևորման ունակությունը,
հավատը նպատակների և մտադրությունների իրագործման հանդեպ,
ապագան ինքնուրույն ծրագրելու ունակությունը, ներքին պատասխանատվություն սեփական անձի, այլ մարդկանց, անցյալի և ապագա սերունդների առջև, կյանքի իմաստի ձեռքբերման ձգտումը [3, էջ 50]:
Լ. Ա. Կորոստիլևան անձնային աճի բնութագրիչները դիտարկում է
ինքնիրացվող անձի բնութագրիչների հիման վրա, որոնք են սեփական
զգացմունքներն ու ցանկությունները հասկանալը, սեփական ցանկությունները, նպատակները ինքնուրույն ծրագրելու ունակությունը, ակտիվությունն ու ստեղծագործականությունը, սեփական թաքնված հնարավորությունների բացահայտումն ու սեփական կենսափորձի վրա հենվելու ունակությունը, հավատը սեփական հնարավորությունների հանդեպ,
դրական հուզական վերաբերմունքը դրական իրադրությունների հանդեպ, իսկ բացասական երևույթները ժամանակավոր և լուծելի խնդիրներ
դիտելու ունակությունը, սեփական ես-ի և արտաքին աշխարհի հետ ներդաշնակ վիճակը [4]:
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Լ. Ի. Անցիֆերովան «Զարգացման հոգեբանության մեթոդաբանական խնդիրները» [1] աշխատության մեջ ներկայացնում է անձի պրոգրեսիվ զարգացման կամ աճի չափորոշիչները, որոնք նույնպես կարելի է
դիտարկել որպես անձնային աճի բնութագրիչներ: Այդ չափորոշիչներից
հեղինակը կարևորում է անձի անընդհատ զարգացումը, նրա հոգեբանական կառուցվածքի ամբողջականությունը, բազմամակարդակ հարաբերությունները շրջապատող աշխարհի, այլ մարդկանց և հասարակության հետ [1]:
Լ. Ի. Բոժովիչն առանձնացնում է ձևավորված, հասուն անձի երկու
հիմնական բնութագրիչներ: Առաջինը սեփական անմիջական հակումները հաղթահարելու ունակությունն է՝ հանուն հասարակական առավել
կարևոր արժեքների, երկրորդը՝ սեփական վարքի գիտակցական կառավարումն է՝ գիտակցված դրդապատճառների և նպատակների հիման
վրա [2]:
Մ. Շ. Մահոմեդ-Էմինովը ներկայացնում է գիտակից, հասկացող անձի բնութագրիչները: Ըստ նրա՝ գիտակից անձն ինքնակառավարվող,
ինքնաբավ անձն է, ով իրականացնում է ինքնուրույն, ակտիվ և գիտակցված արարքներ [5]:
Այսպիսով, հիմնվելով անձնային աճի չափորոշիչների վերաբերյալ
հոգեբանական գրականության մեջ առկա պատկերացումների վրա,
մենք առանձնացնում ենք անձնային աճի հետևյալ բնութագրիչները՝
բարձր ստեղծագործականություն, ստեղծարարություն, կոնգրուենտություն, ինքնաճանաչման և ինքնազարգացման ձգտում, պատասխանատվություն ենթադրող ազատություն, սեփական առաքելության գիտակցում
և իրագործում, արժեքային կողմնորոշումների հստակ գիտակցում, սեր
և հարգանք սեփական անձի և այլոց հանդեպ, ընտրության ազատություն, զգացմունքների, մտքերի անկեղծություն, ինքնավստահություն,
ինքնուրույնություն, ադեկվատ ինքնագնահատական, հանդուրժողականության բարձր մակարդակ, ոգեղինություն, հաշտություն և խաղաղություն սեփական «ես»-ի ու արտաքին աշխարհի հետ, ինքնադրսևորվելու,
սեփական տաղանդը, կարողությունները, հմտությունները առավելագույնս դրսևորելու ունակություն, կյանքի բոլոր ոլորտներում ներդաշնակ
հարաբերություններ հաստատելու կարողություն:
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
В статье рассматриваются сущность и критерии личностного
роста. На основе анализа психологической литературы выделяются
следующие характеристики личностного роста: высокий творческий
потенциал, креативность, конгруэнтность, стремление самопознания и
саморазвития, свобода предполагающая ответственность, осознание
и реализация своей миссии, четкое осознание своих ценностных
ориентаций, любовь и уважение к себе и к другим, свобода выбора,
открытость чувств и мыслей, уверенность в себе, адекватная самооценка, духовность, самоактуализация, максимальная реализация
своих способностей, навыков и талантов, умение установить гармоничные отношения во всех сферах жизни.
Ключевые слова: Личностный рост, развитие, критерии личностного роста, креативность, конгруэнтность, самопознание, саморазвитие, адекватная самооценка.
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PERSONAL GROWTH AND ITS CHARACTERISTICS
The nature and criteria of personal growth are represented in the
article. Based on the analysis of the psychological literature, the following
characteristics of personal growth are distinguished: high creative potential,
creativity, congruence, pursuit of self-knowledge and self-development,
freedom implying responsibility, perception and implementation of one’s
own mission, a clear understanding of one’s own value orientations, love
and respect for self and others, freedom of choice, impartiality of feelings
and thoughts, self-confidence, adequate self-esteem, spirituality, selfactualization, the maximum realization of one’s own abilities, skills and
talents, the ability to establish harmonious relations in all spheres of life.
Keywords: Personal growth, development, criteria for personal
growth, creativity, congruence, self-knowledge, self-development, adequate
self-esteem.
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պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
Երևան

