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ՊԵՏԱԿԱՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
ՄԽԻԹԱՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ, ԱՇՈՏ ԶԱԼԻՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածում ներկայացվում է պետականաշինության կարևորությունը յուրաքանչյուր պետության զարգացման և արդիականացման համատեքստում, պետականաշինության իրականացման
ընթացքում դրական ու բացասական ազդող գործոնները:
Բանալի բառեր. պետություն, պետականաշինություն, պետական կառույցներ, ընտրանու խմբեր, ազգաշինություն, քաղաքական
համայնքներ, արտածին և ներծին պետականաշինություն։

Բազում այլ գործոնների շարքում պետականաշինության կարևորությամբ է պայմանավորված նաև պետության ղեկավարող կառույցների
արդյունավետ աշխատանքը և ժողովրդի կենսունակության բարձրացումը: Ակնհայտ է, որ պետության արդիականացման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ մարտահրավերներ, որոնց ոչ միայն պետք է տալ համարժեք պատասխան, այլև այդ մարտահրավերներին դիմակայելով հավաքել անհրաժեշտ փորձ ու հմտություններ պետության զարգացման գործում խորքային ծրագրեր իրականացնելու համար:
«Պետություն» հասկացությունը ենթադրում է սահմանված տարածքում հասարակությունների կազմակերպման գերիշխող ձևաչափ, որտեղ
առկա են համակեցության օրենքներ և դրանց կիրարկումը հսկող կառույցներ: Դրանց հիման վրա էլ պետությունը կարգավորում է ներպետական գործընթացները: Գործընթացը, որով տարածքները և ժողովուրդները դառնում են սեփական կանոններով ու կառավարման ապարատով առանձին կառավարվող միավոր` հաճախ անվանում են պետության ձևավորում: Պետության կազմավորմանը հաջորդում է պետական կառույցների ձևավորումը:
Պետական կառույցները պետության և պետականության գաղափարների տեսանելի մարմնացումն են: Դրանց շարքին են դասվում հատկապես պետական իշխանությամբ և քաղաքական որոշումներ կայացնելու լիազորություններով օժտված գործադիր իշխանության մարմինները և
քաղաքական ընտրանին՝ անհատները: Իշխող վերնախավն ստանում է
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պետության քաղաքականության ընթացքը, ձևերն ու ուղղությունները
որոշելու օրինական լիազորություններ [1]:
Պետականաշինությունը կարող ենք դիտարկել նաև որպես հիմնականում տեղական և ազգային հենքի վրա ձևավորվող ազգային գործընթաց, պետություն-հասարակություն հարաբերությունների արդյունք, որի
վրա կարող են ազդել բազում և բազմազան արտաքին ուժեր:
Պետության կառուցվածքը որոշվում է հիմքում ընկած քաղաքականությամբ, այսինքն` ինչպիսի քաղաքական ուղղվածություն կամ գաղափարախոսություն կունենա տվյալ երկիրը, այդպիսին կլինի նրա պետական կառուցվածքը [2]: Օրինակ` Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն
աստվածապետական երկիր է և հետևաբար նրա պետական համակարգը
հարմարեցված է իսլամին: Մահմեդական երկրների մեծ մասում (Պակիստան, Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներ, Իրան, Բրունեյ և այլն), այնպես էլ
Իրանում շարիաթի 1 նորմերը ներառված են աշխարհիկ օրենսդրության
մեջ [3], [4]։
Պետական քաղաքական համակարգը կարող է գոյատևել դարեր շարունակ և այդ ընթացքում որոշումներ կայացնող իշխանությունը, ըստ
էության, «բաշխվում և վերաբաշխվում» է քաղաքական ընտրանու խմբերի միջև: «Էլիտա» (կառավարող ընտրանի, վերնախավ) բառի ծագումը
սկիզբ է առնում ֆրանսիական “elite” բառից, ինչը նշանակում է «լավագույն, ընտրովի, ընտրյալ»: Պետության կայացման և արդիականացման
իրավիճակում աճում է ընտրանու դերը հասարակության սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքում:
Քաղաքական ընտրանին բարձրագույն՝ պետության կարևորագույն որոշումներ ընդունող սուբյեկտ է: Նա ունի հասարակության կառավարման
համար անհրաժեշտ ներուժ, իրականացնում է կառավարման պետաիշխանական գործառույթներ և իր կայացրած քաղաքական որոշումներով
ներազդում է հասարակության և հանրային կյանքի վրա: Իշխանական
ներուժը և արժեքային համակարգը կառավարող վերնախավի դրսևորման
հիմնական չափանիշներն են, որոնք կախված են պատմական, ինստիտուցիոնալ և մշակութային կոնկրետ առանձնահատկություններից:
Պետականաշինությանը զուգահեռ պետք է դիտարկել նաև ազգաշինության գաղափարը: Եթե պետությունը միտումնավոր կամ չմտածված

Շարիաթ, շարիաթական կամ իսլամական օրենք (արաբ.՝ շարիա - ճշմարիտ ուղի,
գործելակերպ, օրենսդրություն), իսլամի կրոնական և իրավական օրենքների ժողովածու:
Մշակվել է Արաբական խալիֆայությունում՝ VII-XII դարերում և կազմում է իսլամական
ավանդույթի մասը։ Մուսուլմանների կրոնական հիմնական պարտավորությունների
մասին պատվիրաններից բացի, ընդգրկում է պետականության, քրեական, քաղաքացիական և այլ դատավարական և իրավունքի այլ նորմեր:
1
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ազգային կերտման օրակարգից բացառի իր ժողովրդին (օրինակ՝ էթնիկ
այլ խմբերին), ապա պետականաշինության գործընթացը մարտահրավերների շարունակական ռիսկ է պարունակելու և մշտապես կանգնած է
լինելու խափանման վտանգի առջև: Բարձրացնելով ազգային, էթնիկ ու
պատմական արժեքների հարցերն ու մշտապես շրջանառության մեջ դնելով պատմականության ու հնագույն արժեքների կրող լինելու գաղափարը`
ստեղծվում է պետականաշինության գաղափարի իրագործման մոտիվացիա: Այստեղ կարող ենք բերել հենց Հայաստանի Հանրապետության
օրինակը: Պատմական անցյալն ու ունեցած դժվարին ու նաև՝ հզոր ժամանակաշրջանները (ինչպես օրինակ` Արտաշիսյանների ժամանակներն
էին), պատկերավոր ասած, կարող են առաջացնել նախանձ սեփական
անցյալի հանդեպ և դառնալ մոտիվացիա այդ պատմական ժամանակաշրջանը նորից վերակազմակերպելու համար: Ասածն ամենևին չի ենթադրում միայն տարածքային մեծությունը, այլ նաև տնտեսական ու ռազմական, քաղաքական ու մշակութային վերելքները, որի մասին մեզ հասել
է պատմագիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ: Այդ հզորության
ու միասնականության գաղափարը շրջանառելով հնարավոր է ստեղծել
գործելու խթան և արմատավորել, որ պետք է հավատարիմ մնալ պատմական անցյալին:
Պետականաշինության գործում կարևոր է նաև քաղաքական համայնք տերմինը, որը ենթադրում է պետականաշինության գործընթացի
և տվյալ տարածաշրջանում առկա քաղաքական գործընթացների կամ
կարգի համադրում: Գլոբալացման (համաշխարայնացման) դարաշրջանում միջազգային քաղաքական գործընթացների ազդեցությունը տվյալ
պետության նկատմամբ ազդում են առավել մեղմ՝ եթե ուժեղ է քաղաքական համայնքը: Հարցի քննարկման համատեքստում «գլոբալացումը» դիտարկում ենք որպես գործընթացների համախումբ, որի ընթացքում ազգային պետությունները (նրանց ինքնիշխանությունը) հանդիսանալով աշխարհի միասնական ու փոխկապակցված տնտեսական, քաղաքական և
մշակութային տարածքի բաղկացուցիչներ՝ միաձուլվում են վերազգային
ցանցի մեջ, ենթարկվում դրանց իշխանության կողմնորոշումներին, նույնականությանը և գործընթացներին [6], [7], [8]: Միջազգային գործընթացների ազդեցությունը պետականաշինության գործընթացի վրա կարող է ունենալ և՛ դրական, 1 և՛ բացասական ազդեցություն 2 [5]:

Ինչպես, օրինակ, միջազգային լրատվամիջոցների դերը մարդու իրավունքների
պաշտպանությունը խթանելու գործում:
2
Ինչպես, օրինակ, միջազգային հանցավոր խմբավորումների հետ քաղաքական
առաջնորդների համագործակցությունը:
1
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Պետականաշինության գործընթացը հանդիսանալով ցանկացած
երկրի արդիականացման բնականոն ընթացք` հիմքում ունի երեք կարևոր
գործոն, որոնցից յուրաքանչյուրի կայուն կազմակերպումը դրական
կանդրադառնա պետականաշինության համար: Դրանցից են քաղաքական կարգավորումները, «գոյատևման գործընթացները» և «հուսալի գործառույթները»:
Քաղաքական կարգավորման հասնելու լավագույն ճանապարհն
ընտրանու ներկայացուցիչների միջև փոխհարաբերությունների հստակեցումն ու ներքին պայմանավորվածություններն են, որը նաև կանխում է
բախումների առաջացումը: Ընտրանին բնութագրվում է որպես մոտեցումների, կարծրատիպերի և վարքագծի նորմերի շաղկապվածությամբ և
արժեքների ընդհանուր միասնությամբ միավորված հասարակության
կազմակերպված և համախմբված փոքրամասնություն: Ընտրանու ներքին միասնականության մակարդակը կախված է իր սոցիալական և էթնիկ
միատարրության աստիճանից, ընտրանու հավաքագրման ձևաչափերի
տեսակներից, քաղաքական ղեկավարման գերակշռող ոճից:
Պետականաշինության կայուն ընթացքի վրա իշխանության փոխանցումը չպետք է դառնա խանգարող հանգամանք: Սա շատ պատասխանատու պահ է, որը՝ որևէ գործընթաց չխափանելու համար պետք է կազմակերպվի հմտորեն ու անցնցում: Այստեղ է, որ կարևորվում է քաղաքական կարգավորման պահը: Այն ենթադրում է իշխող և ընտրություններում
հաղթած ուժերի միջև ներդաշնակ և խաղաղ համագործակցություն, երբ
նախորդ վարչակարգը հաջորդին կփոխանցի իր ծրագրերը և «նորերը»
դրանց ավելացնելով՝ հնարավոր կլինի շարունակել պետականաշինության բնականոն ընթացքը: Բարձր սոցիալական կարգավիճակի շնորհիվ
ընտրանու անդամները որոշում են հասարակական զարգացման բնույթը,
ունենում են կայունացնող կամ ապակայունացնող ազդեցություն սոցիալական գործընթացների վրա, ապահովում են հավասարակշռությունը
տարբեր սոցիալական կառույցների և դրանց շահերի միջև:
Նոր՝ արդիականացված սոցիալական իրողության կերտման ժամանակներում նոր ընտրանիները՝ քաղաքական դաշտի իրողություններին համապատասխան, ձեռք են բերում նոր առանձնահատկություններ և բնութագիր:
Պետականաշինության առաջընթացի հաջորդ կարևոր գործոնը՝ պետության ինստիտուցիոնալ շրջանակի գոյատևման և ամրապնդման համար անհրաժեշտ գոյատևման գործընթացների ամբողջությունն է: Ձևավորված կառույցները պետք է կարողանան կատարել պետականաշինության գոյատևման գործառույթներ, մասնավորապես՝

13

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2021

• անվտանգությունը։ Կարողանալ վերահսկել երկրի համար
վտանգ ներկայացնող բոլոր գործոնները, ձևավորել անվտանգ կենսագործունեության բոլոր բաղկացուցիչները՝ նաև հաշվի առնելով արտաքին
քաղաքական գործընթացները և այլն,
• եկամուտները։ Երկրի ներսում ֆինանսական համակարգի կայուն
զարգացման կառուցակարգերի ներդրում (հիմնականում կազմակերպվում է կայուն-համաչափ հարկման և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից վերցված փոխառությունների միջոցով, ինչպես նաև
այլ տուգանքների ու օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի գանձումների տեսքով),
• օրենսդրական դաշտը։ Երկրի Սահմանադրության և միանշանակորեն մեկնաբանվող օրենքների ընդունում՝ երկրի ներսում կարգ ու կանոն և ներքին անվտանգության երաշխիքներ ստեղծելու համար:
Առաջընթացի երրորդ գործոնը հուսալի կամ ակնկալելի գործառույթների իրականացումն ու ձեռքբերումն է: Ակնկալիքներ, թե ինչպե՞ս
պետք է պետությունը հանդես գա սեփական քաղաքացիների և արտաքին դերակատարների համար կարևոր հարցերում: Ոչ բոլոր պետությունների դեպքում է, որ կառավարությունից հասարակության սպասելիքները
կամ պահանջները հաճախ են բարձրաձայնվում կամ բավարարվում [9]:
Հայտնի սոցիոլոգ Ֆ. Ֆուկույաման իր «Պետականաշինություն. կառավարումը և աշխարհակարգը XXI դարում» գրքում պետականաշինության գործընթացը ներկայացնում է երեք փուլով և որպես օրինակ բերում հիմնականում հակամարտությունները նոր հաղթահարած երկրներին: Ըստ նրա՝ այդ երեք փուլերն են`
1. հետկոնֆլիկտային վերակազմավորումը, երբ երկրները նոր են
դուրս գալիս հակամարտության ծանր ու երկարատև վիճակից, պետության կառուցվածքն ամբողջությամբ կազմաքանդված է և պահանջվում է
դրա ամբողջական բարեփոխում: Այս ժամանակահատվածում անվտանգության ուժերի, մարդասիրական և տեխնիկական օժանդակության
ներդրման միջոցով կայունության ապահովումը դառնում է առաջնահերթ:
Որոշակի կայունության հասնելուց հետո սկսվում են ինստիտուտների
ձևավորման և պետականաշինության համար անհրաժեշտ միջոցների
իրագործումը,
2. սեփական պետական ինստիտուտների ստեղծումը, որը հիմնվելով առկա կայունության վրա, իշխանությունն սկսում է անմիջապես
կազմակերպել՝ ձևավորելով գործընթացը պարզ ու հարմարավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ բոլոր օղակները,
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3. պետական ինստիտուտների ուժեղացումն է. ինչը խիստ բարդ
է: Այս փուլում դժվարությունների բազմաքանակությունը կարող է խոչընդոտել պետականաշինության գործընթացի ճիշտ կազմակերպմանը [10]:
Գույություն ունեն պետականաշինության էության տարբեր տեսական
սահմանումներ և մոտեցումներ: Օրինակ՝ բավականին տարածված են
«արտածին» և «ներծին» պետականաշինությունները: Պետականաշինության «արտածին» մոտեցումը դիտարկվում է որպես իմպերիալիզմի և
գաղութատիրության ենթատեքստ, որի արդյունքում տեղական գաղափարները և ազգային արժեքները բախվելով այլ օտար արժեքների՝ կորցնում են իրենց արդիականությունն ու ժամանակի ընթացքում սերունդների մոտ վերանում են ազգային ու պետական գաղափարները` վերածվելով
սովորական ու անիմաստ տերմինների: «Ներծին» մոտեցումն ունի առավել ազգային երանգ և ենթադրում է տվյալ պետության կազմակերպման
և վերակենդանացման ողջ գործընթացների իրականացում ազգային գաղափարների վրա: Պետականաշինությունը դառնում է ազգային գործընթաց՝ արտացոլելով տվյալ ժողովրդի պատմական և մշակութային կարևոր արժեհամակարգը:
Պետականաշինությունը բնականոն և հաջողված իրականացնելու համար անհրաժեշտ է պետական կարևոր պաշտոններն զբաղեցնելու համար
քաղաքական հավաքագրում՝ կադրերի ընտրություն: Այստեղ կարևոր է
ինչպես ինստիտուտների կայացվածության աստիճանն ու նրանց գործունեության հիմքում ընկած իրավական ու արժեքային կողմնորոշիչները,
այնպես էլ՝ հասարակության համերաշխության ձևն ու տեսակը [11]:
Վերը բերված մտքին, որպես օրինակ, կարող ենք բերել ներկայիս
բազմավեկտոր աշխարհում տիրող քաղաքական անկայուն իրավիճակը:
Իշխող քաղաքական թիմի անդամներից շատերն արտահայտելով ժողովրդի մեջ արմատացած ազգային ու պետական գաղափարներին հակասող մտքեր՝ հանգեցնում են բնական անհամաձայնության ու վրդովմունքի: Այդ վրդովմունքն իր հերթին վերաճում է ընդվզման և անվստահության տվյալ իշխող ուժի և նրա քաղաքական թիմի (կադրերի) նկատմամբ: Ինչն էլ՝ իր հերթին, բերում է անհնազանդություն տվյալ իշխանության հանդեպ:
Պետականությունը մեկ անգամ կազմակերպվող կամ՝ մեկ անգամ
սկսված ու ավարտված գործընթաց չէ. այն ունի պատմական զարգացման հստակ ու երկար փուլեր, ենթարկվում է մշտական վերափոխումների, ուստի այս դեպքում ևս պետականաշինության բնականոն ընթացքը
կարող է խաթարվել սխալ ընտրված քաղաքական թիմի կամ կադրերի
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պատճառով: Հիասթափված ժողովուրդը դադարում է ենթարկվել և վստահել, իսկ դա անկայունացնում է կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգը:
Պետականաշինության զարգացման գործում խիստ կարևոր է իշխանության օրինականությունը (օրինականությունը): Ոչ օրինական իշխանության շուրջը ժողովրդին համախմբելը գրեթե անհնար է և դա ստեղծում է քաոսային ու անկայուն իրավիճակ՝ ինչից էլ օգտվում են արտաքին
ուժերը: Ազգային պետական կառավարման նշանակության փոփոխության պայմաններում վերազգային՝ գլոբալացված իշխանական լիազորությունների վերաբաշխման արդյունքում ժամանակակից պետության ինստիտուցիոնալ համակարգային կառույցները հանդիպում են երկու հիմնական մարտահրավերների.
1. ազգային պետություններում աճում է խզումը պաշտոնական և
իրական իշխանության լիազորությունների միջև,
2. սրվում են տարբեր երկրների պետական կառավարման կառույցների ու հասարակական ինստիտուտների, պետակառավարչական մարմինների և շուկայական ինստիտուտների միջև սահմանակարգային փոխհարաբերությունները:
Որպես միջազգայնացված կառավարման ձև` օրինական իշխանություններին մեծ վստահության և հարգանքի են արժանացնում նաև միջազգային դերակատարները, ինչը նպաստում է ներդրումների և ֆինանսական լայն միջոցների ստացմանը:
Պետականաշինության և վերակառուցման արտաքին միջամտությունները բնութագրվում են սկզբնական շրջանում նորաստեղծ կամ՝ նոր
անկախացած երկրներում թույլ զարգացած և դեռևս անկայուն պետական
ապարատին ժամանակավորապես օգնություն տրամադրելու միջոցով:
Սա արտաքին դերակատարների կողմից ուղիղ միջամտությունն է: Օրինակ՝ ազատական շրջանակների գաղափարներում գերակշռող միջազգային պետականաշինության նախագծի տարածումը Լիբերիայի Հանրապետությունում 1 բախվում էր իմացական, հայեցակարգային և գործնական շրջանակների մի շարք մարտահրավերների, որոնք հանգեցնում են
ակնհայտ ձախողումների և սահմանափակ հաջողությունների: Այս պայմանավորված էր ազգային արժեքների տարբերության և տվյալ երկրներում ազգայնական գաղափարների խորն արմատների առկայությամբ:

Լիբերիան Արևմտյան Աֆրիկայի ամենաաղքատ երկիրն է և այս ցուցանիշով՝
աշխարհի երրորդ երկիրը: Լիբերիայում գործազրկության մակարդակը կազմում է
բնակչության 85% -ը: Տե՛ս՝ [12]:
1
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Գլոբալացման պետականաշինության գաղափարները հակադրվում են
պետական գաղափարներին և ստիպում տվյալ ժողովրդին ընդվզել այդ գաղափարների դեմ, պահանջել սեփական պետականաշինական ձևաչափի
ներդրում: Այս գործընթացներն առաջացնում են բնական հարցեր.
1. ո՞րն է իսկապես ամենակարճ և ամենահաջողված պետականաշինական ձևաչափը` պետություն-հասարակություն կապով ձևավորված
անվտանգ և ազգային արժեքներով շրջանակված ձևաչափը, թե՞ արտաքին միջամտությամբ ստեղծված համակարգը, որը պետության կայացման հարմար պայմաններ ստեղծելուց և պետականաշինական ծրագրերի
իրականացման կյանքի կոչելուց հետո պետք է հեռանա,
2. արդյո՞ք արտաքին միջամտությունից նման մեծ ծավալներից հետո
պետականաշինությունն ամբողջությամբ կհամարվի ազգային շահերով առաջնորդված և ինքնուրույն ձևավորված համակարգ և արդյո՞ք տվյալ ժողովուրդը կընդունի այդ ձևաչափը, որքան էլ այն խոստումնալից թվա:
Պետականաշինության վրա ազդող գործոններ կարող են դառնալ նաև՝
• կայուն տնտեսական աճը: Ներդրումների և առևտրի աճը նպաստում են ֆինանսաշրջանառության և սոցիալական վիճակի բարելավմանը: Ներդրումների և առևտրի ընդլայնումը կկարողանա առաջացնել կառավարության գործունեության հանդեպ վստահության ամրապնդում,
• եկամուտների բազան: Հարկերի բարձրացումը և համաչափ
հարկման սկզբունքը կարևոր է պետականաշինության համար,
• արտաքին սպառնալիքները: Հակամարտության արդյունքում
տուժած երկրները կամ այն երկրները, որոնք կանգնած են մեկուսացման
խնդրի առաջ, կարող են պետականաշինության ծրագրերի միջոցով հզոր
պետություն ստեղծելու և առաջացած շրջափակումից դուրս գալու մոտիվ
ունենալ,
• ռիսկերը: Պետականաշինությունը կազմակերպելու համար ռիսկի
գործոնը մեծ դեր ունի,
• իրավունքները և քաղաքական ներփակումը: Իրավունքների ոտնահարումն ու խտրականության աճն առաջացնում են անկայունության
ավելի մեծ հավանականություն,
• օժանդակող և չօժանդակող գործընկերները: Արտաքին դերակատարները չեն կարող ունենալ ուղիղ մասնակցություն պետականաշինությանն այլ երկրներում, բայց կարող են թողնել ազդեցություն. դոնորների դերը պետականաշինության հարցում կարող է և՛ օգտաշատ լինել,
և՛ հանգեցնել խոչընդոտների,
• ժառանգությունը: Պետականաշինության հարցում կարևոր է նախորդ շրջանից ժառանգած ավանդույթների պահպանումն ու դրանց արդիականացումը,
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• ղեկավարությունը: Այն վճռորոշ ազդեցություն է ունենում պետականաշինության աճի ուղղության և զարգացման վրա: Կառավարության
աշխատանքից է կախված պետականաշինական ծրագրերի արդյունավետ
կատարումը և պետականաշինական ծրագրերի տապալման բացառումը,
• մշակութային գաղափարները: Աշխարհի տարբեր կետերում պետության մասին գաղափարն ու պատկերացումները տարբեր են: Առանձին պետություններ կարող են բախվել մշակութային ազդեցությունների
խնդրին և կարող են հայտնվել մշակութային նոր գաղափարներ, որոնք
որոշակիորեն կթուլացնեն ազգային գաղափարների իրականացմանը՝
վնասելով պետականաշինական գաղափարների իրականացմանը,
• ժամանակը: Պատմական զարգացման ողջ ընթացքում, յուրաքանչյուր պետության համար կարևոր է ժամանակի գործոնը: Մշտական
փոփոխվող աշխարհաքաղաքական զարգացումներում կարևոր է գիտակցել, որ միջազգային դոնորների ներգրավումը պետականաշինության մեջ առաջին հերթին պիտի չափվի ազգային շահերի սանդղակով,
ուստի պետականաշինության գործում միջազգային դոնորների ներգրավման հարցում կարևոր են երկու սկզբունքի առկայություն.
1. առաջնահերթությունը և հաջորդականությունը: Պետականաշինությունը ենթադրում է սեփական երկրի շահերից բխող հարցերին առաջնահերթություն տալը և իրենց ուղարկված բոլոր արտաքին ազդակների մանրակրկիտ վերլուծումը: Միջազգային դերակատարները կարող
են ուղարկել ազդակներ՝ հայտնելով իրենց պատրաստակամությունը
տվյալ երկրում ընթացող իրադարձություններին մասնակցելու համար՝
չխոչընդոտել պետականաշինական ծրագրերի իրականացմանը: Այս
դեպքում պետք է հստակ հաշվարկվեն բոլոր հնարավոր ռիսկերն ու
խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ օտար միջամտությունից և հասկանալ այն բոլոր հետևանքները, որոնք կառաջանան պետականաշինական հարցերում՝ օտար միջամտությանն առաջնահերթությունը տալով,
2. աջակցություն քաղաքական կարգավորումներին: Արտաքին
դերակատարները փորձում են նպաստել տվյալ երկրում քաղաքական
անհամաձայնությունների կարգավորմանը և բարձրացնել նաև ժողովրդի
վստահությունն իրենց հանդեպ, նվազեցնել ժողովրդի՝ պետականաշինության կամ ազգային գաղափարների իրականացմանն արտաքին միջամտության հանդեպ բացասական վերաբերմունքը: Ինչպես գտնում են
առանձին մասնագետներ, միջազգային դերակատարները հաճախ իրենց
միջամտությունը պետականաշինության կայացման գործում արտահայտում են անվտանգության ոլորտում տրվելիք օգնություններով, ինչն իրականում արվում է ազդեցության ավելացման համար [13]:
Քաղաքակրթության զարգացման ժամանակակից պայմանները
բնութագրվում են երկու հակասական միտումներով. մի կողմից՝ համաշխարհայնացման, ազգային և մշակութային սահմանների ինտեգրման և
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համահարթեցման գործընթացների խորացմամբ և մյուս կողմից՝ հակագլոբալիստական՝ ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանող, ազգային
ինքնության, արժեքների և ավանդույթների պահպանման շարժումների
ուժեղացման աճով:
Հատկապես ազգային պետությունների համար 1 պետականաշինության գործընթացի արդյունավետությունը որոշող կարևորագույն խնդիրներից է նոր՝ ազգային մտածողությամբ կառավարման մշակութային «դաստիարակություն» ստացած և հմտություններով զինված նոր ինտելեկտուալ կառավարողի՝ հանրային ծառայողների ձևավորումը: Այսօր մենք
պարտավո՛ր ենք շեշտը դնել քաղաքակրթության զարգացման ընթացքում «կուտակած տեսական և գործնական գիտելիքների և փորձի փոխանցման», պատմական ժամանակներից մինչ օրս հասարակությունների կառավարման արվեստի ժառանգածի ռացիոնալ ձեռքբերումների
օգտագործման անհրաժեշտության վրա: Քաղաքակրթության պատմական զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում հայ պատմական
կառավարչական միտքն ունեցել է իր առանձնահատուկ տեղն ու դերը պետականաշինության զարգացման գործում: Մանսավորապես, Եզնիկ Կողբացու և Գրիգոր Տաթևացու դատողություններում տեղ են գտել բոլոր մակարդակների կառավարողի՝ իշխանավորի վարքի, դիրքի և կեցվածքի,
վարվելակերպի նորմերը, որակական հատկությունների ու հմտությունների, հասարակական կյանքում ենթակաների և հասարակության հետ
փոխհարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունները: Նրանք կառավարման ներդաշնակությունն ապահովելու համար կարևորել են
«կառավարողների և կառավարվողների որոշակի անձնային որակները՝
իմաստուն վարքի դրսևորումը» [14]:
Ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներն ու խնդիրները փոխվել են և փոխվել են դրանց դիմագրավելու միջոցներն ու կառուցակարգերը, ուստի բարձրացել է պետականաշինության անխափան իրականացման անհրաժեշտությունը, որպես կայուն զարգացման և պետության արդիականացման գլխավոր հիմքերից մեկը:

Ինչի կարևորումը կարծես պարտադիր չէ ազգային հենք չունեցող կամ՝ բազմազգ
պետությունների համար, ինչպիսիք են Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան,
Հնդկաստան, Բրազիլիա, ԱՄՆ, Կանադա, Ավստրալիա և այլն:
1
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КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАК
ГАРАНТИЯ НОРМАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА
МХИТАР ГАСПАРЯН, АШОТ ЗАЛИНЯН
Академия государственного управления Республики Армения

В работе представлена важность государственного строительства
в контексте развития и модернизации каждого государства, положительные и отрицательные факторы, влияющие на реализацию государственного строительства.
Ключевые слова: государство, государственное строительство,
государственные структуры, элитные группы, построение нации,
политические сообщества, экзогенно-эндогенное государственное
строительство.

THE CULTURE OF STATE-BUILDING AS A GUARANTEE OF NATURAL
MODERNIZATION OF A STATE
MKHITAR GASPARYAN, ASHOT ZALINYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The paper presents the importance of state-building in the context of the
development and modernization of each state, the factors making a positive
and negative impact during the implementation of state-building.
Keywords: state, state-building, state structures, elite groups, nationbuilding, political communities, exogenous-endogenous state-building.
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ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՐԱՔՍՅԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խելացի քաղաք հասկացության վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ առկա են բազմաթիվ բնորոշումներ, սակայն դեռևս առկա չէ բոլորի կողմից ընդունված սահմանում: Ուստի
սույն հոդվածում ներկայացվել են Խելացի քաղաք հասկացության
վերաբերյալ գրականության մեջ առկա սահմանումները, Խելացի
քաղաք հայեցակարգի զարգացման փուլերը, առկա որոշ առավել
ընդհանուր տարածում ունեցող խելացի լուծումներ: Արդյունքում
պարզ է դարձել, որ հայեցակարգը նպաստում է քաղաքային տնտեսության կառավարման ներքին ու արտաքին արդյունավետության
բարելավմանը և տրվել է Խելացի քաղաք հասկացության նոր
սահմանում:
Բանալի բառեր. Խելացի քաղաք հասկացություն, Խելացի
քաղաք հայեցակարգի զարգացման փուլեր, տվյալներ, խելացի լուծումներ, կառավարման ներքին արդյունավետություն, կառավարման արտաքին արդյունավետություն:

Խելացի քաղաք հասկացությունն առաջին անգամ շրջանառության
մեջ է դրվել անցած դարի 90-ականներին՝ պայմանավորված Խելացի
աճ շարժմամբ, որը քաղաքային պլանավորման համար նոր քաղաքականություն էր առաջադրում: Սակայն այս հասկացությունը լայնորեն
սկսել է ընդունվել 2004-2009 թթ., երբ մի շարք տեխնոլոգիական ընկերություններ սկսեցին հանդես գալ քաղաքային հիմնախնդիրների լուծման
իրենց տեխնոլոգիական մոտեցումներով: Ներկայում Խելացի քաղաք
հասկացության համընդհանուր ընդունված սահմանում գոյություն չունի,
փոխարենը՝ մի շարք գիտնականներ իրականացնելով ուսումնասիրություններ հայեցակարգի վերաբերյալ՝ տվել են հասկացության սեփական
սահմանումը: Այսպես՝ Ֆորեսթերի արտադրանքի կառավարման
փոխնախագահ Դ. Վաշբրնը և այլք խելացի քաղաքը բնորոշել են որպես
խելացի հաշվողական տեխնոլոգիաներն օգտագործող քաղաք, որը դրա
հիմնական ենթակառուցվածքային բաղադրիչները և ծառայությունները,
ինչպիսիք են՝ կառավարումը, կրթությունը, առողջապահությունը, հանրա22
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յին անվտանգությունը, անշարժ գույքը, տրանսպորտը և կոմունալ ծառայությունները, դարձնում են առավել խելացի, փոխկապակցված և արդյունավետ [1, p. 14]: Պլիմութի համալսարանի քաղաքային դիզայնի
պրոֆեսոր Ա. Աուրիջին նշում է` թեպետ խելացի քաղաքը ներկայացվում
է տարբեր տեսանկյուններից, այն գաղափարը, որ ՏՀՏ-ն առանցքային է
ապագա քաղաքի գործառության համար, գտնվում է բոլոր տեսանկյունների հիմքում [2, p. 397]: Համաձայն Նյուքասլ համալսարանի
սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր Ռ. Հոլանդսի՝ խելացի քաղաքները ենթադրում
են ոչ միայն բարդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործարկում, այլև
հասարկության տարբեր խմբերի ներդրումներ [2, pp. 397-398]: Իսկ
Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարանի տարածաշրջանային և
քաղաքային տնտեսագիտության դոցենտ Ա. Կարագլիուն և այլք ներկայացնում են առավել ընդգրկուն սահմանում. քաղաքը կհամարվի խելացի,
երբ ներդրումները մարդկային և սոցիալական կապիտալում, ինչպես նաև
ավանդական և ժամանակակից հաղորդակցական ենթակառուցվածքներում կհանգեցնի կայուն տնտեսական աճի և կյանքի բարձր որակի՝ բնական պաշարների խելամիտ կառավարմամբ, մասնակցային կառավարման միջոցով [1, p. 18]: Ընդհանրացնելով՝ Ուտրեխտի համալսարանի
կառավարման դպրոցի հանրային նորարարության պրոֆեսոր Ա. Մեյերը
և Գրանադայի համալսարանի պրոֆեսոր Մ. Բոլիվարը սահմանումները
դասակարգել են երեք հիմնական խմբի՝
− խելացի քաղաքներ՝ որպես խելացի տեխնոլոգիաներն օգտագործող քաղաքներ (տեխնոլոգիական կողմնորոշում),
− խելացի քաղաքներ՝ որպես խելացի մարդկանցից կազմված քաղաքներ (դեպի մարդկային ներուժի կողմնորոշում),
− խելացի քաղաքներ՝ որպես խելացի համագործակցությամբ քաղաքներ (կառավարման վրա շեշտադրում) [3, p. 199]:
Ինչպես տեսնում ենք՝ սահմանումներից յուրաքանչյուրը շեշտադրում
է կատարում որոշակի բաղադրիչի վրա, ինչն էլ, կարծում ենք, պայմանավորված է Խելացի քաղաք հայեցակարգի զարգացմամբ: Ուստի հարկ
ենք համարում ստորև ներկայացնել, թե Խելացի քաղաք հայեցակարգը
զարգացման ինչ փուլերով է անցել: Այսպես՝ քաղաքային վերլուծաբան Բ.
Կոհեն, ով մասնագիտացած է քաղաքային նորարարության և խելացի
քաղաքների ուսումնասիրության մեջ, առանձնացնում է վերոգրյալ հայեցակարգի զարգացման երեք փուլ: Ըստ Բոյդ Կոհենի՝ երբ մի շարք տեխնոլոգիական ընկերություններ սկսեցին հանդես գալ քաղաքային հիմնախնդիրների լուծման իրենց տեխնոլոգիական մոտեցումներով՝ այդպիսով սկիզբ դրվեց Խելացի քաղաք հայեցակարգի զարգացման առաջին
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փուլին: Այս փուլում տեխնոլոգիական ընկերությունների կողմից առաջարկվում են որոշ հնարավոր տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք միանշանակորեն ընդունվում են քաղաքային իշխանությունների կողմից,
առանց հստակ պատկերացում ունենալու, թե տվյալ տեխնոլոգիան ինչպես կարող է նպաստել բնակչության կյանքի որակի բարելավմանը: Կարող ենք նշել, որ այս փուլը ղեկավարվում է տեխնոլոգիական ընկերությունների կողմից, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն
(այսուհետև՝ ՏԻՄ) ու բնակչությունը գրեթե դերակատարում չունեն: Առկա
է բնակչության թվային գրագիտության և մասնակցության պակաս ու
հստակ շեշտադրում տեխնոլոգիական հնարավորությունների վրա:
Այսինքն՝ այս փուլում տեխնոլոգիան դիտվում էր որպես հիմնական գործոն և Խելացի քաղաք հայեցակարգի ներդրումը սահմանափակվում է
զուտ տեխնոլոգիայի ներդրմամբ: Սակայն, ժամանակի ընթացքում հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին այլ գործոններ:
Մասնավորապես՝ սկսեց կարևորություն ձեռք բերել այն, թե տեխնոլոգիան ինչպես է գործադրվում, այսինքն՝ շեշտադրում կատարվեց մարդկային գործոնի վրա: Ի տարբերություն նախորդ փուլի՝ որտեղ առաջնային
դերակատարում ունեին տեխնոլոգիական ընկերությունները, Խելացի
քաղաք հայեցակարգի զարգացման երկրորդ փուլում սկսեցին նախաձեռնություններով հանդես գալ ՏԻՄ-երը: Ըստ այդմ՝ Խելացի քաղաք հայեցակարգի զարգացման այս փուլը բնորոշվում է որպես ՏԻՄ-երի կողմից
առաջնորդվող: Նման բնորոշումը պայմանավորված է, որ քաղաքային իշխանություններն են նախաձեռնություն դրսևորում վեր հանելու քաղաքի
հիմնախնդիրները և դրանք ներկայացնելու համապատասխան տեխնոլոգիական ընկերություններին: Այսինքն՝ երկրորդ փուլում ՏԻՄ-երը նպատակ են հետապնդում ՏՀՏ-ն որպես քաղաքային հիմնախնդիրները լուծելու միջոց օգտագործելով՝ բարելավելու մարդկանց կյանքի որակը՝
ապահովելով կայուն զարգացում, պաշարների արդյունավետ օգտագործում: Այս փուլի հիմնական բնութագրիչներն են՝ տեխնոլոգիայի օգտագործումը որպես միջոց, կողմնորոշում դեպի բնակչության կյանքի որակի
բարելավումը: Այսպիսով՝ վերոգրյալից ակնհայտ է դառնում, որ հայեցակարգի զարգացման երկրորդ փուլում դրա ներդրումը չի սահմանափակվում պարզապես ներդնելով տեխնոլոգիան, այլ ՏԻՄ-երի կողմից մշակվում է համապատասխան ռազմավարություն՝ որտեղ հստակ սահմանազատվում են քաղաքի համար առաջնային նշանակություն ունեցող ոլորտային հիմնախնդիրները, որոնց լուծմամբ կբարելավվի բնակիչների
կյանքի որակը: Այդուհանդերձ, որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ թեպետ ՏԻՄ-երի կողմից վարվող քաղաքականությունն ունի էական նշա-
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նակություն, սակայն խելացի քաղաք կառուցելը միայն քաղաքային իշխանությունների կողմից համապատասխան ռազմավարություն մշակելն ու իրագործելը չէ, այլ որ առավել քան կարևոր է՝ այդ գործընթացում քաղաքի
բոլոր շահառուներին ներգրավելը [1, p. 18]: Այս մասին են փաստում հայեցակարգի ներդրման գործընթացում հաջողություն գրանցած քաղաքները, որոնք ընդունում են, որ ներգրավելով արտաքին շահառուներին, ինչպիսիք են գործարար հատվածը, ստարտափերը, գիտական հանրությունը
և ընդհանուր առմամբ հասարակությունը, կարող են ստանալ կարծիքների,
գաղափարների և առաջարկությունների այնպիսի ծավալ և բազմազանություն, որը թույլ կտա ծախսարդյունավետ կերպով կառուցել խելացի քաղաք [4, p. 22]: Այդուհանդերձ՝ շատ տեսաբաններ պնդում են, որ հատկապես կարևոր է բնակիչների՝ որպես քաղաքի հիմնական շահառուների դերակատարումը խելացի քաղաք հայեցակարգի ներդրման գործընթացում:
Կարծում ենք, որ բնակչության դերն իսկապես կարևոր է, քանի որ տեղական ինքնակառավարման բուն էությունն արդեն իսկ ենթադրում է բնակչության կողմից տեղական նշանակության հարցերի լուծմանը մասնակցություն: Այսպիսով՝ անցում է կատարվում Խելացի քաղաք հայեցակարգի զարգացման երրորդ փուլին, որը բնորոշվում է որպես բնակչության
կողմից ղեկավարվող: Հետազոտողներից շատերը գտնում են, որ քաղաքը
կարող է իսկապես համարվել խելացի, եթե այն անցում է կատարել զարգացման երրորդ փուլ:
Այսպես՝ ակնհայտ դարձավ, որ դեռևս գոյություն չունի Խելացի քաղաք հայեցակարգի համընդհանուր ընդունված սահմանում, ավելին՝
դրանք շեշտադրում են կատարում Խելացի քաղաք հայեցակարգի զարգացման փուլերի վրա: Ուստի ստորև փորձենք մանրամասն վերլուծել, թե
Խելացի քաղաք հայեցակարգն ինչպես է գործարկվում և ինչպիսի լուծումներ է ենթադրում, որն էլ կարծում ենք՝ հիմք կհանդիսանա հասկացության նոր սահմանման:
Ի սկզբանե՝ հարկ է նշել, որ խելացի լուծումներ կիրառվում են քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում: Ըստ այդմ՝ հետազոտողների
շրջանում առկա է միտում ներկայացնելու «Խելացի քաղաքի» բաղադրիչները: Պրոֆեսոր Ա. Հոլանդսն առանձնացրել է հետևյալ բաղադրիչները՝
տեղեկատվական տեխնոլոգիա, գործարարության նորարարություն, կառավարում, հասարակություն և կայունություն [3, p. 199]: Մի շարք տեսաբաններ ներկայացրել են նաև այլ բաղադրիչներ, սակայն ընդհանրացնելով վերջիններս՝ Բ. Կոհենը, Վիեննայի համալսարանի պրոֆեսոր Ռ. Գիֆինգերը և այլք, որպես Խելացի քաղաք հայեցակարգի հիմնական
բաղկացուցիչներ բնորոշել են՝ խելացի տնտեսություն, հասարակություն,
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կառավարում, շարժունակություն, շրջակա միջավայր, ապրելակերպ: Բացի այդ՝ Մկքինզի գլոբալ ինստիտուտ (Mckinsey Global Institute) հետազոտական կազմակերպության կողմից առանձնացվել են ութ ոլորտ, որոնց
շրջանակներում էլ առանձնացվում են մի շարք խելացի լուծումներ: Այդ
բնագավառներն են՝ անվտանգություն, առողջապահություն, շարժունակություն, էներգիա, ջրօգտագործում, թափոնների կառավարում,
տնտեսական զարգացում և կացարանային ապահովում, ներգրավվածություն և հասարակություն: Ստորև ներկայացնենք Խելացի քաղաք
հայեցակարգի ոլորտային որոշ լուծումներ:
Այսպես՝ թափոնների կառավարման գործընթացում խելացի լուծումները մի շարք հնարավորություններ են ընձեռում: Թափոնների կառավարումը բաղկացած է տարբեր գործընթացներից, ինչպիսին են հավաքումը, տեղափոխումը, վերամշակումը, հեռացումը, կառավարումը և
վերահսկումը: Այս գործընթացները պահանջում են զգալի ժամանակ, աշխատուժ և ֆինանսական պաշարներ: Խելացի թափոնների կառավարումը կարող է օգնել կրճատել վերոգրյալ ծախսերը: Այն հնարավորություն է ընձեռում ավելի արդյունավետ կազմակերպելու այդ գործընթացը:
Այն բարելավում է աղբարկղերի դատարկման գործընթացը դրանցում
տեղադրված սենսորների միջոցով՝ վերահսկելով դրանցում առկա աղբի
ծավալները: Աղբարկղերը դատարկվում են ոչ թե ստանդարտ գրաֆիկով՝
անկախ դրանց լցված լինելու հանգամանքից, այլ միայն այն ժամանակ,
երբ դրանք ամբողջությամբ լի են աղբով: Հետևաբար՝ դրանք դատարկվում են ավելի հազվադեպ: Երկրորդային ազդեցությունն այս ծրագրի այն
է, որ ավելի քիչ աղբատար մեքենաներ են երթևեկում, ինչը նվազեցնում է
ինչպես երթևեկության խցանումները, այնպես էլ հանգեցնում է օդում աղմուկի, աղտոտման և արտանետումների կրճատմանը:
Մեկ այլ հետաքրքիր նախագիծ է «Խելացի լուսավորությունը»: Այն
միաժամանակ մի քանի ուղղություններով է գործարկվում: Լուսացույցները հագեցած են LED տեխնոլոգիայով, ինչը ներառում է սենսոր, որը որոշում է օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը, աղմուկը և աղտոտվածությունը: Բացի այդ՝ այն նաև նպատակ ունի նվազեցնելու էլեկտրաէներգիայի սպառումը խելացի լուսավորության վերահսկողության միջոցով, ինչպիսին են՝ առանց հետիոտների կամ երթևեկության հանգչող լույսերը փողոցներում: Սրանք նաև WiFi ռոուտեր ունեն՝ ապահովելու համար համացանցի հասանելիությունը քաղաքում:
Շարժունակության խելացի լուծումները նույնպես ընձեռում են բազում
հնարավորություններ: Այսպես՝ քաղաքային տարբեր ենթակառուցվածքներում տեղադրված սենսորները հնարավորություն են տալիս բարելավելու հասարակական տրանսպորտի և երթևեկության գործընթացները:
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Քաղաքացիները տեղեկատվություն են ստանում ժամանող ավտոբուսների վերաբերյալ՝ արդյունավետ պլանավորելով իրենց ժամանակը: Կայանման խելացի լուծումները վարորդներին տեղեկացնում են առկա ազատ
կայանատեղերի մասին, որը միաժամանակ մի քանի օգուտներ է ապահովում. վարորդները տեղեկանալով ազատ կայանատեղերի վերաբերյալ՝
կարողանում են արագորեն կայանել, ինչի շնորհիվ բարելավվում է երթևեկությունը, քանի որ նվազում է այն մեքենաների քանակը, որոնք
փնտրում են ազատ կայանատեղեր, բացի այդ նվազում է մթնոլորտային
օդ արտանետվող թունավոր գազերի քանակը և կրճատվում է վարորդների կողմից կայանման վրա ծախսվող ժամանակը: Բացի այդ տեղադրված
սենսորային սարքերը հնարավորություն են տալիս զգալի քանակությամբ
տեղեկատվություն ստանալ երթևեկության վերաբերյալ: Մասնավորապես՝ սենսորային սարքերը որոշակի ժամանակահատվածում գրանցում
են խաչմերուկը հատող մեքենաների քանակը և օգտագործելովտրանսպորտային միջոցների այս հաշվարկը, մասնագետները համապատասպան ձևաչափերի միջոցով կարողանում են կանխատեսումներ կատարել
խաչմերուկում երթևեկության հաճախականության վերաբերյալ: Ըստ
այդմ՝ քաղաքացիները հնարավորություն են ստանում պլանավորել իրենց
ճանապարհորդությունը խուսափելով խցանված, խնդրահարույց խաչմերուկից, միևնույն ժամանակ մասնագետները կարողանում են երթևեկությունն ավելի հավասարաչափ բաշխել։
Այսպես՝ հաշվի առնելով խելացի լուծումների բազմաոլորտային լինելը
և լայն ընդգրկումը՝ ներկայացվեցին առավել լայն տարածում ունեցող օրինակներ: Ըստ այդմ՝ վերոգրյալից ակնհայտ է դառնում, որ Խելացի քաղաք հայեցակարգը նպաստում է ինչպես քաղաքային տնտեսության կառավարման ներքին, այնպես էլ արտաքին արդյունավետությանը: Քաղաքային տնտեսության կառավարման ներքին արդյունավետությունը ներկայացվում է որպես իշխանության մարմինների աշխատանքի արդյունավետություն, որը բնութագրվում է որպես բնակչության կյանքի որակի բարելավմանը նպաստող կառավարչական որոշումների մշակման, ընդունման և իրականացման կազմակերպում: Իսկ արտաքին արդյունավետությունը տվյալ համայնքի բնակչության կարիքների բավարարման մակարդակն է [5, p. 364]: Ներկայացված խելացի լուծումներից պարզ է դառնում,
որ «Խելացի քաղաք» հայեցակարգը նպաստում է կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի բարելավմանը, այսինքն՝ կառավարման ներքին արդյունավետությանը: Այսպես՝ քաղաքային տարբեր ենթակառուցվածքներում ներդրված սենսորներից, տվիչներից և տեսախցիկներից հավաքվում են զգալի քանակությամբ տվյալներ: Այս տվյալների
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վերլուծության արդյունքները ներկայացվում են քաղաքային իշխանության մարմիններին և վերջիններս հնարավորություն են ստանում ընդունելու առավել հիմնավոր և արդյունավետ որոշումներ՝ ինչպես ընթացիկ,
այնպես էլ ռազմավարական: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ որոշման ընդունման հիմքում ընկած է այնպիսի տեղեկատվություն, որը հավաստի է, քանի որ հավաքվել է անմիջապես քաղաքային ենթակառուցվածքներից՝ իրական ժամանակում: Արդյունքում՝ ընդունելով առավել
հիմնավոր և արդյունավետ որոշումներ՝ քաղաքի կառավարման մարմինները նպաստում են բնակչության կյանքի որակը բարելավմանը՝ դրանով
իսկ բարձրացնելով կառավարման արտաքին արդյունավետությունը: Այդ
ուղղությամբ ուսումնասիրություններ է իրականացրել Մկքինզի գլոբալ
ինստիտուտ (Mckinsey Global Institute) հետազոտական կազմակերպությունը և առանձնացրել է կյանքի որակի մի շարք ցուցանիշներ, որոնք բարելավվում են խելացի լուծումների ներդրման արդյունքում: Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ քաղաքացիների կյանքի
որակի մի շարք ցուցանիշների 10-30 % բարելավում կարող է ապահովվել:
Խելացի լուծումները հնարավորություն են տալիս բարելավել շրջակա միջավայրի որակը: Մասնավորապես՝ հնարավոր է դառնում կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակը 10-15 %-ով, ջրի սպառումը՝
20-30 %-ով, չվերականգնվող կամ չվերամշակված թափոնները՝ 10-20 %-ով:
Անվտանգության ոլորտում հնարավոր է դառնում կրճատել հանցագործությունների քանակը՝ 30-40 %-ով, մահացությունների քանակը դժբախտ
պատահարներից կամ բռնություններից՝ 8-10 %-ով, արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման ժամանակը՝ 20-35 %-ով: Խելացի տեխնոլոգիական լուծումների ներդրման արդյունքում հիվանդացությունների քանակը նույնպես նվազում է՝ գրեթե 8-15 %-ով, բնակիչների կողմից կատարվող ծախսերը՝ 1-3 %-ով, իսկ պաշտոնական զբաղվածության ցուցանիշը
կարող է բարձրանալ 1-3 %-ով: Խելացի տեխնոլոգիաների շնորհիվ հնարավոր է դառնում կրճատել երթևեկության ընթացքում ծախսվող ժամանակը՝ 15-20 %-ով, իսկ քաղաքային իշխանությունների և առողջապահական կազմակերպությունների հետ փոխազդեցության արդյունքում ծախսվող ժամանակը՝ 45-65 %-ով: Բացի այդ, գրեթե 15 %-ով ավելանում է այն
մարդկանց քանակը, ովքեր խելացի լուծումների ներդրման արդյունքում
իրենց տեղական համայնքի հետ կապը, փոխազդեցությունը համարում
են ամուր, իսկ այն բնակիչների քանակը, ովքեր տեղի իշխանությունների
հետ կապը, տեղական խնդիրների լուծման գործում իրենց մասնակցությունը համարում են արդյունավետ՝ մեծանում է շուրջ 25 %-ով [6, p. 5]:
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Այսպես՝ վերոգրյալից ակնհայտ է դառնում, որ տվյալները զգալի դերակատարում ունեն Խելացի քաղաք հայեցակարգի գործառման համար, այլ կերպ՝ Խելացի քաղաք հայեցակարգի հիմքը տեղեկատվությունն է: Ուստի հաշվի առնելով այս հանգամանքը և ընդհանրացնելով
մնացյալ սահմանումները՝ կարող ենք տալ Խելացի քաղաք հասկացության հետևյալ սահմանումը. Խելացի քաղաքն օգտագործում է տեխնոլոգիան և տվյալները՝ առավել հիմնավոր որոշումներ կայացնելու միջոցով բարելավելու բնակչության կյանքի որակը:
Այսպիսով՝ ուսումնասիրության արդյունքում հանգեցինք հետևյալ եզրակացություններին՝
• Խելացի քաղաք հասկացության վերաբերյալ գրականության
մեջ առկա են բազմաթիվ սահմանումներ, որոնց մեծամասնությունը շեշտադրում է կատարում հայեցակարգի զարգացման փուլերի վրա՝ չարտացոլելով հայեցակարգի գործառման առանձնահատկությունները:
• Ուսումնասիրելով որոշ առավել ընդհանուր տարածում ունեցող
խելացի լուծումներ՝ պարզեցինք, որ Խելացի քաղաք հայեցակարգը
նպաստում է կառավարման ներքին և արտաքին արդյունավետության
բարելավմանը:
• Խելացի լուծումների ուսումնասիրության արդյունքում տրվեց
Խելացի քաղաք հասկացության մեկ այլ նոր սահմանում:
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СУТЬ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО ГОРОДА» И ОСОБЕННОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
АРАКСЯ БАРСЕГЯН
Армянский государственный экономический университет

В профессиональной литературе существует множество определений понятия «умный город», но общепринятого определения пока
нет. Поэтому в данной статье представлены определения в литературе
концепции «умный город», этапы развития концепции «умный город» и
некоторые из наиболее распространенных умных решений. В результате выяснилось, что концепция способствует улучшению внутренней и
внешней эффективности управления городским хозяйством и было
дано новое определение понятию «умный город».
Ключевые слова։ понятие «умный город», этапы развития
концепции «умный город», данные, умные решения, эффективность
внутреннего управления, эффективность внешнего управления.

THE ESSENCE OF THE SMART CITY CONCEPT AND FEATURES OF
MANAGEMENT EFFICIENCY
ARAKSYA BARSEGHYAN
Armenian State University of Economics

There are many definitions of the concept of "Smart City" in the
professional literature, but there is still no universally-accepted definition.
Therefore, this article presents the definitions in the literature on the concept
of "Smart City", the stages of development of the concept, some of the most
common smart solutions. As a result, it became clear that the concept
contributes to the improvement of the internal and external efficiency of urban
economy management. In addition, a new definition of the "Smart City"
concept is given.
Keywords: "Smart City" concept, stages of development of "Smart City"
concept, data, smart solutions, internal management efficiency, external
management efficiency
Ներկայացվել է խմբագրություն 06.09.2021
Երաշխավորվել է տպագրության 08.10.2021
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ՀՀ-ԵՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՉԱՓԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԴԻՏԱ ԳԶՈՅԱՆ1, ԱՆՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ1, ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ1, 2
1
2

ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի
ֆինանսական աջակցությամբ՝ 20TTCG-5I013 ծածկագրով գիտական
թեմայի շրջանակներում:
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև
համագործակցությունն ընդգրկում է տարբեր բնագավառներ, այդ
թվում նաև՝ գիտության ոլորտը: Համագործակցությունն ընթանում է
ինչպես ԵՄ հետ՝ որպես վերազգային կառույց, այնպես էլ առանձին
անդամ-պետությունների հետ: Այս հոդվածն ուսումնասիրում է ՀՀ-ԵՄ
գիտական համագործակցության ցանցային կառուցվածքը ՀՀ անկախությունից հետո՝ հիմնված համատեղ հրապարակումների վերլուծության վրա, որոնք քաղհանված են WOS միջազգային գիտական
շտեմարանից: Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ԵՄ ՀՀ
գլխավոր գիտական գործընկերն է, իսկ առանձին երկրների շարքում
Գերմանիան ՀՀ գիտական համագործակցությունների շարքում երրորդն է՝ ԱՄՆ-ից և Ռուսաստանից հետո:
Բանալի բառեր. գիտաչափություն, միջազգային գիտական համագործակցություն, ՀՀ-ԵՄ գիտական կապեր, համատեղ հրապարակումներ:

Գիտական համագործակցություն. պատմություն և
այժմեականություն
Համագործակցությունը ներկայիս հիմնարար գիտության կարևորագույն բնութագրիչներից է, որի միջոցով հետազոտողները կիսում և փոխանցում են գիտելիքներ, ստեղծում գիտական հաղորդակցության ցանցեր, գեներացնում նոր գիտական ծրագրեր կամ մտքեր, ավելացնում գիտական արդյունավետությունը և այլն [1], [2]: Գիտական համագործակցությունն երկարատև պատմություն ունի: XVII-XVIII դդ. սկզբում, գիտական մասնագիտացման խորացմանը զուգահեռ գիտական համագործակցության միջոցով աճում էր անհատ հետազոտողների և անհատական գիտական հետազոտությունների արդյունավետությունը և տեսանելիությունը, ինչպես նաև ստեղծվում էին ակադեմիական հաղորդակցման ցան-

32

Հանրային կառավարում

ցեր: XX դարի սկզբից գիտական համագործակցությունն սկսեց մեծ թափով զարգանալ, և գիտելիքը հետազոտողների միջև փոխանցվում էր համագործակցության միջոցով:
Հետազոտողների միջև գիտական համագործակցությունը մեծապես
ավելացել է վերջին տասնամյակի ընթացքում, ինչը ենթադրվում է, որ մեծապես ազդել է նաև հետազոտությունների որակի վրա [3], [4]: Միջազգային համագործակցությունները սովորաբար հանգեցնում են ավելի մեծ
տեսանելիության և ավելի մեծ ազդեցության [5, p. 75-76]: Գիտական համագործակցությունը կարող է բարելավել գիտական հետազոտության մակարդակը և մեծացնել տվյալ պետության դերը համաշխարհային գիտության մեջ [3, p. 102-103]:
Հայտարարելով Հայաստանում գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացումը որպես առաջնահերթություն՝ ՀՀ կառավարությունը կարևորում
է նաև այդ ուղղությամբ միջազգային համագործակցության զարգացումը,
ինչի ուղղությամբ ձեռնարկվում են որոշակի քայլեր: Հաշվի առնելով ՀՀում ժամանակակից գիտական սարքավորումների, նյութերի բացակայությունը կամ պակասը, խորհրդային ժամանակներից որպես ժառանգություն մնացած մի շարք համակարգային և բովանդակային խնդիրները՝ միջազգային համագործակցությունը գիտության ոլորտում առաջընթաց ապահովելու թերևս միակ՝ առայժմ հասանելի ուղին է: Անկախությունից ի վեր ՀՀ աստիճանաբար գիտական կապեր է հաստատում տարբեր երկրների հետ, կնքում գիտության և տեխնոլոգիաների բնագավառում միջազգային պայմանագրեր:
Գիտության բնագավառում երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով ՀՀ գիտության կոմիտեն մի շարք
պայմանագրեր է կնքել տարբեր երկրների հետ, որոնց արդյունքում համատեղ գիտական դրամաշնորհային ծրագրեր են իրականացվել և իրականացվում Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի հետ 1: Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել նաև հետազոտական կենտրոնների (CNRs, Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոն, Ֆրանսիա), հետազոտությունների աջակցության միավորումների (Գիտական հետազոտությունների աջակցության եվրասիական
ասոցիացիա), համալսարանական ցանցերի (Ֆրանկաֆոնիայի համալսարանական գործակալություն) հետ, որոնց նպատակը համատեղ գիտական խմբերի և լաբորատորիաների ձևավորումն է` նաև հետագայում համատեղ գիտական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով (օրինակ՝ դիմել

1

Մանրամասն տե´ս ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի կայքէջը՝ www.scs.am:
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Horizon 2020-ին): Նշենք, որ 2016 թ. մայիսից հայ գիտնականները լիակատար մուտք ունեն Horizon 2020 հետազոտական ծրագրերին և նախաձեռնություններին: Բացի սրանցից, կան բազմաթիվ այլ ոչ-կառավարական ֆինանսավորման գործակալություններ, որոնք աջակցում են համատեղ հետազոտական ծրագրերն ու նախաձեռնությունները:
Գիտական համագործակցությունը բարդ երևույթ է և կապված է մի
շարք քաղաքական որոշումների հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, գիտական
համագործակցության պայմանագրերն առանձին երկրների կամ երկրների դաշինքի հետ՝ միաժամանակ պայմանավորված լինելով նաև անհատ
գիտնականի որոշմամբ: Ավելին, միջազգային գիտական համագործակցությունը և դրա արդյունքները կախված են համագործակցող երկրների
չափից, նրանց մշակութային, և աշխարհագրական մոտիկությունից, ինչպես նաև՝ պատմական, լեզվական, սոցիալ-տնտեսական կամ քաղաքական կապերից [6, p. 628]: Կատարված հետազոտությունները ցույց են
տալիս, որ աշխարհագրական, սոցիալ-տնտեսական և թեմատիկ մոտիկությունը հիմնարար դերակատարություն ունեն գիտական համագործակցության ցանցի ձևավորման վրա [7]:
Վերոնշյալի համատեքստում թեև ՀՀ իշխանություններն որոշում ընդունեցին հրաժարվել ԵՄ-ի հետ Ասոցացման պայմանագրի ստորագրումից և միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն ՀՀ շարունակում է սերտ և խոստումնալից կապեր պահպանել Եվրամիության
երկրների հետ: ՀՀ-ԵՄ կապերի զարգացմանը զուգահեռ զարգանում են
նաև ՀՀ-ԵՄ գիտական կապերը, ինչն արտացոլվում է գիտնակաների
շարժունակության, համատեղ հետազոտական ծրագրերի և համատեղ
հրապարակումների առկայությամբ: Միաժամանակ եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը, ինչպես նաև աշխարհագրական մոտիկությունը նույնպես նպաստում են ՀՀ-ԵՄ գիտական համագործակցության ընդլայնմանը:
Միաժամանակ պետք է նշել, որ ԵՄ ևս մեծ տեղ է հատկացնում գիտական համագործակցությանը [8, p. 282] 1 : Կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են ԵՄ միջազգային համագործակցությունների
կտրուկ աճ. միջինում ԵՄ անդամ-պետություններն իրենց միջազգային
համագործակցությունն ավելացրել են երեք անգամ: Հատկանշական է,
որ ավելացել են նաև ԵՄ անդամ-պետությունների միջև համագործակ-

ԵՄ անդամ-պետությունների՝ համահեղինակությամբ տպագրված հրապարակումների թիվը գերազանցում է ԱՄՆ կողմից համահեղինակությամբ տպագրված հոդվածների թվին:
1
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ցությունները [9, p. 556]: ԵՄ անդամ-պետությունների միջազգային համագործակցության վրա մեծ ազդեցությունն են ունեցել Եվրահանձնաժողովի կողմից նախաձեռնված տարբեր շրջանակային ծրագրերը:
ՀՀ-ԵՄ համագործակցության ամրապնդման և ընդլայնման ուղղությամբ կարևոր քայլ եղավ 2017 թ. նոյեմբերի 24-ին ԵՄ-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը 1 , որի նպատակն էր ամրապնդել համագործակցությունը երկուստեք
հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում: Մի շարք ոլորտների շարքում առանձնանում է նաև համագործակցությունը հետազոտական, տեխնոլոգիական զարգացման և նորարարությունների բնագավառում: Այս
ուղղությամբ կողմերը պարտավորվել են.
ա) երկխոսել գիտության քաղաքականության վերաբերյալ և փոխանակել գիտատեխնոլոգիական տեղեկատվություն,
բ) դյուրացնել հասանելիությունը յուրաքանչյուր Կողմի համապատասխան ծրագրերին,
գ) իրականացնել նախաձեռնություններ՝ ուղղված հետազոտական
կարողությունների ավելացմանն և Հայաստանի Հանրապետությունից
հետազոտական կազմակերպությունների մասնակցությանը Եվրոպական
միության հետազոտական շրջանակային ծրագրերին,
դ) խթանել հետազոտությունների և նորարարությունների բոլոր
ոլորտներում համատեղ նախագծերը,
ե) իրականացնել Կողմերի գիտահետազոտական և նորարական
գործունեությամբ զբաղվող գիտնականների, հետազոտողների և այլ հետազոտական անձնակազմի համար վերապատրաստման և շարժունակության ծրագրեր,
զ) դյուրացնել Համաձայնագրով նախատեսված գործունեությանը
մասնակցող գիտաշխատողների ազատ տեղաշարժը և նման գործունեության մեջ օգտագործվող ապրանքների միջսահմանային տեղաշարժը,
է) փոխադարձ համաձայնությամբ համագործակցության այլ ձևեր
իրականացնել հետազոտությունների և նորարարությունների ոլորտում 2:
Հայտնի է, որ գիտական համագործակցությունը կարող է իրականացվել տարբեր ձևերով և համատեղ հրապարակումները միջազգային
գիտական համագործակցության միայն մի ձևն են, քանի որ ոչ բոլոր գիտական համագործակցություններն են հանգեցնում համատեղ հրապարակումների [10, p. 364]: Թեև կան գիտական համագործակցությունները

Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2021 թ. մարտի 1-ից:
ԵՄ-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի
տեքստը, at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22018A0126(01).
1

2
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չափելու տարբեր մեթոդներ [11], [12], ինչպիսիք են՝ միջազգային ծրագրերը, միջազգային պատենտները, մեծ ենթակառուցվածքային համագործակցությունները, որոնք չեն արտացոլվում համահեղինակությամբ
տպագրված հոդվածներում, սակայն համատեղ հրապարակումները գիտական համագործակցության կարևոր ցուցիչ են և ընդգծում են հեղինակների միջև ակտիվ համագործակցության հանգամանքը:
Այս հետազոտության նպատակն է համատեղ գիտական հրապարակումների հիման վրա ուսումնասիրել ԵՄ երկրների հետ ՀՀ գիտական
համագործակցությունը, դրա ցանցային կառուցվածքը և դինամիկան,
առանձնացնել ԵՄ այն անդամ պետությունները, որոնց հետ գիտական
համագործակցությունն ավելի խորն է, վեր հանել գիտական այն ուղղությունները, որտեղ ՀՀ-ԵՄ համագործակցությունն ամենաուժեղն է, մատնանշել զարգացման հնարավորություն ունեցող ուղղությունները: Գիտական համագործակցության ցանցային կառուցվածքի փոփոխության քարտեզագրումը խիստ կարևոր է ՀՀ-ԵՄ միջև գիտելիքի հետագա փոխանցման առումով:
Տվյալներ և մեթոդներ
Հետազոտությունը հիմնված է Web of Science (Core Collection) 1 շտեմարանի վրա, որտեղից քաղհանվել է 1991-2020 թթ. ՀՀ հրապարակումները: Ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել համակարգում
ընդգրկված հրապարակումների բոլոր տեսակները:
Web of Science (Core Collection) շտեմարանից Հայաստանի բոլոր
հրապարակումները ներբեռնելուց հետո առանձնացրել ենք նրանք, որոնք պարունակում են ԵՄ երկրներից առնվազն մեկի հասցեն: Այնուհետև մենք առանձնացրել ենք Հայաստանի գիտական համագործակցության մասնաբաժինը ԵՄ յուրաքանչյուր անդամի հետ, այսնինքն՝ հաշվել ենք, թե տվյալ ԵՄ երկիրը քանի անգամ է հանդիպում որպես Հայաստանի հետ համագործակցող երկիր: Նշենք, որ մեր հետազոտության ընթացքում օգտագործվել է հաշվարկի ամբողջական մեթոդը (full counting
method) և յուրաքանչյուր համատեղ հոդվածի համար միավոր է տրվել բոլոր համահեղինակ երկրներին: Արդյունքում, որոշ հրապարակումներ
հաշվարկվել են մեկից ավելի անգամ:
Կատարվել է նաև ՀՀ-ԵՄ համագործակցության ուսումնասիրություն
ըստ բնագավառների: Այս նպատակով առանձնացված համատեղ հրա-

Web Science Core Collection-ն աշխարհի առաջատար հղման ցուցիչն է գիտական
հետազոտությունների համար: Այն պարունակում է աշխարհի ամենազդեցիկ ավելի քան
20.000 գիտական ամսագրեր՝ գիտության շուրջ 250 ճյուղից: Համակարգն ընդգրկում է
նաև գրեքեր և կոնֆերանսների նյութեր:
1
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պարակումները բաշխվել են ըստ գիտության ճյուղերի՝ հիմնված այն ամսագրերի գիտական ոլորտների վրա, որտեղ հրապարակվել են համատեղ աշխատանքները: Գիտական ոլորտները դասակարգված են 16 ճյուղի ըստ Գլանզելի և Շուբերտի մեթոդաբանության [13]. Գյուղատնտեսություն և շրջակա միջավայր (AGRI), Կենսաբանություն (BIOL); կենսագիտություններ (BIOS); կոնսաբժշկական հետազոտություններ (BIOM); կլինիկական և փորձարարական բժշկություն (CLIN I, CLIN II); նյարդաբանություն և վարք (NEUR); քիմիա (CHEM); ֆիզիկա (PHYS); երկրագիտություն և տիեզեքի մասին գիտություններ (GEOS); ինժեներիա (ENGN); մաթեմատիկա (MATH); միջառարկայական գիտություններ (MULT); հասարակական գիտություններ (SOCSCI I, SOCSCI II); հումանիտար գիտություններ (ARTS&HUM):
ՀՀ-ԵՄ գիտական կապերը. գիտաչափական վերլուծություն
ՀՀ հրապարակումների թիվը WOS Core Collection-ում Հայաստանի
անկախությունից ի վեր շարունակական աճ է գրանցում, ինչը պայմանավորված է ինչպես այդ ուղղությամբ տարվող հատուկ պետական քաղաքականությամբ, այնպես էլ անհատ գիտնականների մոտեցումներով
(Գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. ՀՀ հրապարակումներն ըստ տարիների (19912020, WOS, InCites, բոլոր տեսակի հրապարակումներ, տվյալները
քաղհանված են 10.10.2021թ.)
1991-2020 թթ. գիտատեղեկատավական շտեմարանում առկա ՀՀ
հրապարակումների թիվը 21195 է, որից մոտ կեսը՝ 10674, համահեղինակությամբ գրված հոդվածներ են: Ընդ որում՝ համահեղինակությունների
մեջ կան ինչպես ներքին (ՀՀ գիտական կազմակերպությունների միջև)
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այնպես էլ արտաքին (արտասահմանյան գիտական կազմակերպությունների միջև) համագործակցություններ 1: Արտաքին համագործակցությունների շարքում զգալի տեղ են զբաղեցնում ԵՄ անդամ-պետությունների
հետ համատեղ հրապարակումները: ԵՄ-ը համատեղ հրապարակումների
թվով ՀՀ գլխավոր գիտական գործընկերն է: Նշենք նաև, որ անկախությունից ի վեր ԵՄ հետ համատեղ հրապարակումների աճ է արձանագրվում, ինչը հատկապես ակնհայտ է 2010 թ. սկսած, ինչը, կարծում ենք,
պայմանավորված էր Գիտության կոմիտեի ստեղծմամբ, միջազգային
մրցույթների անցկացմամբ, ինչպես նաև ԵՄ հետ հարաբերությունների
խորացմամբ 2 (Գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. ՀՀ-ԵՄ համատեղ հրապարակումներն ըստ
տարիների (1991-2020, WOS, InCites, բոլոր տեսակի
հրապարակումներ, տվյալները քաղհանված են 10.10.2021թ.)

Սույն հոդվածի համատեքստում գիտական համագործակցություն համարվում է
համատեղ գրված հրապարակումը:
2
2004 թ-ին Հայաստանն ընդգրկվեց Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունում (ԵՀՔ), իսկ 2009թ-ին՝ Արևելյան Գործընկերություն ծրագրում։ Աստիճանաբար
սկսեցին իրականացվել Tempus, Erasmus+, Horizon 2020 և այլ ծրագրեր:
1
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Գծապատկեր 3. ՀՀ հրապարակումները ԵՄ առանձին անդամ-պետությունների հետ (1991-2020, WOS,
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Գծապատկեր 3-ը ցույց է տալիս առանձին ԵՄ անդամների հետ ՀՀ
գիտական հրապարակումների թիվը: Ինչպես երևում է ԵՄ անդամպետությունների շարքում ամենաշատ համատեղ հրապարակումները Գերմանիայի հետ են: Ընդ որում՝ առանձին երկրների շարքում Գերմանիան
երրորդն է՝ Ռուսաստանից և ԱՄՆ հետո, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ
ԵՄ այս առաջատար երկրի հետ ձևավորվել են ամուր գիտական կապեր:
ԵՄ երկրների առաջատարների եռյակում են նաև Ֆրանսիան և Իտալիան: Բավական թույլ և միջնորդավորված են ՀՀ գիտական կապերը
Մալթայի և Լյուքսեմբուրգի հետ: Համեմատած ԵՄ որոշ այլ երկրների
հետ թույլ են նաև ՀՀ գիտական կապերը նախկին ԽՍՀՄ երկրներից
Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի հետ: Նշենք, որ ԵՄ հետ համատեղ
հրապարակումների հարցում մեծ դեր են խաղում գիտական մեգածրագրերը, որոնք հիմնականում վերաբերում են ֆիզիկայի բնագավառին և
ընդգրկում են տասնյակ երկրների հետազոտական ինստիտուտներ: Սակայն, նույնիսկ առանց այդ մեգածրագրերի, ԵՄ հետ գիտական համագործակցության ընդհանուր պատկերը չի փոխվում [14]:
Գծապատկեր 4-ը ցույց է տալիս ՀՀ այն կազմակերպությունները,
որոնք համատեղ հրապարակումներ ունեն ԵՄ անդամ-պետությունների
հետ, ինչպես նաև այդ հրապարակումների մասնաբաժինը: Ինչպես
երևում է, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտն առաջատար է համատեղ հրապարակումների թվով և, փաստորեն, ակտիվ համագործակցություն ունի
ԵՄ հետ: Երկրորդ տեղում ՀՀ ԳԱԱ է, ընդ որում՝ հաշվարկված են կառույցի բոլոր ինստիտուտները:

Գծապատկեր 4. ՀՀ գիտական կազմակերպությունները, որոնք
համատեղ հրապարակումներն ունեն ԵՄ անդամ-պետությունների
հետ և դրանց մասնաբաժինը (1991-2020, WOS, InCites, բոլոր
տեսակի հրապարակումներ, տվյալները քաղհանված են
10.10.2021թ.)
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ԵՄ երկրների հետ գիտական համագործակցությունը թեև ընդգրկում
է գրեթե բոլոր գիտական ուղղությունները (Գծապատկեր 5), սակայն
զգալի բաժինն ընկնում է ֆիզիկայի ուղղությանը: ԵՄ հետ համատեղ
հրապարակումների 55 %-ը ֆիզիկայի բնագավառից է: Ցավոք, բավական
քիչ են համատեղ հետազոտությունները հումանիտար և հասարակական
գիտություններում, որտեղ համատեղ հրապարակումների տոկոսը 1 է:

Գծապատկեր 5. ՀՀ-ԵՄ գիտական համագործակցությունն ըստ
գիտական ուղղությունների (1991-2020, WOS, InCites, բոլոր տեսակի
հրապարակումներ, տվյալները քաղհանված են 10.10.2021 թ.)
Այսպիսով՝ ներկայացված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ
ակտիվ համագործակցում է ԵՄ հետ: Որպես վերազգային կառույց, ԵՄ
ՀՀ գլխավոր գիտական գործընկերն է: Այս համագործակցության մեջ
ներգրավված են ՀՀ բազմաթիվ գիտական կազմակերպություններ: ԵՄ
հետ համագործակցության գլխավոր ուղղությունը ֆիզիկան է, որին
հաջորդում են բնագիտական որոշ ուղղություններ: Հումանիտար և
հասարակական գիտությունների ուղղությամբ համագործակցությունը
բավական թույլ է և կարիք ունի զարգացման և խորացման:
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Сотрудничество между Арменией и ЕС охватывает различные
сферы, в том числе и сферу науку. Сотрудничество происходит как с ЕС
как наднациональным органом, так и с отдельными государствами-членами. В данной статье исследуется сетевая структура научного сотрудничества Армения-ЕС с момента обретения РА независимости на
основе анализа совместных публикаций, извлеченных из международной научной базы данных WOS. Результаты показывают, что ЕС
является основным научным партнером Армении, а среди отдельных
стран Германия занимает третье место как научный партнер Армении
после США и России.
Ключевые слова: Наукометрия, международное научное сотрудничество, научные отношения Армения-ЕС, совместные публикации.
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The collaboration between Armenia and the EU covers various aspects,
including science. The collaboration is being implemented both with the EU
as a supranational body and with individual member-states.
This article examines the network structure of the Armenia-EU scientific
cooperation since Armenia's independence, based on an analysis of joint
publications indexed in the WOS database. The results show that the EU is
the main scientific partner of Armenia, while among the individual states
Germany is the third scientific partner after the United States and Russia.
Keywords: scientometrics, international scientific cooperation,
Armenia-EU scientific relations, joint publications.
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THE DIGITAL TRANSFORMATION: FROM E-GOVERNMENT TO
DIGITAL GOVERNMENT A CHANGE OF PARADIGM
GEORGES LABAKI
School of Public Administration ENA Lebanon

Digital government applications in public administrations, all over the
world, are growing extremely rapidly. This digital transformation is not
only technological but it also involves all public administration processes.
These fundamental changes impact on the fundamentals of public
administrations such as hierarchy, decision-making, public policies,
training of government employees, data access and collection, new types
of control, a new mode of relationships between citizens and public
administration, the political, socio-economic domains, and democracy.
Citizens are increasingly involved in the fulfillment of basic functions of
the state through a permanent access to government decision-makers
thus reducing the boundaries between them. In fact, the bases of the
Weberian state are being replaced by a virtual territorial citizen,
jurisdictional, and legal basis. All these developments imply a change of
paradigm in public administration as a result of the digital transformation
that passed through many phases starting from e-government, to
e-governance, and digital government. This digital transformation creates
a number of challenges such as the financial burden, privacy, algorithm
impact, and training of government employees and citizens.
Keywords: digital transformation, e-government, digital government,
public administration, paradigm shift, open data, virtual transformation.

In modern times, governments are pushed to create a digital economy
and to engage in digital transformation. States are lead to carry out national
digital transformation policy to create among others a digital public
administration fitting with the demands of the digital age. This state role
requires strategic partnership, not dirigisme and bureaucratic behavior, i.e. a
change of paradigm in an age where the wide diffusion of information,
disseminated instantly through high-speed Internet, have made citizens
more demanding and the state more vulnerable.
Digital government applications in public administrations, all over the
world, is growing extremely rapidly. Covid 19 is one example of the extensive
use of virtual public policies to cope with the pandemic and trace it at the
national and at the international level. This digital transformation involves
such notions as efficiency, effectiveness in the implementation of public
policies and even democracy. These fundamental changes are not limited to
technologies but also impact on the fundamental of public administrations
such as hierarchy, decision-making process, policies, data access and
collection, new types of control, and a new mode of relationships between
citizens and public administrations. Moreover, citizens are increasingly
involved in the fulfillment of basic functions of the state through a permanent
access to government decision-makers thus reducing the boundaries
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between them. In fact, the bases of the Weberian state are being replaced
by a virtual territorial citizen, jurisdictional, and legal basis. All these
developments imply a change of paradigm in public administration.
Definitions
There is a confusion in the different definitions of e-government, egovernance, and digital government. To put it simply, the World Bank defines
e-Government as the use by government agencies of information
technologies mainly the Internet that have the ability to transform relations
with citizens, businesses, and other arms of government [1].
On the other hand, the term “e-governance” sometimes creates
confusion with the meaning with the term “e-government”. E-governance,
meaning “electronic governance” is the usage of information and
communication technologies (ICTs) at different levels of the government and
the public sector, for enhancing governance [2] while digital transformation
is the integration of digital technology into all areas of organizations [3]. This
will result in fundamental changes on operations and on the ways of delivery
of services to citizens. It is a cultural change that requires organizations to
continually challenge the status quo, and abandoning public administration
traditional processes in favor of new practices. Thus, digital transformation,
which is not limited to technology but also, induces a paradigm shift in public
administration operations [4].
Paradigm Shift in Public Services Delivery
The technological and informational tremendous development in the
recent decades have prompted changes in the traditional centralized public
administration, its hierarchical structures, and regulated rule-based
organizations to switch from departmentalization to networks spreading
inside and outside the organization, flexibility, innovation, horizontal
integration across government authorities and to adopt citizen-centric
strategies. Digital transformation requires the transforming of governments
through a new common vision of the future of the public administration,
supportive of policy changes and reforms, leadership, and new professional
competencies capable of managing fundamental change, consumer training,
and continuous assessment of performance of service delivery.
These profound technological innovations and the new way of thinking
such as innovation and ICT and the availability of information sharing system
on the Internet lead in paradigm shifts in the public sector [5].
In fact, the essence of this digital transformation is about redefining the
relationship between the government and its citizens to become more
customer focused. The introduction of a citizen-oriented approach to public
administration introduced a game changer technology into a traditional
system. This paradigm shift in perspective is starting from the client, not the
bureaucracy. In fact, the traditional model public administration is based on the
agency providing the service. Hence, the service type, its timing and payment
mechanisms, and legal procedures are fostered around the agency. On the
contrary, a citizen focused public administration makes the citizen the core of
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all activities. As a result, public administration services must be accessible
permanently, everywhere, and through any kind of medium the citizen use.
Requisitioning Weberian principles of public administration
Bureaucracy as described by Max Weber is a concept referring to the
systems that organizations implement and enforce to organize society. Max
Weber major principles such as formal hierarchical structure, management
by rules, organization by functional specialty, neutrality, impersonality,
rationality, and employment based on technical skills are questioned by
digital transformation in the public administration are being challenged by
digital tools and new ways in doing business or managing the public sector.
In fact, digital government is a major shift in the way that government
and public administration are to function because the digital information
technology have a strong effect on the general organization of government
thus forcing a reconsideration of the new mission or raison d’être of public
administrations, how should they perform and the reasons for such
performance.
This evolution is a major shift in the linear historical progression of public
administration. In fact, in order to accommodate this new era, a new
organizational and information systems as well as political paradigm for
public administration is needed. This assumption can be tested through an
examination of the successive theories of public administration through
applying norms based on the new behavior patterns and skills resulting from
digital transformation or digital government norms, roles, procedures applied
to achieve better efficiency, quality, productivity, innovation that were strictly
connected to power and public action in the traditional public administration,
This evolution towards result oriented public action directed to citizens
made public organizations more dependent on suitable and valid information.
Yet, the manual collection and processing of data reached its organizational
limits. Technological and the large scale of data allowed the digitalization of
information and data. The quantity and speed of processing and dissemination
increased dramatically bringing public action in the I.T. era. The main features
of this digital massive information transformation are: Concentrated
communicative processes consisting of the incoming of disparate data and its
transformation to comprehensive and qualitative information, the exclusion of
personal contacts within and outside the public administration structures, the
online submission of information by citizens, the supply of feedback to the
users of digital government. These informational interfaces require specific
competencies to be processed. This is a shift from the Weberian hierarchy
structure, and the mode of recruitment because public administrators found
themselves in the presence of officials more skilled than their superiors and
who have access to much more information that was previously concentrated
in the hands of their same superiors.
The integration of information (IT) and communication (CT) technologies
(ICT) created an extremely dynamic technological trend capable to increase
the speed and amount of information processing but also to establish
effective direct communication channels between individual citizens and
public officials. This evolution reshaped radically the communication and the
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organizational and political structure of the public sector. By allowing the
customization of standardized processes, ICT made it possible to handle
online large scale as well as individual requests. This new configurational
structure brought radical changes regarding public action and destabilized
the existing power relations within the state and between state and society.
Centralized structures were no longer a prerequisite for the effective
functioning of public administration thus making some departments and
intermediate structures no longer needed.
Bureaucrats in charge of information delivery lost their discretionary power
over the effective release of data and information. New formal information and
communication processes were introduced to allow the usage of IT thus
increasing transparency. Immediate feedback facilitated accountability. In
addition, the delocalization of informational and transactional activities through
decentralization allowed access to large data and knowledge bases.
The introduction of ICT in Public Administration and the new
administrative practices have been progressive stating with government
were described as e-government. At the beginning, organizational changes
were minimal. Yet, organizational changes occurred along with development
of digital technologies, public organizations had to question the ways they
produce services, how they do it, and actually what is produced leading to
Reengineering through Information Technology. This organizational
integration is a prerequisite for a successful digital transformation, and
requires a unified design and implementation.
I.T. continues to provide completely new capabilities to both
organizations and citizens, creating new options, new relationships leading
to the creation an Information Society. Information Technology has become
the main agent of change at all levels. Demand for new kinds of services
appeared, while some public services became obsolete. Moreover, the
merger of information and communication technologies, and the further
development of networks that bypass organizational boundaries linking
internal and external actors in the public administration lead to the political
sphere through the request of the need to redefine the role and the mission
of public administration to accommodate the technological changes that are
pushing for more change in the processes of public organizations.
In fact, the tools used by Henri Fayol and Frederick Taylor are no longer
effective because they are rigid and static while there is a need to a more
holistic, flexible, self-organizing and self-regulated organization, with both
internal dynamics and a continuous interaction within a rapidly changing
environment. These developments are incompatible with the rigid bureaucratic
model of Max Weber. The main features of this new paradigm are: User
satisfaction and control. flexibility, horizontal hierarchy, network organization,
information access and sharing, interdepartmental team work, innovation,
multidirectional networks, formal and informal feedback, non-face to face
interactions, user customization and personalization, and electronic exchange.
On the contrary, the traditional model is focused on process
organization, management principles, internal communication, command
and control, top down hierarchy, centralized and more limited channels of
47

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2021

communication, documentary mode, interpersonal communication,
impartiality and equity, standardization, functional rationality, and production
cost efficiency. All these change entails paradigm change.
Towards a new digital government paradigm
One of the most important issues to be addressed concerning the
development of digital government is to find out whether a prevailing and
dominant virtual government will replace traditional government as defined
by the traditional theories of public administration. or if digital government will
be limited to technological changes.
As a matter of fact, the intense development of ICT coupled with artificial
intelligence and the increasing instant interaction between public
administrations, citizens, through the Internet or mobile communication
precludes a fundamental change in the traditional public administration.
This fundamental change is the different and evolving relationship
between the state and its citizens who are gaining more access and more
freedom in their interactions with the state thus increasing transparency and
accountability of public officials. Citizens will exercise horizontal and vertical
control devices on public officials and their management.
Taken together these developments indicate a paradigm shift that is
unfolding amidst huge technological developments setting a different set of
relationships between public administration and citizens.
The digital administration is gradually replacing the still dominant
structures and orientation of Weberian bureaucracies. More than a change
of tools, this shift is a change of culture, attitudes, policies, and structures.
New challenges of digital government
Yet, this unfolding new digital transformation is raising a number of
challenges that needs to be addressed [6]: The most relevant ones are:
a. Building an inclusive digital government capability. Thus, the state
needs to manage and lead the digital transformation to make the public
sector more capable and responsive, to expand citizen participation in
service delivery and policymaking and to enhance accountability and
citizen’s opinions in service delivery.
b. Develop interoperability through standardization between different
governments applications.
c. Engaging public administration while public bureaucracies are more
focused on policy system categories of the public service, than on the service
of citizens.
d. Ethics: Ethics gives the administration guiding principles for honesty
in their operations. It generates an atmosphere of trust.
e. Privacy: Privacy need to be protected because technologies could be
a real threat to democracy and personal freedoms.
f. Engage in periodical review of algorisms that can alter realities and
facts through suspicious technical combinations.
g. The right of access to public information: right of access to all documents
and other public information that the legislation designates as public.
h. The right to public involvement: the right of citizens to express their
opinions, proposals and comments.
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i. Regulatory Impact Assessment: a regular analysis of the positive and
negative impacts of legislation.
j. The fast pace of technology and the explosive generation of big data
call for policy innovation and quick policy-making processes and institutions
development. Firm policies are also needed to ensure online data privacy
and cybersecurity.
k. Governments are required to manage the growing risks of
concentration, inequality, and control that can undermine the advantage of
digital transformation.
l. As new digital technologies and platforms emerge, policies must be
continuously updated to deal with advances in artificial intelligence and
robotics. This is a permanent challenge that requires continuous
communication, coordination, and strategy management among core policymaking agencies and must engage all stakeholders in the process of
adoption of digital technologies for inclusive and sustainable development.
m. developing training and investing in human capacity building for when
tasks are automated workers’ skills are to be continuously upgraded,
otherwise this will lead to greater inequality.
n. At the political level, major efforts are needed to implement
organizational changes, and process innovations. These measures involve
major changes in competencies, rules, procedures, cross-sector partnerships,
and the development leadership and managerial good practices.
o. Checking the validity of data, and safeguarding its security by
technological and organizational measures.
Conclusion
Under digital transformation, the way government and public
administration are to function according to the type of information produced,
processed, and circulated is a major paradigm shift. Evolving virtual technology
is affecting radically public organizations not only by reengineering current
processes and structures but also by inducing fundamental changes to the
State’s strategic role. The major changes brought upon government and
public administration through IT appear to have profound effects leading to
a reassessment of the nature and types of outcomes public administrations
should yield and what kind of interrelations with civil society public officials
should have, The implementation of national digital transformation policies
and strategies have to prompt a shared vision, and mobilize continuous
commitment to digital transformation, and integrate ICT advantages into
national, regional, and sectoral development strategies. The state must lead
in setting fast-paced policy reforms, share digital platforms, engage
stakeholders, pursuing partnerships with all national stakeholders, and
secure wide access to the Internet and digital technology tools. Because
digital transformation is irreversible. There is an urgent need to develop new
strategies and competencies within the public sector to lead this paradigm
shift in partnership with the private sector and civil society.
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ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԹՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.
ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ
Լիբանանի պետական կառավարման դպրոց

Ողջ աշխարհում հանրային կառավարման ոլորտի թվային կառավարումը մեծ թափով լայն կիրառում է ստանում: Այս թվային փոխակերպումը
ոչ միայն տեխնոլոգիական է, այլ նաև ներառում է հանրային կառավարման բոլոր գործընթացները: Այս հիմնարար փոփոխություններն ազդում
են հանրային կառավարման հիմունքների վրա, ինչպիսիք են հիերարխիան/աստիճանակարգը, որոշումների կայացումը, հանրային քաղաքականությունը, կառավարության աշխատակիցների վերապատրաստումը,
տվյալների հասանելիությունը և հավաքագրումը, ղեկավարման նոր տեսակները, հանրային կառավարման մարմինների և քաղաքացիների միջև
հարաբերությունների նոր ձևը, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ոլորտները, ժողովրդավարությունը: Քաղաքացիներն աստիճանաբար ներգրավվում են պետության հիմնական գործառույթների իրագործման մեջ
կառավարության որոշումներ կայացողների մշտական հասանելիության
միջոցով՝ այսպիսով նվազեցնելով նրանց միջև պատնեշները:
Հիրավի, վեբերյան պետության հիմքերը փոխարինվում են վիրտուալ
տարածքի քաղաքացիով, իրավաբանական և իրավական հիմքերով:
Այս բոլոր զարգացումները ենթադրում են հարացուցային փոփոխություն
հանրային կառավարման ոլորտում թվային փոխակերպման արդյունքում,
ինչը շատ փուլերով է անցել՝ էլեկտրոնային կառավարությունից մինչև
էլեկտրոնային կառավարում և թվային կառավարում: Այս թվային փոխակերպումն առաջ է բերում մի շարք մարտահրավերներ, ինչպիսիք են ֆինանսական բեռը, գաղտնիությունը, ալգորիթմի ազդեցությունը, կառավարության աշխատակիցների և քաղաքացիների վերապատրաստումը:
Բանալի բառեր. թվային փոխակերպում, էլեկտրոնային կառավարություն, թվային կառավարություն, հանրային կառավարում, հարացույցի
փոփոխություն, բաց տվյալներ, վիրտուալ փոխակերպում:
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОТ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО ЦИФРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ
ДЖОРДЖ ЛАБАКИ
Школа государственного управления Ливана

По всему миру число приложений цифрового управления в сфере
государственного управления растет с большой скоростью. Эта цифровая трансформация не только технологическая, но и включает в себя
все процессы государственного управления.
Эти фундаментальные изменения влияют на основы государственного управления, такие как иерархия, принятие решений, публичная
политика, переподготовка сотрудников правительства, доступность и
сбор данных, новые виды руководства, новая форма отношений между
органами государственного управления и гражданами, политическая,
социально-экономическая сферы, демократия. Граждане постепенно
вовлекаются в реализацию основных функций государства посредством постоянного доступа лиц, принимающих решения правительства,
тем самым снижая барьеры между ними. Поистине, основы веберского
государства заменяются гражданином виртуального пространства, на
юридических и правовых основах. Все эти развития предполагают
парадигмальные изменения в результате цифровой трансформации в
сфере государственного управления, что прошло много этапов-от
электронного правительства до электронного управления и цифрового
управления. Эта цифровая трансформация порождает ряд вызовов,
таких как финансовое бремя, конфиденциальность, влияние алгоритма,
переподготовка сотрудников правительства и граждан.
Ключевые слова: цифровая трансформация, электронное правительство, цифровое правительство, государственное управление,
смена парадигмы, открытые данные, виртуальная трансформация
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ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Հոդվածը պատրաստվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական
կենտրոնի՝ «ՀՀ արդյունաբերության մրցունակության բարձրացման
հնարավորությունները» դրամաշնորհային թեմայով հետազոտության
շրջանակներում:
Հոդվածում մեկնաբանվել են տնտեսագիտական գրականությունում, գիտական հանրույթում մրցունակության սահմանման, գնահատման մոտեցումները՝ արդյունաբերության մրցունակության ինդեքսի ցուցանիշների վերլուծությամբ, ՀՀ արդյունաբերության մրցունակության մակարդակի փոփոխության ընթացքը։ Հետազոտությունը կատարվել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների արդյունաբերության մրցունակության ինդեքսի ցուցանիշների վերլուծության և բաղդատման
համատեքստում։
Բանալի բառեր. մշակող արդյունաբերություն, արդյունաբերության մրցունակության ինդեքս, բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք, մրցունակության վարկանիշ։

Ներածություն
Արդյունաբերության ճյուղը գրեթե մշտապես բախվում է մեծագույն
մարտահրավերների՝ իր խիստ մրցակցային բնույթի, հումքի և արտահանման շուկաների շարունակական միջազգայնացման հետևանքով:
Տնտեսության ցանկացած ճյուղի մրցունակության գնահատման համար
նախ հարկավոր է պարզել, թե ինչպիսին է երկրի ազգային տնտեսության
մրցունակությունը: Տնտեսության բոլոր ճյուղերի փոխկապակցվածության
պայմաններում դրանցից մեկի ինտենսիվ զարգացումն ու մրցունակության մակարդակի բարձրացումը կարող է բազմաբնույթ ազդեցություն
ունենալ մյուսների վրա:
Տնտեսական մրցունակության տեսագործնական հարցերի քննարկման համատեքստում կարևորում ենք ՀՀ տնտեսության մրցունակության
բազմակողմ ուսումնասիրությունը՝ բացահայտելու համար երկրի ողջ
տնտեսության, նաև արդյունաբերության մրցունակության վրա ազդող
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գործոնները, տնտեսական մրցունակության մակարդակի փոփոխությունների պատճառները և միտումները, երկրի վարկանիշային դիրքը տարածաշրջանում, ախտորոշելու համար այն ընդգծված խնդիրները, որոնք
խոչընդոտում են արտադրողականության, հետևաբար նաև՝ մրցունակության բարձրացմանը։
«Մրցունակությունը» բազմամակարդակ, բազմագործոն հասկացություն է: Քննական ուսումնասիրության ենթարկելով և ամփոփելով մասնագիտական գրականության մեջ առկա մրցունակության բազմաթիվ սահմանումները՝ առանձնացվել են մրցունակության սահմանման և գնահատման այն հիմնական դրույթները, որոնք այս կամ այն չափով մատնանշվում ու ընդգծվում են դրանցում․
• մրցունակությունը մրցակցելու կարողություն է և դիտարկվում է
մրցակիցների նկատմամբ առավելությունների տեսանկյունից՝ առավելապես կենտրոնանալով «ոչ նյութական» կողմերի վրա [1],
• մրցունակությունը դիտարկվում է հավասարակշռության տեսանկյունից՝ արտադրողն այլ վիճակի փոխադրվելու պատճառ չունի, եթե հասնում է վաճառքի և շահույթի առավելագույն մակարդակին,
• մրցունակությունը գնահատվում է արտադրանքի որակի տեսանկյունից՝ գին/որակ հարաբերակցություն [2],
• կարևորվում է մրցունակության գնահատման մատրիցային մեթոդաբանությունը (Բոստոնյան խորհրդատվական խումբ) [3],
• մրցունակությունը գնահատվում է գործառութային առումով՝ որոշվում են ծախսերի և գների հարաբերակցությունը, արտադրական հզորությունների օգտագործման ծավալները, արտադրանքի քանակը և այլ
ցուցանիշներ [4],
• մրցունակության բարձրացումը դիտարկվում է որպես բարեկեցության բարձրացման նպատակին հասնելու ուղի,
• մրցունակությունը գնահատվում է կառուցվածքային առումով՝
կարևորելով տարածական չափումը։ Ըստ այդմ՝ մրցունակությունը դիտարկվում է մակրո և միկրո մակարդակներում [5],
• մրցունակության բարձրացման գործում կարևորվում է ամենանոր
և միաժամանակ ամենակարևոր բաղադրիչների՝ գիտելիքի, նորամուծությունների, տեխնոլոգիաների դերը [6],
• մրցունակության բարձրացման մեջ հատուկ ընդգծվում է պետության դերը [7]։
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Մրցունակությունը գնահատվում է հեղինակավոր Համաշխարհային
տնտեսական համաժողովի (ՀՏՀ), Կառավարման զարգացման միջազգային ինստիտուտի և Արդյունաբերական քաղաքականության
հետազոտման ինստիտուտի մշակած մեթոդաբանությամբ և վարկանշմամբ։
Մրցունակության համաշխարհային զեկույցը (այսուհետև՝ ՄՀԶ) ներկայացնում է աշխարհի երկրների տնտեսական մրցունակության մակարդակների և դրանց՝ տնտեսական աճերի վրա ազդող գործոնների համեմատական վերլուծություն։ Առաջին անգամ 1979-ին հրապարակված այս
զեկույցն իր վերջին՝ 2019 թ. հրապարակման մեջ ներկայացնում է 141 զարգացած և զարգացող երկրների տնտեսությունների մրցունակության մակարդակների վերլուծությունը, որոնց բաժին է ընկնում աշխարհի ՀՆԱ-ի
99 %-ը [8]:
Սկսած 2005-ից ՀՏՀ-ն մրցունակության վերլուծություններում հիմնվում է համաշխարհային մրցունակության ինդեքսի (այսուհետև՝ ՀՄԻ)
վրա, որի միջոցով գնահատվում են ազգային մրցունակության մակրոտնտեսական և միկրոտնտեսական հիմքերը:
ՀՄԻ-ն ամենամյա չափանիշ է, որը հնարավորություն է ընձեռում քաղաքականություն մշակողներին չսահմանափակվելով կարճաժամկետ և
արձագանքող միջոցառումներով, գնահատել առաջընթացը` ի հաշիվ արտադրողականությունը որոշող մի շարք գործոնների: Համաթիվը նպատակ ունի չափել գործոնների խելամիտ օգտագործման և երկարաժամկետ տնտեսական աճի հիմնական շարժիչի՝ «գործոնների ընդհանուր արտադրողականության» մեծությունը, այսինքն՝ գնահատել տնտեսական
աճի՝ արտադրության գործոնների աճով չբացատրվող մասը [8], [2, p. VII]:
ՀՏՀ-ը 2018-ից ՀՄԻ-ն վերանվանել է Համաշխարհային մրցունակության ինդեքս 4.0 (այսուհետև՝ ՀՄԻ 4.0) և կիրառում է դրա հաշվարկման նոր մեթոդաբանություն։ ՀՄԻ 4.0-ի մշակման հիմքում ընկած է այն
գաղափարը, որ տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչ ուժն ու
անհրաժեշտ պայմանն արտադրողականության աճն է, որը թույլ է տալիս
ապահովել կայուն, երկարաժամկետ և ներառական տնտեսական աճ:
Հետևաբար, գնահատվում են բոլոր այն գործոնները, որոնք միասին պայմանավորում են երկրում կյանքի որակի երկարաժամկետ բարելավման
կարևորագույն շարժիչ ուժ հանդիսացող արտադրողականության մակարդակը։ Մեթոդաբանության փոփոխությունը պայմանավորված է համաշխարհային տնտեսության վերջին զարգացումները, մասնավորապես՝
2008-2009 թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի
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հետևանքով արտադրողականության կտրուկ անկումը, դրա երկարատև
ազդեցությունը, 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության արդյունքները, գործարարության ձևաչափերի շահութաբերության և կենսունակության ապահովման գործում նորարարությունների մեծացող դերը հաշվի առնելու անհրաժեշտությամբ [9, p. 631-647]:
Արդյունաբերության մրցունակության ինդեքսը՝(ԱՄԻ) Competitive
Industrial Performance Index (CIP), որը հաշվարկվում է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության՝ United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) կողմից, սկսած 2003-ից, ամենաերիտասարդ ինդեքսն է աշխարհի երկրների մրցունակության ամփոփ ինդեքսների խմբում [10]։ Ըստ էության՝ այդ ինդեքսը ցույց է տալիս արդյունաբերության ոլորտում ավելացված արժեքի ստեղծման շարժը, այս կամ
այն երկրի դիրքավորումը մշակող արդյունաբերության համաշխարհային
դասակարգման սանդղակում: Այն նաև հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե այս կամ այն երկրում տնտեսական աճն իրականում ի՞նչ գործոնների հաշվին է ձեռք բերվել: Այս իմաստով ԱՄԻ-ի միջոցով նաև հնարավոր
է գնահատել տնտեսական աճի որակը, տնտեսության կառուցվածքային
փոփոխությունները: Ինդեքսը բացառում է հանքահումքային ապրանքների, վերամշակման ցածր մակարդակ ունեցող ապրանքների արտադրության ազդեցությունները ՀՆԱ-ի իրական աճի գնահատումներում1:
Վերլուծություն։ 1993-2018 թթ. ՀՀ ՀՆԱ և ԱՄԻ-ի շարժընթացների
համեմատությունից պարզ է դառնում, որ ընդհանուր առմամբ այդ ցուցանիշների փոփոխությունների միջև կա որոշակի համադրելիություն (տե՛ս
Գծապատկեր 1)։ Տեսանելի է, որ տնտեսական աճի և տնտեսական անկման ժամանակահատվածներն ուղեկցվում են ԱՄԻ-ի համապատասխան
աճով և անկմամբ։
1991-1994 թթ. ՀՀ ՀՆԱ-ի կտրուկ՝ շուրջ 60%, անկումն ուղեկցվել է
երկրի ԱՄԻ-ի նշանակալի նվազմամբ և այդ ցուցանիշի գծով համաշխարհային դասակարգման ցանկում ՀՀ զբաղեցրած տեղի (վարկանիշի) անկմամբ։

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Արդյունաբերության մրցունակության ինդեքսը
(ԱՄԻ) ըստ էության բաղդատական ցուցանիշ է, որն ընդամենը պատկերացում է տալիս
արդյունաբերական մրցունակության համաշխահարհային սանդղակում տվյալ երկրի
հարաբերական դիրքավորման մասին։ Սա նշանակում է, որ ինդեքսի աճը միշտ չէ, որ
տվյալ երկրի մրցունակության բացարձակ աճի արտացոլումը կարող է լինել, այլ,
հնարավոր է, հանդիսանա այդ ինդեքսով վարկանշավորվող մյուս երկրների մրցունակության վատթարացման հետևանք։
1
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Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսական աճի և ԱՄԻ-ի դինամիկան
1993-2018 թթ․ ժամանակահատվածում 1։
Հետագա ժամանակահատվածում չնայած տնտեսական աճի որոշակի վերականգմանը՝ ԱՄԻ-ն շարունակել է նվազել (տե՛ս Գծապատկեր 2)։
Դա տրամաբանական է, քանի որ 1990-ականները տրանսպորտային
շրջափակումների, հումքի մատակարարումների և պատրաստի արտադրանքի վաճառքի շուկաների կորստի պատճառով ՀՀ արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների ճնշող մեծամասնության համար եղել են
ճգնաժամային։ 2000-ական թվականների սկզբից ՀՀ արդյունաբերության ոլորտում նկատվում են որոշակի դրական, ըստ էության քանակական
տեղաշարժեր։ Մինչ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը
(2008-2009) ՀՀ տնտեսությունը երկնիշ աճ է գրանցել, առավելապես
պայմանավորված շինարարության և դրան կապակցված շինանյութերի
արդյունաբերության բումով։ Ներդրումներ կատարվում էին պետական
բյուջեի կապիտալ ծախսերի, ենթակառուցվածքներում՝ դոնորների նվիրատվությունների հաշվին, երկիր էր ներհոսում արտաքին մեծածավալ
մասնավոր դրամական փոխանցումներ, որոնց առկայությամբ ձևավորվում ու զարգանում էր ՀՀ հիպոթեքային շուկան։

Այս և մյուս գծապատկերների տվյալները վերցված են ՄԱԿ-ի Արդյունաբերության
զարգացման կազմակերպության (UNIDO) վիճակագրական տվյալների շտեմարանից՝
https://stat.unido.org/database/CIP%202021?fbclid=IwAR0-ZVSPAiga_CbZz2kHfquc4I6x8Y1h Pdhpti12FH6GBPgzh-Z2hoBIzk և/կամ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների բազայից՝
https://armstat.am
1

57

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2021

Գծապատկեր 2. ՀՀ ԱՄԻ և դրա գծով ՀՀ վարկանիշի դինամիկան
1990-2018 թվականներին
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 2000-ականներին ՀՀ մշակող արդյունաբերության մրցունակության բարձրացման առումով լուրջ
տեղաշարժեր չեն գրանցվել։ Մշակող արդյունաբերության տեսակարար
կշիռը երկրի ՀՆԱ-ի մեջ շեշտակիորեն նվազել է (գրեթե 2 անգամ),
2008 թ. կազմել մոտ 14.2 %, 2004 թ.-ի 25.6 %-ի էր դիմաց (տե՛ս Գծապատկեր 3)։ Բացի վերոնշյալից, իրավիճակի պատճառներից էին նաև
երկրում ընթացող լայնածավալ մասնավորեցման, ապապետականացման և դրանց անխուսափելիորեն ուղեկցող կազմալուծման գործընթացները։ Արդյունաբերական ամբողջական ձեռնարկությունները, որպես կանոն, մասնավորեցվում էին ոչ թե որպես ամբողջական տեխնիկատեխնոլոգիական և արտադրատնտեսական համալիրներ՝ հաշվի առնելով
դրանց պրոֆիլները և զարգացման հնարավորությունները, այլև շատ
դեպքերում՝ օտարվում էին որպես անշարժ գույք, հատվածական տեխնիկա, արտադրական շինություններ կամ տարածքներ, պահեստային
տնտեսություններ կամ ենթակառուցվածքային բաղադրիչներ։ Դա հանգեցնում էր ձեռնարկությունների ապամոնտաժմանն ու նոր սեփականատերերի կողմից դրանց տեխնիկական և պաշարային բաղադրիչների
մաս-մաս վաճառքին։ Այս պայմաններում մրցունակության մասին խոսք
լինել չէր կարող։
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Գծապատկեր 3. ՀՀ մշակող արդյունաբերության ծավալների և
ՀՆԱ-ում դրանց մասնաբաժնի աճը 2004-2020 թվականներին
Վերը նկարագրված գործընթացներն արտացոլված են ՀՀ ԱՄԻ-ի ու
դրա առանձին բաղադրիչների փոփոխություններում։ Արդյունաբերության մրցունակությունն առաջին հերթին գնահատվում է բնակչության շնչի
հաշվով արդյունաբերական ավելացված արժեքի ինդեքսի (MVApc), ինչպես նաև բնակչության շնչի հաշվով արդունաբերական արտադրանքի
արտահանման ինդեքսի (MXpc) միջոցով։ Ցուցանիշների այս խմբի ներգործությունը ՀՀ ԱՄԻ-ի շարժի վրա ունեցել է միջին մակարդակի ազդեցություն (տե՛ս Գծապատկեր 4)։

Գծապատկեր 4. ՀՀ ԱՄԻ և արդյունաբերական
արտադրանքարտադրելու ու արտահանելու կարողության
ինդեքսների շարժը 1990-2018 թվականներին
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Հատկանշական է, որ 1990-1991 թթ. ՀՀ ԱՄԻ-ն և արդյունաբերության
ոլորտում շնչի հաշվով ավելացված արժեքի ստեղծման ցուցանիշները
գտնվել են միևնույն մակարդակի վրա։ Հետագայում, սակայն, բնակչության շնչի հաշվով ավելացված արժեքի ստեղծման ցուցիչը գրեթե կրկնակի
բարձր է եղել, քան ԱՄԻ-ն։ 1990-2018 թթ․ ԱՄԻ-ն տատանվել է 0.0070.013 միջակայքում, իսկ MVApc-ը՝ 0.008-0.022-ի սահմաններում։ Դրան
հակառակ՝ ԱՄի-ի համեմատ շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա է
գտնվել MXpc ցուցանիշը, որը տատանվել է 0.003-0.015 միջակայքում։
Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում Արդյունաբերության տեխնոլոգիական խորության և արդիականացման ենթաինդեքսի ցուցանիշները1 ի
տարբերություն առաջին ենթաինդեքսի ցուցանիշների, ունեցել են փոփոխությունների գրեթե նույն հետագիծը, ինչ ԱՄԻ-ն (տե՛ս Գծապատկեր 5)։

Գծապատկեր 5. ՀՀ ԱՄԻ և Արդյունաբերության տեխնոլոգիական
խորությունը և արդիականացումը ներկայացնող ինդեքսների
փոփոխությունները 1990-2018 թվականներին
ՀՀ արդյունաբերության տեխնոլոգիական խորությունը և արդիականացումը ներկայացնող ցուցանիշները 1990-1993 թթ. տվյալների համեմատ հետագայում լուրջ հետընթաց են գրանցել։ Եթե այդ տարիներին
տվյալ ցուցանիշները տատանվել են 0.435-0.811 (MVAsh), 0.397-0.436
(MHVAsh) և 0.374-0.610 (INDint) միջակայքերում, ապա 1994-2018 թթ.
տատանվել են համապատասխանաբար 0.197-0.311(MVAsh), 0.091-0.391
(MHVAsh) և 0.131-0.325(INDint) միջակայքերում (տե՛ս Գծապատկեր 5՝

«ՀՆԱ-ի մեջ վերամշակող արդյունաբերության ավելացված արժեքի մասաբաժնի
ինդեքս»՝ (MVAsh), «Մշակող արդյունաբերության ավելացված արժեքի մեջ միջին և
բարձրտեխնոլոգիական արտադրությունների ավելացված արժեքի մասաբաժնի ինդեքս»
(MHVAsh), «Արդյունաբերականացման արդյունավետության ինդեքս՝ (INDint)
1
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ձախ առանցք)։ Նման զարգացումները փաստում են, որ ՀՀ արդյունաբերական համալիրը վերջին մեկուկես տասնամյակում որակական առումով
բացասական փոփոխություններ է կրել։ Դա հատկապես վերաբերում է
ոլորտի բազմազանեցվածության անկմանը, մեծ ավելացված արժեք
ստեղծող ենթաճյուղերի և արտադրությունների էական կրճատմանը։
Մշակող արդյունաբերության ավելացված արժեքի մեջ փոքր է բարձրտեխնոլոգիական արտադրությունների բաժինը։ Ճիշտ է, վերջին տարիներին INDint-ի գծով որոշ դրական փոփոխություններ առկա են, այդուհանդերձ, լայն իմաստով ծավալային որակական փոփոխությունները
դեռևս մնում են անիրականանալի։
ՀՀ ԱՄԻ երրորդ խմբի ցուցանիշները վերաբերում են համաշխարհային տնտեսության մեջ երկրի արդյունաբերության գրաված տեղի տարբեր
ասպեկտներին, դիտարկվող ժամանակաշրջանում տարամետ փոփոխություններ են կրել։ 5 բաղադրիչ ունեցող 1 այդ խմբի ցուցանիշների փոփոխությունները երկարաժամետում ներկայացված են Գծապատկեր 6-ում։

Գծապատկեր 6. ՀՀ ԱՄԻ ի և համաշխարհային տնտեսության վրա
ՀՀ արդյունաբերության ազդեցության ինդեքսների շարժը
1990-2018 թվականներին

Համաշխարհային արդյունաբերական ավելացված արժեքի մեջ երկրի տնտեսության մասնաբաժնի ինդեքս (ImWMA), Արդյունաբերական (մշակող) արտադրանքի
համաշխարհային առևտրում տնտեսության մասնաբաժնի ինդեքս (ImWMT), Արտահանման մեջ արդյունաբերական (մշակող) արտադրանքի արտահանման մասնաբաժնի
ինդեքսը (MXsh), Արդյունաբերական (մշակող) արտադրանքի ընդհանուր արտահանման
մեջ միջին և բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման մասնաբաժնի
ինդեքս (MHXsh), Արդյունաբերական (մշակող) արտադրանքի արտահանման որակի
ինդեքս (MXQual)),
1
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ՀՀ արտահանման մեջ մշակող արդյունաբերության արտադրանքի
արտահանման մասնաբաժնի ինդեքսը (MXsh) 1990-2018 թթ․ շարունակել
է մնալ հարաբերականորեն բարձր մակարդակի վրա՝ 0.631-0.930, ինչը,
ԱՄԻ-ի բոլոր ենթացուցիչների մեջ ամենաբարձր ցուցանիշն է (տե՛ս Գծապատկեր 6, ձախ առանցք)։ Մշակող արդյունաբերական արտադրանքի
ընդհանուր արտահանման մեջ միջին և բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման մասնաբաժնի ինդեքսը (MHXsh) դիտարկվող ժամանակահատվածում գտնվել է 0.106-0.437 միջակայքում, իսկ մշակող)
արդյունաբերական արտադրանքի արտահանման որակի ինդեքսը
(MXQual) տատանվել է 0.406-0.668 միջակայքում (տե՛ս Գծապատկեր 6,
ձախ առանցք)։ Ինչ վերաբերում է արդյունաբերության մրցունակության
երրորդ ենթաինդեքսի մնացյալ երկու ցուցանիշներին 1, ապա դրանց գծով
փոփոխությունները և ազդեցություններն էական չեն։
ՀՀ տնտեսության, մասնավորապես՝ արդյունաբերության ոլորտի առաջանցիկ զարգացման ու դրա տեխնոլոգիական արդիականացման
ակնկալիքներն առնվազն վերջին 5 տարիներին կապված են եղել նաև
ԵԱՏՄ անդամակցության հետ։ Ակնկալվում էր, որ միասնական մաքսային տարածքում ներգրավվելը և մոտ 170 միլիոն բնակչություն ունեցող
տարածաշրջանային շուկայում միասնական մաքսային պայմաններով
առևտրատնտեսական գործունեություն ծավալելը, աշխատանքի, կապիտալի, տեխնոլոգիաների և այլ կարգի պաշարների ազատ փոխանակման, շուկաների ու կարգավորումների միասնականացման, գործարար
մշակույթի և տնտեսավարման պայմանների ներդաշնակեցման հնարավորություններից օգտվելը թույլ կտար էապես բարելավել տնտեսական
մրցունակությունը և ամրապնդել երկրի մրցակցային դիրքը համաշխարհային շուկայում։ Սակայն վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ ակնկալիքների մի զգալի մասն այդպես էլ մնում է չիրականացված։ ԵԱՏՄ
երկրներն իրենց տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման մակարդակներով շարունակում են զգալիորեն տարբերվել միմյանցից, ինչը
բխում է ԵԱՏՄ երկրների ԱՄԻ-ների դինամիկայի ուսումնասիրությունից
(տե՛ս Գծապատկեր 7)։
Բնականաբար ՌԴ արդյունաբերության մրցունակության մակարդակն ավելի բարձր է, քան Հայաստանինը և Ղրղըզստանինը։ Ցուցանիշների այդ խզումն առկա է եղել սկսած 1990-ից և խորացել է վերջին մեկ
ու կես տասնամյակում։ UNIDO-ի [11] արդյունաբերության մրցունակության վարկանիշում Հայաստանի համար առավել տիպականը «միջինից
համաշխարհային արդյունաբերական ավելացված արժեքի մեջ երկրի տնտեսության մասնաբաժնի ինդեքս՝ ImWMA և մշակող արդյունաբերության արտադրանքի
համաշխարհային առևտրում տնտեսության մասնաբաժնի ինդեքս՝ ImWMT
1
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ցածր» վարկանիշային դիրքավորումն է, իսկ Ղրղըզստանի համար՝
«ցածրը»։ Ռուսաստանը 1990-91 թթ. ունեցել է արդյունաբերության մրցունակության «բարձր» վարկանիշային դիրքավորում, հետագայում այն որոշակիորեն նվազել է, ու ՌԴ-ն դիրքավորվել է «միջինից բարձր» որակական գնահատման միջակայքում։

Գծապատկեր 7. ԵԱՏՄ երկրների ԱՄԻ-ների շարժը
1990-2018 թվականներին
ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկու երկրները՝ Ղազախստանը և Բելառուսը,
արդյունաբերության մրցունակության ինդեքս վարկանիշում դիտարկվող
ժամանակաշրջանում զբաղեցրել են «միջին» կամ «միջինից բարձր» վարկանիշային դիրքեր։ Բելառուսն իր արդյունաբերության մրցունակության
դիրքը, կարելի է ասել, մշտապես կայուն է պահել՝ դիրքավորվելով UNIDO-ի
ցանկի «միջինից բարձր» գնահատական ենթադրող միջակայքում, իսկ
Ղազախստանը դիտարկվող ժամանակահատվածում հիմնակնում դիրքավորվել է մրցունակության «միջին» մակարդակ ենթադրող հորիզոնականներում, իսկ առանձին տարիներին բարձրացել «միջինից բարձր»
վարկանիշավորվան տիրույթներ։
Ամփոփում
«Մրցունակության» հասկացության տեսական մեկնաբանումների
քննական ուսումնասիրությունը և ՀՀ արդյունաբերության մրցունակության մակարդակի ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ են տվել եզրակացնելու, որ տնտեսության մրցունակության արդի սահմանումներում շեշտադրվում են արտադրողականության բարձրացման, նորամուծությունների ու բարձր տեխնոլոգիական լուծումների կիրառման, մրցունակության բարձրացմամբ բարեկեցության բարձրացմանը նպաստելու և պե63
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տության դերի կարևորման մոտեցումները։ Արձանագրվել է, որ ՀՀ արդյունաբերության մրցունակության մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները համաշխարհային վարկանիշավորման սանդղակում դեռևս բավական
ցածր են, ԱՄԻ-2020 վարկանիշում ՀՀ-ն զբաղեցնում է 103-րդ հորիզոնականը՝ 0․012 ցուցիչով։ Դա պայմանավորված է արդյունաբերության կառուցվածքային և որակական անբարենպաստ փոփոխություններով՝ պայմանավորված արդյունաբերության բազմազանեցվածության անկմամբ,
մեծ ավելացված արժեք ստեղծող արդյունաբերական արտադրությունների էական կրճատմամբ, մշակող արդյունաբերության ավելացված արժեքի մեջ բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի փոքր տեսակարար կշռով։
Թեև վերջին 3-4 տարիներին արդյունաբերության ոլորտում որոշ դրական
տեղաշարժեր կան, սակայն կտրուկ առաջընթաց ապահովել դեռևս չի
հաջողվել։
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АРМЕНИИ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ИНДЕКСА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГАЯНЕ АВАГЯН, КНАРИК ВАРДАНЯН, АНДРАНИК МАРГАРЯН
Армянский государственный экономический университет
Статья подготовлена в рамках исследовательского центра «Амберт » АГЭУ в
рамках исследования грантовой темы «Возможности повышения
конкурентоспособности промышленности РА».

Основная цель исследования оценить конкурентоспособность промышленности РА. В статье прокомментированы оценочные подходы к
определению и оценки конкурентоспособности в научной литературе и
в научном сообществе, с анализом показателейиндекса конкурентноспособности промышленности (CIP) и представлен процесс изменения
уровня конкурентоспособности промышленности РА. Исследование
проводилось в контексте анализа и сравнения индексов конкурентоспособности промышленности стран-членов ЕАЭС.
Ключевые слова։ конкурентоспособность, обрабатывающая промышленность, индекс конкурентоспособности промышленности, экспорт
высокотехнологичных товаров, рейтинг конкурентоспособности.

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY OF THE
RA ACCORDING TO THE CHANGES OF THE COMPETITIVE
INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX
GAYANE AVAGYAN, KNARIK VARDANYAN, ANDRANIK MARGARYAN
Armenian State University of Economics
The article was prepared within the framework of ASUE "Amberd" Research Center's
research on "Opportunities for Increasing the Competitiveness of RA Industry"

The purpose of the research is the assessment of the competitiveness
of the industry of the RA. The article reflects upon the approaches to the
definition and evaluation of competitiveness inherent in the economic
literature and scientific community. By analyzing the indicators of the
Competitive Industrial Performance Index, the process of changing the level
of competitiveness of the industry of the RA is also presented. The research
was conducted in the context of the analysis and comparison of the indicators
of the Competitive Industrial Performance Index of the EEU member states.
Keywords: manufacturing industry, Competitive Industrial Performance
Index, high-technology export, competitiveness ranking.
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ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
ԿԱՌԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (այսուհետև՝ ՓՄՁ) երկրի
տնտեսության զարգացման կարևոր գրավականներից է։ Հատկապես ժամանակակից տնտեսական բարդ իրողությունների պայմաններում պետությունը պետք է նպաստի ՓՄՁ զարգացման համար
բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը։ Այս առումով առանցքային
դերակատարում կարող է ունենալ հարկային քաղաքականությունը։
Հոդվածում քննարկվել են ՓՄՁ հարկման արդյունավետ գործիքների կիրառման խնդիրները ՀՀ-ում, բացահայտվել են ՓՄՁ հարկման
խնդիրները և դիտարկվել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։
Բանալի բառեր. հարկ, հարկային համակարգ, հարկային քաղաքականություն, հարկային բեռ, ՓՄՁ, փոքր ձեռնարկություն,
հարկման կատարելագործում։

Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունում ՓՄՁ-ն հանդիսանում
է տնտեսական համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկը,
որն էական դեր է խաղում տնտեսության կայունության և հարաճուն զարգացման գործում: ՓՄՁ-ն հանդիսանում է ցանկացած զարգացած տնտեսական համակարգի անբաժանելի և օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ տարրը,
առանց որի տնտեսությունն ու հասարակությունն ամբողջությամբ չեն կարող գոյություն ունենալ և զարգանալ:
Որոշ վերլուծաբաններ պնդում են, որ գոյություն ունի ՓՄՁ-ի ավելի
քան 50 սահմանում [1, p. 17]։ Առանձին երկրներ, միջազգային կազմակերպություններ ՓՄՁ սահմանման հիմքում առավելապես դնում են քանակական գնահատականներ (աշխատողների թիվ, տարեկան շրջանառության ծավալ, ակտիվների մեծություն և այլն), իսկ հետազոտողների մեծամասնությունը նախընտրությունը տալիս է որակական բնութագրիչներին։ Մասնավորապես՝ ամերիկացի տնտեսագետ Մ. Մեսկոնը ՓՄՁ-ն
սահմանում է որպես գործունեության տեսակ, որը ղեկավարվում է անկախ ձեռնարատիրոջ կողմից, շուկայում գերակշիռ մասնաբաժին չի գրավում և համապատասխանում է վարձու աշխատողների քանակի ու արտադրության ծավալների որոշակի չափանիշների [2, p. 44]: Իսկ Ջ. Բոլտոնը ՓՄՁ-ի համար երեք հիմնական առանձնահատկություն է շեշտում.
ընկերության կառավարումը սեփականատիրոջ կողմից, շուկայում փոքր
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մասնաբաժինն ու ազդեցության բացակայությունը և որոշումների կայացման ազատությունը [3]։ Մեկ այլ հետազոտող՝ Օ. Լոուչերը, որպես ՓՄՁ
սուբյեկտների բնորոշիչ նշում է որոշումների կայացման հարցում կազմակերպության ղեկավարի առանցքային դերակատարումն ու այն, որ կապիտալի սեփականատերն անձամբ է ղեկավարում կազմակերպությունը [4]։
Ըստ էության թվարկված և բազմաթիվ այլ սահմանումներ որքան էլ որ
ինչ-որ իմաստով միմյանցից տարբեր են, այդուհանդերձ դրանք բոլորն էլ
ունեն ընդհանրություն։ Ակնհայտ է, որ հետազոտողների կողմից ընդգծվում է ՓՄՁ-ի փոքր մասնաբաժինը շուկայում, սեփականատիրոջ անմիջական ներգրավվածությունը գործարարության գործընթացներում, որոշումների կայացման ճկունությունը։
ՓՄՁ-ների ռազմավարական կարևորությունը պայմանավորված է
նրանով, որ դրանք ապահովում են ՀՆԱ-ի զգալի մասնաբաժինը, առավել
արդյունավետությամբ են օգտագործում տեղական հանքահումքային
պաշարները՝ նվազեցնելով տնտեսության կախվածությունը ներմուծումից, ՓՄՁ-երում համեմատաբար արագ և փոքր ծախսերով են ներդրվում
նոր տեխնոլոգիաներն ու նորարարությունները և ի շնորհիվ իրենց ճկունության, շատ ավելի արագ են հարմարվում շուկայի պահանջներին՝ յուրացնելով նոր ապրանքատեսակների արտադրության և սպասարկման
արդիական ձևերը, միևնույն ժամանակ ստեղծում են զգալի թվով աշխատատեղեր՝ դրանով իսկ լուծելով մի շարք սոցիալական խնդիրներ ու հանդիսանում են ժամանակակից հասարակության հիմքը կազմող միջին խավի
ձևավորման և կայացման հիմնաքարը: Միջին խավը յուրաքանչյուր երկրի
քաղաքացիական հասարակության բարեկեցության մակարդակի ցուցիչներից մեկն է: Մի շարք հետազոտություններ ապացուցել են, որ ՓՄՁ-ն յուրաքանչյուր տնտեսության ռազմավարական ներուժն է՝ կայուն տնտեսական
աճի ու երկրի բնակչության բարեկեցության աղբյուրը [5, p. 216]։
Հետևապես պետությունը պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնի ՓՄՁ զարգացմանը և պետական տնտեսական քաղաքականության
միջոցով նպաստի բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորմանը,
ինչն էլ կհանգեցնի դրանց տեսակարար կշռի ավելացման։ Ի թիվս այլ
բաղադրիչների՝ ՓՄՁ-ների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը
ենթադրում է հարկային կարգավորման գործիքակազմի կիրառում։ Հատկապես բարդ տնտեսական ներկա իրողությունների պայմաններում հարկային արդյունավետ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը
որոշիչ դեր ունի տնտեսական անկման հաղթահարման ու շարունական
աճ ապահովելու հարցում: Այս իմաստով հարկային քաղաքականության
հիմնական նպատակը պետք է լինի տնտեսության կայուն աճ ապահովող,
ներդրումների ներգրավումը խթանող հարկային համակարգի ձևավորումը,
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որը միաժամանակ կապահովի նաև երաշխավորված բյուջետային մուտքեր՝
ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարում:
Եթե հարկային համակարգը չի համապատասխանում տնտեսական
իրողություններին և չի ներառում որոշակի կառուցակարգեր՝ այն կարող
է փոքր կազմակերպությունների համար հանգեցնել չարդարացված
բարձր բեռի։ Հետևապես պետական քաղաքականության պատասխանատուները պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնեն բացահայտելու
համար այն բոլոր գործոնները (այդ թվում՝ հարկային քաղաքականության), որոնք կարող ենք հանգեցնել փոքր գործարարության մրցունակության նվազման [6, p. 119]։ Օրինակ՝ հարկային համակարգի բարդությունը,
հարկային իրավակարգավորումների խրթինությունը լրջագույն խնդիրներ են առաջադրում տնտեսավարող սուբյեկտների համար, իսկ ՓՄՁ
սուբյեկտների պարագայում այդ խնդիրներն էլ ավելի սուր են արտահայտվում։ Հարկային համակարգի բարդությամբ պայմանավորված՝
հարկային վարչարարության բեռը կարելի է դիտարկել որպես հարկային
համակարգի անուղղակի ազդեցություն, ինչը փաստացի տնտեսավարող
սուբյեկտների համար հավելյալ ծախս է ենթադրում [7]։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ հարկային օրենսդրությունն ընկալելը, հարկային
քաղաքականության սկզբունքներն իմանալը դրական են անդրադառնում
տնտեսավարող սուբյեկտի հարկային կարգապահության վրա [8, p.4]։
Արդյունքում ստացվում է, որ տնտեսավարող սուբյեկտն սկսում է հետևել
հարկային օրենսդրության պահանջներին և ինքնակամ կատարել դրանք։
Այսինքն՝ հարկատուն պատրաստ է գործել սահմանված հարկային նորմերի շրջանակներում՝ առանց հարկադրանքի միջոցների կիրառման [9]։
Անկախությունից ի վեր ՀՀ հարկային համակարգը պարբերաբար
փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ժամանակ առ ժամանակ նոր հարկատեսակներ են դրվել շրջանառության մեջ, միաժամանակ որոշ հարկատեսակների գործողությունը դադարեցվել է, փոփոխության են ենթարկվել
հարկատեսակների մեծ մասի դրույքաչափերը։
2000 թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Պարզեցված հարկի մասին»
ՀՀ օրենքը: Ըստ էության՝ այս օրենքը հարկային բեռի թեթևացման և
հաշվապահական հաշվառման փոխարեն պարզ հաշվառման սահմանման միջոցով ուղղված էր փոքր ու միջին գործարարության խթանմանը
[10]: Այդուհանդերձ՝ օրենքը նպաստավոր էր նաև խոշոր գործարարության ներկայացուցիչների համար, որոնք, օգտագործելով օրենսդրության
բացերը, իրենց գործարարությունը տրոհում էին մի քանի փոքր մասերի`
այդպիսով թեթևացնելով իրենց հարկային բեռը: Միանշանակ է, որ
«Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքն էական դերակատարում ունե-
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ցավ հատկապես փոքր գործարարության զարգացման առումով և գործելով ավելի քան ութ տարի՝ 2009 թվականի հունվարի 1-ից ուժը կորցրեց։
Բացի պարզեցված հարկը՝ տարբեր ժամանակներում շրջանառության
մեջ դրվել և շրջանառությունից հանվել են փոքր կազմակերպությունների
համար առավել թեթև հարկային բեռ ենթադրող հարկատեսակներ՝ հաստատագրված վճարներ, արտոնագրային վճարներ, ինչպես նաև ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկային ռեժիմները։
Ներկայում ՀՀ հարկային օրենսդրությունում, որպես արտոնյալ հարկային ռեժիմներ, գործում են շրջանառության հարկի ռեժիմը և միկրոձեռնարկատիրության ռեժիմը։ Շրջանառության հարկի ռեժիմը հնարավորություն է տալիս տարեկան մինչև 115 մլն. ՀՀ դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր տնտեսավարողներին վճարել շրջանառության հարկ, որը պետական բյուջե վճարվող ԱԱՀ-ին և/կամ շահութահարկին փոխարինող
հարկ է: Շրջանառության հարկով հարկման հիմք է ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և/կամ ծառայությունների մատուցուման գործարքների շրջանառությունը:
Միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգն որոշակի գործունեության տեսակներով զբաղվող իրավաբանական ու ֆիզիկական
անձանց (այդ թվում՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր չգրանցված անձանց)
ազատում է հարկերից (բացառությամբ՝ ապրանքների ներմուծման համար նախատեսված հարկերի, յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար
ամսական 5000 դրամ եկամտային հարկի, սոցիալական և դրոշմանիշային վճարների, ակցիզային, ճանապարհային ու բնապահպանական հարկերի), եթե տնտեսավարող սուբյեկտի նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով շրջանառությունը չի
գերազանցել 24 մլն. ՀՀ դրամը [11, հոդվ. 267]:
Այդուհանդերձ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության հարկման առումով դեռևս առկա են մի շարք
խնդիրներ, որոնք նվազեցնում են հարկային քաղաքականության արդյունավետությունն ու խոչընդոտում ՓՄՁ զարգացմանը:
Վերլուծելով փոքր ընկերությունների հարկման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում՝ մեր կողմից առանձնացվել
են հետևյալ խնդիրները․
• հարկային օրենսդրության կիրառության բարդությունը, հարկային օրենսգրքի ձևակերպումների բարդությունը,
• հարկային բեռի տարբերությունը շրջանառության հարկի ու ընդհանուր հարկման ռեժիմներում, ինչպես նաև հարկային ռեժիմների ոչ
ճկունությունը,

70

Տնտեսագիտություն և կառավարում

• ընդհանուր ու արտոնյալ հարկային ռեժիմներում աշխատող ձեռնարկությունների փոխհարաբերությունները,
• արտադրության ոլորտում շրջանառության հարկման համակարգի անկատարությունը,
• հարկային օրենսդրության հաճախակի փոփոխությունները,
• 2020թ. հարկային ճեղքի հաղթահարումը ՓՄՁ հարկային բեռն
ավելացնելու Կառավարության մտադրությունը։
Սույն հոդվածում վերլուծվել են վերոնշյալ խնդիրները և քննարկվել
դրանց լուծման ուղիները։
Հարկային օրենսդրության կիրառության բարդությունը, հարկային
օրենսգրքի ձևակերպումների խրթինությունը փոքր ձեռնարկությունների
կողմից բարձրաձայնվող ամենից տարածված խնդիրներից է։ 2020 թ.
մայիսին ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) կողմից հարկ
վճարող կազմակերպությունների ու անհատ ձեռնարկատերերի շրջանում
անցկացված հարցումների հիման վրա հրապարակված հարկային վարչարարության ու հարկային ընկալումների մասին զեկույցը փաստում է, որ
ձեռնարկատերերը բախվում են խնդիրների հարկային օրենսդրությունը
կիրառելու ու համապատասխան պարզաբանումներ ստանալու հարցերում։ Հարցվածների միայն 28,2 %-ն է նշել, որ Հարկային օրենսգիրքը
մատչելի է, իսկ հարկային օրենսդրության հստակության վերաբերյալ
հարցին դրական են պատասխանել 25,3 %-ը [12, էջ 47]։ Արդյունքում՝
փոքր կազմակերպությունները հաճախ ստիպված են լինում օգտվել հարկային խորհրդատվական ծառայություններից, ինչը ծախսատար է և ոչ
հասանելի հատկապես գերփոքր կազմակերպությունների համար։
Նշված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է վերացնել հարկային
օրենսդրության տարընթերցումներն ու իրարամերժ դրույթները, ինչպես
նաև պարզեցնել Հարկային օրենսգրքի դրույթների ձևակերպումները:
Նորաստեղծ, գերփոքր ընկերությունների համար սա էական նշանակություն ունի, քանի որ հիմնականում նորաստեղծ ընկերությունները ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով հնարավորություն չեն ունենում
օգտվել հարկային խորհրդատվական ծառայություններից, ինչի արդյունքում օրենսգրքի որոշ դրույթների սխալ մեկնաբանելու և կիրառելու պատճառով ենթարկվում են պատասխանատվության և ստիպված են լինում
վճարել տույժեր ու տուգանքներ:
Հաջորդ խնդիրը հարկային բեռի զգալի տարբերությունն է շրջանառության հարկի և հարկման ընդհանուր համակարգում, ինչպես նաև հարկային համակարգերի ճկուն չլինելը։ Շրջանառության հարկի ռեժիմում
հարկային բեռը շուրջ 2-3 անգամ ավելի թեթև է, քան հարկման ընդհանուր ռեժիմում: ՀՀ-ում տնտեսավարող սուբյեկտներն ընթացիկ տարվա
ընթացքում շրջանառության 115 մլն. դրամի շեմը գերազանցելուն պես
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ստիպված են անցում կատարել հարկման ընդհանուր ռեժիմ (դառնում են
ԱԱՀ և շահութահարկ վճարող), իսկ հաջորդ հարկային տարում էլ արդեն
չեն կարող գործել շրջանառության հարկի համակարգում և ստիպված
պետք է գործեն հարկման ընդհանուր համակարգում: Այսինքն՝ շրջանառության հարկման շեմը գերազանցելու պահից մինչև հաջորդող հարկային տարվա ավարտը կազմակերպությունները պարտավորվում են գործունեություն ծավալել ընդհանուր հարկման համակարգում, մինչդեռ հնարավոր է հաջորդող հարկային տարում գործարարության շրջանառության
նվազում տնտեսական ցնցումների, պահանջարկի կրճատման ու մի շարք
այլ գործոններով պայմանավորված: Արդյունքում՝ գործարարությունը
հայտնվում է ծանր իրավիճակում. մի կողմից շրջանառության կրճատումը, մյուս կողմից հարկային ծանր բեռը կարող են հանգեցնել դրա սնանկացման ու լուծարման։ Սա ստեղծում է բացասական խթաններ գործարարության համար սեփական եկամուտները թաքցնելու (նշված սահմանաչափը չգերազանցելու նպատակով), ինչպես նաև երբեմն կարող է խոշորացման վերաբերյալ որոշումից հրաժարվելու պատճառ հանդիսանալ:
Շրջանառության հարկի ու ընդհանուր հարկման ռեժիմներում հարկային բեռի զգալի տարբերության ու դրա հետևանքով տնտեսավարողների իրենց եկամուտների իրական ծավալների թաքցնելու խնդիրը լուծելու նպատակով կարելի է կիրառել «անցումային հարկման ռեժիմ»։ Դրա
էությունն այն է, որ շրջանառության հարկի շեմը գերազանցելուն պես
տնտեսավարողները միանգամից չեն անցնի հարկման ընդհանուր համակարգ, այլ կսկսեն հարկվել, այսպես կոչված, անցումային ռեժիմով, որտեղ հարկային բեռն ավելի թեթև կլինի, քան ընդհանուր հարկման համակարգում ու կնպաստի որպեսզի տնտեսավարողների անցումն ընդհանուր հարկման համակարգ ուղեկցվի հարկային բեռի սահուն, ոչ կտրուկ
մեծացմամբ: Անցումային հարկման ռեժիմի կիրառման փորձ ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ այն ներդրվել է 2021թ. հունվարի 1-ից՝
թագավարակի հետևանքով տուժած փոքր ձեռնարկություններին աջակցության շրջանակներում [13]:
Անցումային ռեժիմը յուրօրինակ անվտանգության բարձիկ կապահովի ԱԱՀ շեմը գերազանցած այն կազմակերպությունների համար, որոնք
հաջորդող հարկային տարում կունենան շրջանառության ծավալների
կրճատում, ինչպես նաև այն որոշակի ճկունություն կհաղորդի հարկային
համակարգին՝ անկանխատեսելի ճգնաժամերի ու տնտեսական ցնցումների ժամանակ: Միևնույն ժամանակ այն ինքնին կնվազեցնի ընդհանուր
հարկման ռեժիմից խուսափելու նպատակով եկամուտները թաքցնելու
խթանները:
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Արտոնյալ հարկային ռեժիմները, չնայած նրան, որ թեթևացնում են
տնտեսավարող սուբյեկտների հարկային բեռը, միևնույն ժամանակ խոչընդոտներ են ստեղծում տվյալ տնտեսավարողների համար խոշոր գործընկերներ ձեռք բերելու հարցում: Պատճառն այն է, որ վերամշակող ու վերավաճառող ընկերությունները, որոնք հիմնականում ընդհանուր հարկման դաշտում են աշխատում, շրջանառության հարկով աշխատող սուբյեկտների հետ գործարք կնքելիս բախվում են ձեռք բերվող հումքի, ապրանքների մասով ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցումներ կատարելու խնդրի հետ,
քանի որ շրջանառության հարկով հարկվող կազմակերպությունները հատուցման գումարի մեջ ԱԱՀ-ի առանձին հաշվառում չեն վարում՝ դրա
վճարման պարտավորությունը փոխանցելով գործարար հարաբերությունների հաջորդ օղակին: Ստացվում է, որ ընդհանուր հարկման համակարգում գործունեություն ծավալող սուբյեկտները բախվում են շրջանառության հարկման համակարգով աշխատող ընկերությունների արտադրանքը ձեռք բերելիս ԱԱՀ-ի մասով հաշվանցումներ կատարելու անհնարինության հետ: Արդյունքում՝ ընդհանուր հարկման համակարգում աշխատող կազմակերպությունները խուսափում են շրջանառության հարկի
համակարգում գործող կազմակերպությունների հետ համագործակցելուց։ Ընդհանուր և արտոնյալ հարկային ռեժիմում գործող սուբյեկտների
տնտեսական համագործակցության խթանման նպատակով կարելի է Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառել Ուկրաինայի փորձը [14, Раздел
ХIV]։ Շրջանառության հարկման համակարգում աշխատող տնտեսավարողներին հնարավորություն տալ, ըստ ցանկության, հանդիսանալ ԱԱՀ
վճարող: Այն տնտեսավարողները, որոնք կնախընտրեն աշխատել ԱԱՀով, կվճարեն շրջանառության հարկի 1-2 տոկոսային կետով ավելի ցածր
դրույքաչափ: Արդյունքում՝ խոշոր ընկերությունները կկարողանան փոքր
կազմակերպություններից ձեռք բերած ապրանքների համար կատարել
ԱԱՀ հաշվանցում, դրանով իսկ կմեծանա փոքր ձեռնարկությունների հետ
համագործակցելու գրավչությունը, իսկ փոքր կազմակերպություններն էլ
հնարավորություն կունենան առավել հեշտ իրացնել իրենց արտադրանքը:
Թեև ներկայիս իրավակարգավորումները փոքր շրջանառություն (տարեկան մինչև 115 մլն դրամ) ունեցող կազմակերպություններին ընտրության
հնարավորություն ընձեռում են, ընտրությունը շրջանառության հարկի ռեժիմի և հարկման ընդհանուր ռեժիմի միջև է։ Եթե փոքր կազմակերպությունը, ելնելով խոշորի հետ համագործակցության առավել լայն հնարավորությունների նկատառումներից, ընտրում է ԱԱՀ վճարող լինելը, ապա անխուսափելիորեն ստիպված է լինում նաև վճարել շահութահարկ։ Առաջարկվող տարբերակում փոքր կազմակերպությանը հնարավորություն է ընձեռ-
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վում հանդիսանալ ԱԱՀ վճարող, սակայն շահութահարկի փոխարեն վճարել շրջանառության հարկ։ Ինչպես արդեն նշվել է, այդ դեպքում շրջանառության հարկի դրույքաչափը պետք է ավելի ցածր լինի։
Ինչ վերաբերում է արտադրության ոլորտում շրջանառության հարկման համակարգի անկատարությանը, ապա հարկ ենք համարում շեշտել,
որ ՀՀ հարկային օրենսդրությունն արտադրության ոլորտի զարգացման
որևէ խթան չի պարունակում։ Մինչդեռ արտադրությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման ու տնտեսական կայունության ապահովման տեսանկյունից կարևոր ոլորտներից է: Չնայած նրան, որ արտադրական ձեռնարկություններին հնարավորություն է տրվել աշխատել արտոնյալ հարկային
ռեժիմներում՝ այնուամենայնիվ, առկա են որոշակի խնդիրներ: Մասնավորապես՝ եթե առք ու վաճառքի, հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն ծավալող սուբյեկտներին հնարավորություն է ընձեռնվում նվազեցնել շրջանառության հարկի գումարը գործունեության համար կատարված որոշակի ծախսերի մասով [11, հոդվ. 258], արտադրության ոլորտի
սուբյեկտներին նման հնարավորություն ընձեռված չէ: Արդյունքում՝ առք
ու վաճառքի ոլորտում գործունություն ծավալող սուբյեկտները հնարավորություն են ստանում շրջանառության հարկը նվազեցնել ընդհուպ մինչև
1.5 %-ի, մինչդեռ արտադրության ոլորտի սուբյեկտների համար այն կազմում է 3.5 %՝ առանց նվազեցնելու հնարավորության: Ստացվում է, որ
շրջանառության հարկի համակարգն առավել բարենպաստ պայմաններ է
նախատեսում առք ու վաճառքի ոլորտի կազմակերպությունների, քան
արտադրական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների համար:
Մի կողմից հարկային ավելի ծանր բեռը, մյուս կողմից արտադրության
ոլորտի կապիտալատարությունն ու ոլորտի առանձնահատկություններով
պայմանավորված բարդությունները խթան են ստեղծում տնտեսավարողների համար խուսափել արտադրության ոլորտում գործունություն ծավալելուց՝ նախընտրելով գործունեության առավել հեշտ տեսակներ:
Արտադրության ոլորտի խթանման համար անհրաժեշտ է բարելավել
շրջանառության հարկի համակարգը՝ ամրագրելով շրջանառության հարկով հարկման առավել բարձր շեմ ու շրջանառության հարկի նվազեցման
հնարավորություն ուղղակի նյութական և արտադրական ծախսերի մասով:
ՀՀ-ում հարկային համակարգի փոփոխությունները կատարվում են
բավականին հաճախ, ինչը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ
գործարարության վրա: Ձեռնարկատերերն ստիպված են լինում կամ օգտվել հարկային խորհրդատվական ծառայություններից, ինչը մեծացնում է
գործառական ծախսերը, կամ ժամանակ ու ջանքեր ծախսել կատարված
փոփոխություններն ուսումնասիրելու և կիրառելու վրա: Իսկ այն տնտեսավարող սուբյեկտները, որոնք կիրառում են հաշվապահական ու հար74
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կային հաշվառման ինքնաշխատ համակարգեր, ստիպված են լինում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ծախսել տվյալ համակերգերը փոփոխելու
համար: Նշված խնդիրը ոչ միայն հանգեցնում է գործառական ծախսերի
ավելացմանը, այլ ազդում է ձեռնարկության գործարարության գործընթացների ավտոմատացման որոշումների կայացմանը։ Տնտեսավարողների զգալի մասը հրաժարվում է կիրառել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգերը՝ դրանցում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված գործառնական մեծ ծախսերի պատճառով: Մեծ հաշվով, հարկային
օրենսդրությունում տեղի ունեցող հաճախակի փոփոխություններն արդյունք են, որ երբևէ փորձ չի կատարվել խորքային վերլուծություններ կատարել ու դրանց արդյունքում մշակել խաղի այնպիսի կանոններ, որոնք
ընդունելի կլինեն ինչպես տնտեսավարող սուբյեկտների, այնպես էլ պետության համար։ Հարկային օրենսդրությունում իրականացվող փոփոխություններն ընթացս ծագող խնդիրներին պահային լուծումներ տալուն
են միտված, և որևէ կերպ հաշվի չի առնվում այդ փոփոխությունների ազդեցությունն օրենսդրության այլ դրույթների կամ ընդհանուր համակարգի
վրա։ Այս իմաստով կարևոր է համակողմանի վերլուծությունների և բոլոր
շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում ձևավորել այնպիսի հարկային օրենսդրություն, որն առնվազն 3-5 տարի փոփոխությունների չի ենթարկվի՝ դրանով իսկ ապահովելով կանխատեսելի հարկային միջավայր ձեռնարկատերերի համար։
ՓՄՁ հարկման ոլորտում առկա հաջորդ խնդիրը 2020-ի դեկտեմբերի
վերջին շրջանառության մեջ դրված հարկային քաղաքականության ճեղքի
կրճատման միջոցառումներն են՝ ՓՄՁ հարկային բեռն ավելացնելու միջոցով։ 2020-ին ՀՀ տնտեսությունում արձանագրվեց 7.5% տնտեսական
անկում [15, էջ 9], կրճատվեց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բոլոր ոլորտներում, բացառությամբ՝ հանքարդյունաբերության: Դա բնականորեն անդրադարձավ նաև ՀՀ բյուջեի հարկային մուտքերի վրա։ 2020 թ.
հարկային մուտքերը կազմել են 1,385,205.5 մլրդ ՀՀ դրամ [15, էջ 123]՝
ավելի քան 5%-ով պակաս, քան նախորդ տարում: Արդյունքում՝ շրջանառության մեջ դրվեց «Հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատմանն
ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին» որոշումը [16], որտեղ
նախանշվում են հարկային քաղաքականության ճեղքի՝ այսինքն՝ պակաս
հավաքված հարկային եկամուտների հանրագումարի կրճատման միջոցառումների շրջանակը: ՓՄՁ սուբյեկտներին առնչվող միջոցառումներից
կարելի է առանձնացնել շրջանառության հարկի շեմի իջեցումը, շրջանառության հարկի դրույքաչափերի բարձրացումը, միկրոձեռնարկատիրության հարկային ռեժիմում աշխատող կազմակերպությունների կողմից
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դուրս գրված հաշիվ ապրանքագրերի որպես ծախս ճանաչելու սահմանափակումները, ինչպես նաև ԱԱՀ-ից ազատված գործարքների թվի
կրճատումը:
Արդյունքում՝ մի շարք տնտեսավարողներ կհայտվեն առավել ծանր
հարկային պայմաններում, ինչը ներկայում մեծ խնդիր է ՓՄՁ ոլորտի վերականգնման ու աշխուժացման համար. մի կողմից տնտեսական անկման պայմաններում բնակչության եկամուտների նվազման հետևանքով
ամբողջական պահանջարկի կրճատումն է հանգեցրել տնտեսավարողների շրջանառության կրճատմանը, մյուս կողմից հարկային արտոնությունների շրջանակի զգալի նեղացումը նվազեցնում են գործարարության տնօրինվող եկամտի մեծությունը՝ խոչընդոտելով կապիտալ ներդրումների կատարմանը:
2019 թ. հարկային օրենսդրության փոփոխությունների արդյունքում
եկամտային հարկի դրույքաչափի համահարթեցումն ու շահութահարկի
շեմի նվազեցումն առավելապես ձեռնտու էր խոշոր ընկերություններին,
քանի որ նրանք ապահովում են բարձր շահութաբերություն ու վճարում են
շուկայական միջինից ավելի բարձր աշխատավարձ: Հարկային ճեղքի
նվազեցման վերաբերյալ վերոնշյալ որոշումն էլ սահմանում է միջոցառումների շրջանակ, որոնք հարվածելու են առավելապես փոքր
գործարարությանը: Ստացվում է, որ ՀՀ-ում հարկային եկամուտների
պակասուրդը նախատեսվում է լրացնել ՓՄՁ հարկային բեռը մեծացնելու
միջոցով, ինչը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ ՓՄՁ-ների ստեղծած ավելացված արժեքի ու աճի տեմպերի վրա:
Ամփոփելով՝ նշենք, որ հարկային համակարգում բարեփոխումները
չպետք է սահմանափակվեն միայն հարկային քաղաքականության կատարելագործմամբ: Այդ բարեփոխումները պետք է ներառեն նաև գործող
օրենքների պահանջների պահպանման օպերատիվ վերահսկողության ու
հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացմանը, ստվերային տնտեսության ու ապօրինի գործարքների կանխարգելմանն
ուղղված քայլեր, հարկային իրավախախտումների հետևանքների մասին
հասարակության լայն հատվածներին իրազեկումը, հասարակության իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը:
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
КАРЛЕН ХАЧАТРЯН
Ереванский государственный университет

Малое и среднее предпринимательство (далее-МСП) является
одной из надежных гарантий экономического развития страны. Особенно в условиях современных сложных экономических реалий государство должно способствовать созданию благоприятной среды для
развития малого и среднего бизнеса. Налоговая политика может сыграть
ключевую роль в этом отношении. В статье рассматриваются проблемы
использования эффективных инструментов налогообложения МСП в
Республике Армения, раскрываются проблемы налогообложения МСП
и рассматриваются возможные пути их решения.
Ключевые слова. налог, налоговая система, налоговая политика,
налоговое бремя, МСП, малые предприятия, улучшение налогообложения.

PROBLEMS OF IMPROVING TAXATION OF SMALL AND MEDIUMSIZED ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
KARLEN KHACHATRYAN
Yerevan State University

Small and medium-sized entrepreneurship is one of the reliable
guarantees of a country's economic development. Especially in today's
difficult economic realities, the state should contribute to the creation of a
favorable environment for the development of small and medium-sized
businesses. Tax policy can play a key role in this regard. The article
examines the problems of using effective instruments for the taxation of
SMEs in the Republic of Armenia, reveals the problems of taxation of SMEs
and discusses the possible ways to solve them.
Keywords: tax, tax system, tax policy, tax burden, SMEs, small
businesses, tax improvement.
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ՀՀ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ1, ՀԵՆՐԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ2
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

1

2

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ-ում հիփոթեքային շուկայի 2020
թվականի և 2021 թվականի 1-ին կիսամյակի վերլուծությունը, որով կանխատեսվել են վերոնշյալ շուկայի զարգացման միտումները:
Ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում անշարժ գույքի շուկայի առուվաճառքի գործարքները, հիփոթեքային վարկավորման պորտֆելները և տոկոսադրույքները: Հատուկ անդրադարձ է կատարվում հիփոթեքային
շուկան խթանող օրենսդրական կարգավորումներին:
Հոդվածում ամփոփվում է՝ նշելով, որ շուկան կայուն զարգացման
միտումներ է դրսևորում և ակնկալվում է ՀՀ մարզերում շուկայի աշխուժացում:
Բանալի բառեր. հիփոթեքային վարկավորման պորտֆել, անշարժ գույքի առուվաճառք, միջին կշռված տոկոսադրույք, հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորում, եկամտային հարկի վերադարձ:

Ներածություն
2020 թվականի ընթացքում ՀՀ տնտեսությունը բախվեց մի քանի
տնտեսական ցնցումների՝ շոկերի, ինչի ազդեցությունից զերծ չի մնացել
նաև հիփոթեքային շուկան: Այդ տնտեսական ցնցումներից կարող ենք
առանձնացնել «COVID 19»-ը, որի՝ Առողջապահության միջազգային կազմակերպության կողմից համավարակ ճանաչվելուց հետո [1] ՀՀ-ում սկսեցին կիրառվել որոշ սահմանափակումներ: Բացի այդ, ռազմական գործողությունների վերսկսումն Արցախում, դրանց ելքը և դրան հետևած քաղաքական անկայունությունն իրենց բացասական ազդեցությունը թողեցին հիփոթեքային շուկայի գործունեության ու զարգացման վրա:
Սույն վերլուծության շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել անշարժ գույքի շուկային՝ ուսումնասիրվել գործարքների միտումը 20202021 թվականներին, ապա դիտարկվել հիփոթեքային վարկավորման
պորտֆելը, տոկոսադրույքները, հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորումն Ազգային հիփոթեքային ընկերության (այսուհետև՝ ԱՀԸ) կողմից,
իսկ վերլուծության ավարտին անդրադարձ է կատարվել ոլորտը խթանող
օրենսդրական կարգավորումներին և դրանց փոփոխություններին:
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Ուսումնասիրություն
Հիփոթեքային շուկան դիտարկելիս առավել հետաքրքրական են անշարժ գույքի շուկայի առուվաճառքի այն գործարքները, որոնք վերաբերում են բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված բնակարաններին, բնակելի տներին և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերին: Վերջիններիս գործարքների քանակի [2] աճը ՀՀ-ում ներկայացված
է Գծապատկեր 1-ում:
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Գծապատկեր 1. Բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված
բնակարանների, բնակելի տների և տնամերձ հողերի առուվաճառքի
գործարքների քանակի աճը 2020-2021 թվականներին
Ակնհայտ է, որ դիտարկվող ժամանակաշրջանում արձանագրվել է
գործարքների քանակի 2 կտրուկ անկում: Առաջին անկումը եղել է 2020-ի
ապրիլին, ինչը մեծապես պայմանավորված է համավարակի տարածման
կանխմանն ուղղված սահմանափակումներով, իսկ երկրորդը՝ նույն տարվա
հոկտեմբերին, երբ ընթանում էին ռազմական գործողություններ Արցախում: Բարեբախտաբար, 2021-ին նկատելի է գործարքների դրական աճ,
ինչը հուշում է շուկայի կայունացման մասին: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր
դեպքերում է 2021 թվականի աճը բավարար 2019 թվականի ցուցանիշն
ապահովելու համար: Այսպես, բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված բնակարանների և բնակելի տների առուվաճառքի գործարքները 2020-ին 2019-ի համեմատ նվազել են համապատասխանաբար 28%
և 9 %-ով, իսկ 2021-ին առնվազն 2019-ի գործարքների քանակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 2021-ին գրանցել տարեկան առնվազն համապատասխանաբար 38 % և 10 % աճ: Եթե բնակելի տների առուվաճառքի
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գործարքների դեպքում 2021 թվականի առաջին կիսամյակի աճը 2020-ի
համադրելի ժամանակաշրջանի համեմատ կազմում է 22 %, ինչը պահպանելու դեպքում կգերազանցվի 2019-ի մակարդակը, ապա բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված բնակարանների դեպքում այդ աճը
չի գերազանցում 28 %-ը, ինչը բավարար չէ 2019-ի մակարդակի ապահովման համար:
ՀՀ-ում անշարժ գույքի 2020-ին իրականացված առուվաճառքի գործարքները՝ ըստ մարզերի բաշխվածության [3], ներկայացված է
Գծապատկեր 2-ում:
Վայոց Ձոր
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Արագածոտն
7%
Արարատ
12%

Արմավի…

Գծապատկեր 2. Անշարժ գույքի 2020 թվականի առուվաճառքի
գործարքների բաշխվածությունը ՀՀ մարզերում
Ուշագրավ փոփոխությունների շարքում հարկ է նշել, որ Երևանում
2019 թվականի 17,829 գործարքի դիմաց 2020 թվականին արձանագրվել
է ընդամենը 13,899 գործարք, ինչը նախորդ ցուցանիշից պակաս է շուրջ
22 %-ով: Արդյունքում նվազել է նաև Երևանի մասնաբաժինն ընդհանուր
գործարքների կազմում. 2019-ի 35 %-ի փոխարեն 2020-ին այն կազմել է
30 %: Առուվաճառքի ընդհանուր գործարքների քանակը նվազել է 10 %-ով՝
2019 թվականի 51,508-ի փոխարեն 2020-ին կազմելով 46,159: Ամենամենայնիվ, 3 մարզում դիտվել է դրական տեղաշարժ, որոնցից ամենաուշագրավը Կոտայքի մարզում գործարքների մոտ 7 % աճն է:
2021-ի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է առուվաճառքի 24,961
գործարք [4], ինչը գերազանցում է թե՛ 2020-ի 19,979 և թե՛ 2019-ի 22,721
ցուցանիշները: 2021-ի առաջին կիսամյակի տվյալներով Երևանի մասնաբաժինը գործարքների մարզային բաշխվածության մեջ շարունակում է
պահպանել 30% մակարդակը:
Երևանում և ՀՀ մարզերում բնակելի անշարժ գույքի գների աճի [5]
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր առմամբ, գնանկում է
արձանագրվել 2020 թվականի մայիս-նոյեմբեր ամիսներին, իսկ 2021-ի
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մարտ-հունիս ամիսներին արձանագրել է 0.1-ից մինչև 1.6 % գների աճ
նախորդ ամիսների համեմատ: Վերոնշյալ գների աճի 2020-2021 թվականների ամբողջական շարքը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1
Երևանում և ՀՀ մարզերում բնակելի անշարժ գույքի գների
փոփոխությունը նախորդ ամսվա նկատմամբ
2020-2021 թվականների համար (%)
Հնվ Փտր Մրտ Ապր

Մյս

Հնս

Հլս

Օգս Սպտ Հկտ

Նոյ

Դեկ

Երևան 2020 թ.

0.6

1.1

-1.0

-1.1

-1.7

-1.1

-0.2

-0.7

-0.8

0.3

Երևան 2021 թ.

-0.5

-0.3

0.1

0.5

0.9

1.3

ՀՀ մարզեր 2020 թ.

1.4

0.1

0.5

0.0

-0.7

-0.9

-1.0

-0.3

-0.1

-0.5

-1.1

-0.1

ՀՀ մարզեր 2021 թ.

-0.2

0.0

0.2

0.3

0.6

1.6

0.6

0.0

Ինչ վերաբերում է հիփոթեքային վարկավորման ծավալին [6], այն
շարունակական աճ է արձանագրել թե՛ ՀՀ դրամով, թե՛ արտարժույթով
պորտֆելների դեպքում, ընդ որում՝ ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկերի
մասնաբաժինն ընդհանուր պորտֆելում աճել է՝ 2021-ի հունիսի վերջին
հասնելով 73%-ի: Հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի աճը ներկայացված
է Գծապատկեր 3-ում:
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Գծապատկեր 3. ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի աճը և
ըստ արժույթների բաշխվածությունը
ՀՀ կենտրոնական բանկի (այսուհետև՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից հիմնադրված,
բնակարանային վերաֆինանսավորումը նպատակադրած ԱՀԸ-ի կողմից
իրականացված հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման ծավալները [7] ներկայացված են Գծապատկեր 4-ում:
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ԱՀԸ վերաֆինանսավորման ծավալը

Գծապատկեր 4. ԱՀԸ վերաֆինանսավորման ծավալը
(մլն ՀՀ դրամ)
Ելնելով ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով հիփոթեքային վարկերի մեծությունից և ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակված հիփոթեքային վարկերի ամսական տոկոսադրույքներից [8]՝ ստորև ներկայացվում է հիփոթեքային վարկերի եռամսյակային միջին կշռված տոկոսադրույքները գծապատկերի
տեսքով (Գծապատկեր 5):
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Գծապատկեր 5. Հիփոթեքային վարկավորման միջին կշռված
եռամսյակային տոկոսադրույքները
2021-ի երկրորդ եռամսյակի ավարտին ՀՀ դրամով միջին կշռված
տոկոսադրույքը 2020-ի համադրելի ժամանակաշրջանի ցուցանիշից
նվազել է 0.2 %-ով, իսկ ԱՄՆ դոլարով աճել 0.4 %-ով:
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Անդրադառնալով օրենսդրական կարգավորումներին՝ հարկ է նշել,
որ գլխավոր օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը խթանում է հիփոթեքային շուկան, հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության
որոշումն է [9]: Վերջինիս համաձայն՝ ֆիզիկական անձանց՝ անշարժ գույքի առաջնային շուկայից (կառուցապատողից) ձեռքբերումների հիփոթեքային վարկերի սպասարկման տոկոսագումարները կարող են նվազեցվել իրենց կողմից պետությանը վճարվող եկամտային հարկից: 2018-ին
որոշակի սահմանափակումներ են մտել այս կարգավորման մեջ, մասնավորապես՝ ձեռք բերվող գույքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 55 մլն
ՀՀ դրամը, յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարող է այս ծրագրից օգտվել
միայն մեկ անգամ, իսկ եռամսյակային կտրվածքով վերադրաձվող տոկոսագումարները չպետք է գերազանցեն 1.5 մլն ՀՀ դրամը [10]:
Վերոնշյալ օրենսդրական կարգավորման խթանիչ ուժը կարող է արտահայտվել տվյալ տարում վերադարձված եկամտային հարկի մեծությամբ, ինչը ներկայացված է Գծապատկեր 6-ում:
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Գծապատկեր 6. Հիփոթեքային վարկերի տոկոսագումարների գծով
վերադարձված եկամտային հարկի մեծությունը
2015-20 թվականներին (մլրդ ՀՀ դրամ)
Ինչպես տեսանելի է վերևում պատկերված գծապատկերում, վերադարձման ենթակա եկամտային հարկի մեծությունը տարեցտարի աճում է՝
չնայած 2018-ից ուժի մեջ մտած սահմանափակմանը: Համաձայն ՊԵԿ-ի
տվյալների՝ 2021-ի 1-ին կիսամյակում վերադարձվել է շուրջ 8 մլրդ ՀՀ
դրամի եկամտային հարկ, իսկ տվյալ նախաձեռնության շահառուների
թիվը կազմում է մոտ 16 հազար [11]:
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Հարկ է նշել, որ համաձայն նոր հարկային օրենսգրքի եկամտային
հարկի դրույքը փոփոխվում է, և եթե 2020-ին այն կազմում էր 23%, ապա
2021-ի հունվարի 1-ից՝ 22%, 2022-ի հունվարի 1-ից՝ 21%, իսկ 2023-ի հունվարի 1-ից՝ 20% [12]: Հետևաբար, ակնկալվող վերադարձման ենթակա
եկամտային հարկի մեծությունն առկա շահառուների գծով միտված է
նվազելուն:
Բացի այդ, 2021 թվականի օգոստոսի 12-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվեց սույն օրենդրական նախաձեռնության մեկ այլ սահմանափակում, որն ուժի մեջ կմտնի 2022-ի հուլիսի 1-ից: Նախապես անհրաժեշտ է ընդգծել, որ 2020-ի հունիսի 4-ին ՀՀ կառավարության որոշմամբ
սահմանվել է Երևան քաղաքի գոտիականության համակարգ [13], որը կիրառվում է նոր սահմանափակման մեջ: Համաձայն այդ սահմանափակման՝ փուլային եղանակով դադարեցվելու է Երևան քաղաքում ձեռքբերման ենթակա անշարժ գույքերի գծով եկամտային հարկի վերադարձման
հնարավորությունը, մասնավորապես՝ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից ծրագիրը կդադարի գործել Երևանի 1-ին գոտում, 2023 թվականի հունվարի
մեկից՝ 2-րդ գոտում, նույն տարվա հուլիսի 1-ից՝ 3-րդ գոտում, իսկ 2025
թվականի հունվարի 1-ից՝ ողջ Երևան քաղաքում [14]: Նոր սահմանափակման նպատակն է խթանել անշարժ գույքի գործարքների աճը ՀՀ
մարզերում:
Ամփոփում
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ պետք է նշել, որ ՀՀ անշարժ գույքի առուվաճառքի շուկան վերականգնվում է 2020 թվականի տնտեսական
ցնցումներից, ինչը, սակայն, ոչ բոլոր գործարքների դեպքում է բավարար
նախահամավարակային ժամանակաշրջանի արդյունքներն ապահովելու
համար: Չնայած որ Երևան քաղաքը շարունակում է առաջատարը լինել
անշարժ գույքի գործարքների մարզային բաշխվածության մեջ, 2020-2021
թվականներին նկատվում է վերջինիս տեսակարար կշռի 5%-անոց կրճատում 2019 թվականի ցուցանիշի նկատամբ, մինչդեռ որոշ մարզեր գրանցել են թե՛ գործարքների քանակի, թե՛ տեսակարար կշռի աճ:
Եթե 2020 թվականի մայիս-նոյեմբեր ամիսներին Երևանում և ՀՀ
մարզերում բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված բնակարանների գները շարունակաբար նվազել են, ապա 2021 թվականի մարտհունիս ամիսներին՝ աճել:
ՀՀ-ում 2020-2021 թվականներին դրամով և արտարժույթով հիփոթեքային վարկավորման ծավալներն աճել են (ընդ որում դրամով) տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը 2020-ի տարեսկզբի 64%-ի փոխարեն 2021-ի 2-րդ եռամսյակի ավարտին կազմել է 73% [6],
իսկ հիփոթեքային վարկերի եռամսյակային տոկոսադրույքներն զգալի
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տատանումներ չեն արձանագրել [8]: ԱՀԸ կողմից հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման ծավալները 2020 թվականի 3-րդ և 4-րդ
եռամսյակներում զգալի աճ են արձանագրել, իսկ 2021-ի 2-րդ եռամսյակում գրանցել ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 5.653 մլրդ ՀՀ դրամ [7]:
Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի տոկոսագումարների
մարմանն ուղղված վերադարձվող եկատմային հարկի նախագծում 2021
թվականին ընդունված որոշման համաձայն, տվյալ նախագիծն աստիճանաբար կդադարի գործել Երևանում՝ նպատակ ունենալով խթանել ՀՀ
մարզերում անշարժ գույքի շուկան: Ենթադրվում է, որ այս սահմանափակումը դժվարություններ կառաջացնի Երևանում ներդրումներ կատարած
այն կառուցապատողների համար, որոնք դեռևս չեն իրացրել իրենց ներդրումները, քանի որ Երևանում այս նախագծի փուլային դադարեցմանը
զուգահեռ կնվազի նաև պոտենցիալ շահառուների՝ Երևանում անշարժ
գույք ձեռք բերելու շահագրգռվածությունը:
Որպես եզրահանգում, կանխատեսվում է, որ հիփոթեքային վարկավորման ծավալները կշարունակեն աճել, սակայն եկամտային հարկի վերադարձի նոր սահմանափակման ուժի մեջ մտնելուն զուգահեռ կնվազեն
նաև վարկավորման ծավալի աճի տեմպերը: Ակնկալվում է, որ անշարժ
գույքի գործարքների մարզային բաշխվածության մեջ տարեցտարի կաճեն մարզերի տեսակարար կշիռները՝ ի հաշիվ Երևան քաղաքի:
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА РА
АРСЕН ЕГИКЯН1, ГЕНРИК МАНУКЯН2
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государственного управления Республики Армения
университет в Армении» фонд

2«Французский

В данной статье представлен анализ ипотечного рынка Армении в
2020-2021 годах, на основании которого были спрогнозированы тенденции развития вышеупомянутого рынка.
Изучены сделки по продаже недвижимости, портфели ипотечных
кредитов и процентные ставки. Особо следует упомянуть законодательство, регулирующее ипотечный рынок.
Подводя итог, отмечается, что рынок демонстрирует тенденции
устойчивого развития, и ожидается его оживление в марзах Армении.
Ключевые слова: портфель ипотечных кредитов, продажа недвижимости, средневзвешенная процентная ставка, рефинансирование
ипотеки, возвращение подоходного налога.

DEVELOPMENT TRENDS OF THE RA MORTGAGE MARKET
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This article presents an analysis of the mortgage market in Armenia in
2020-2021, based on which the development trends of the above-mentioned
market are predicted.
The real estate market sales transactions, mortgage loan portfolios and
interest rates are studied. Special reference is made to the legislation
regulating the mortgage market.
The research is summarized by noting that the market shows
sustainable development tendencies, and market activation is expected in
the regions of Armenia.
Keywords: mortgage loan portfolio, real estate sales, weighted average
interest rate, mortgage refinancing, income tax return.
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«ՏՈՒՐՔ ԵՎ ՎՃԱՐ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածում անդրադառնալով տեղական բյուջեի եկամտային
մասում ոչ հարկային եկամուտների շարքում տուրքերի և վճարների
ներառման խնդրին, վեր է հանվում տնտեսագիտական այդ կատեգորիաների հայեցակարգային բովանդակությունը և այդ լույսի ներքո վերլուծվում է «Պետական տուրքի մասին» և «Տեղական տուրքերի
և վճարների մասին» ՀՀ գործող օրենքներում ամրագրված սահմանումները և որոշ դրույթները՝ ցույց տալով վերջիններիս հակասությունն այդ կատեգորիաների տնտեսագիտական բովանդակությանը:
Հայեցակարգային մեկնաբանությունները հիմնավորվում են կոնկրետ օրինակներով թե՛ պետական և թե՛ տեղական իշխանության
մարմինների իրավասությանը վերապահված ոլորտներից:
Հոդվածում վերլուծությունները բացահայտում են նաև տուրքերի
և վճարների, որպես պետական և տեղական իշխանության մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻ մարմիններ) կողմից նպատակադրված տնտեսական քաղաքականության ապահովման յուրահատուկ գործիքների, առանձնահատկությունները: Այդ համատեքստում անդրադարձ
է կատարված նաև տեղական բյուջեների մշակման և համայնքների
ֆինանսական ու տնտեսական հնարավորությունների արդյունավետության որոշ խնդիրներին:
Բանալի բառեր. տուրք, վճար, ՏԻ մարմիններ, իշխանություն,
իրավասություն, բյուջե, եկամուտներ:

Համայնքի վարչական բյուջեն նախատեսված է համայնքի պարտադիր խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ ընթացիկ կամ պահպանման
ծախսերը հոգալու համար [3], այսինքն՝ համայնքային իշխանությունների
պարտադիր լիազորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ ընթացիկ կամ պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման համար:
Ակնհայտ է, որ բյուջեի եկամուտների ծավալները պետք է լինեն բավարար՝ ՏԻ մարմինների կողմից իրենց պարտադիր լիազորությունների
ընթացիկ ծախսերն ամբողջությամբ ֆինանսավորելու համար, քանի որ
հակառակ պարագայում հանրային կյանքի ընթացքը համայնքում կշեղվի
իր բնականոն հունից:
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Այդ նպատակով օրենքը [2] վարչական բյուջեի եկամտային մասում ի
թիվս այլ եկամուտների նախատեսում է նաև ոչ հարկային եկամուտներ:
Վարչական բյուջե մուտքագրվող ոչ հարկային եկամուտներն են՝
ա) պետական տուրքի որոշ տեսակները՝ համայնքի վարչական սահմաններում գործող նոտարներին օրենքով վերապահված իրավասութունից օգտվելու և քաղաքացիական կացության գրանցման կառույցներին
օրենքով վերապահված իրավասությունից օգտվելու համար վճարվող պետական տուրքը, ինչպես նաև տվյալ համայնքում հաշվառված շարժական,
գույքի գրանցման համար վճարվող պետական տուրքը
բ) տեղական տուրքեր,
գ) տեղական վճարներ:
Նշված ոչ հարկային եկամուտների տեսակների որոշման և դրանց արդարացի դրույքաչափերի սահմանման համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի «տուրք» և «վճար» հասկացություների սահմանումը:
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով [4] պետական տուրքը սահմանվում է որպես պետական մարմինների կողմից օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված գործողությունների կամ ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից վճարվող պարտադիր վճար: Այսինքն՝ ըստ օրենքի
սահմանման, պետական տուրքը վճար է, որը պարտադիր կարգով մուծում են իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձինք պետական մարմինների գործողություններից կամ ծառայություններից օգտվելու դիմաց:
Պետական տուրքի մասին օրենքով [4] սահմանված են պետական
տուրքի թվով 15 օբյեկտներ, ըստ էության, գործողությունների կամ ծառայությունների տեսակներ, որոնցից օգտվելն առաջացնում է պարտադիր
վճար մուծելու պարտադրանք:
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքով [5] տեղական
տուրքը սահմանվում է որպես ՏԻ մարմինների կողմից իրենց սեփական
լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված օրենքով սահմանված գործողությունների համար պարտադիր գանձույթ:
Նույն օրենքում [5] սահմանված են տեղական տուրքի թվով 22 տեսակներ և դրանք բոլորն, առանց բացառության, սահմանված են ՏԻ մարմինների կողմից համայնքի վարչական սահմաններում իրավաբանական
կամ ֆիզիկական անձանց որոշակի գործունեություն իրականացնելու
թույլտվություն տալու համար (շինարարություն իրականացնելու, տեխնիկական հեղուկ կամ ծխախոտ և ալկոհոլ վաճառելու, գազալցակայանի
կամ հեղուկ վառելիքի լցակայանի միջոցով համապատասխան ծառայություններ մատուցելու, գովազդ տեղադրելու և օրենքով սահմանված այլ տեսակի գործունեություններ ծավալելու համար):
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Նշված օրենքներով սահմանված տուրքի տեսակների կամ օբյեկտների թռուցիկ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տուրքի ծագման
հիմքն իրավական առումով ոչ թե համապատասխան մարմինների կողմից իրականացվող գործողությունները կամ ծառայություններն են, այլ
այդ մարմիններին օրենքով վերապահված իրավասությունն է: Օրինակ՝
դատարան ներկայացվող հայցադիմումի համար օրենքը [2] նախատեսում է պետական տուրքի վճարում: Իսկ ի՞նչ գործողություն կամ ծառայություն է իրականացնում պետական մարմինը, տվյալ դեպքում՝ դատարանը, որն առաջացնում է տուրքի վճարման կամ պարտադիր վճարի
մուծման անհրաժեշտություն: Մի՞թե հայցադիմումի ընդունումը դատարանի քարտուղարի կողմից (ըստ էության դա է այն գործողությունը, որը
կատարում է պետական մարմինեը տվյալ դեպքում) կարող է դառնալ պետական տուրքի առաջացման հիմք: Անշուշտ, ո՛չ:
Սահմանադրությամբ [1] դատարաններին վերապահված գլխավոր
իրավասությունն արդարադատություն իրականացնելն է, իսկ վերջինիս
իրականացումը չի կարող սահմանափակվել լոկ հայցադիմումի ընդունման գործողությամբ: Ակնհայտ է, որ հայցադիմում ներկայացնելը լոկ միջոց է դատական իշխանությանն օրենքով վերապահված արդարադատություն իրականացնելու բացառիկ իրավասությունից օգտվելու համար:
Ուստի պետական տուրքի ծագման իրավական հիմքն ակնհայտորեն դատական մարմնի գործողությունը չէ, այլ պետական այդ մարմնին օրենքով
վերապահված բացառիկ իրավասությունից օգտվելու հանգամանքն է:
Նույն դատողությունները, առանց սխալվելու հավանականության, կարելի
է տարածել նաև վերը նշված օրենքով պետական տուրքի համար սահմանված մնացած օբյեկտների վրա:
Անդրադառնալով «տեղական տուրքի» հասկացությանը [5]` կարելի է
փաստել, որ ՏԻ մարմիններին նշված օրենքով վերապահված «թույլտվություն տալը» ոչ թե կառավարչական ինչ-որ հերթական գործողություն
է (կարգադրություն կամ որոշում ստորագրել է), այլ իրավասություն՝ այսինքն` իրավունք համայնքի վարչական սահմաններում տվյալ գործունեության իրականացումը թույլատրելու վերաբերյալ, ընդ որում՝ բացառիկ
իրավունք, այսինքն` որևէ այլ մարմին տվյալ իրավասությամբ օժտված չէ:
Հարկ է նշել նաև, որ համապատասխան մարմնի կողմից գործողության իրականացումը կամ չիրականացումը կարող է առաջացնել վարչական պատասխանատվություն (այն էլ պաշտոնատար անձի համար), մինչդեռ իրավասության իրականացումը պարտադիր թղթակցվում է նրա
հետևանքների քաղաքական պատասխանատվության հետ: Օրինակ` համայնքի ղեկավարի կողմից ավագանու քննարկմանը տեղական տուրքի
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դրույքաչափի սահմանման առաջարկի ներկայացումը [3] ֆորմալ առումով գործողություն է, բայց գործողություն, որը պայմանավորված է բյուջետային քաղաքականության մշակման ոլորտում համայնքի ղեկավարին
վերապահված բացառիկ իրավասությամբ և դրա իրականացման կամ չիրականացման հետևանքների համար համայնքի ղեկավարը կրում է քաղաքական պատասխանատվություն: Նույն ընկալմամբ համայնքի ղեկավարի կողմից որևէ իրավաբանական անձին շինարարության թույլտվություն տալու վերաբերյալ որոշում կայացնելը կամ այդ որոշման ստորագրումը ֆորմալ առումով գործողություն է, սակայն այդ գործողության իրականացումը պայմանավորված է բացառապես համայնքի ղեկավարին
օրենքով վերապահված նշյալ իրավասությամբ և դրա կատարումը կամ
չկատարումը համայնքի ղեկավարի համար կարող է ունենալ նաև քաղաքական հետևանքներ:
Հետևաբար պետական մարմնի կամ ՏԻ մարմնի գործողությունները
պայմանավորված են բացառապես տվյալ մարմնի իրավասությամբ և
բխում են վերջինից:
Տուրքի հայեցակարգային իմաստի մեկնաբանությանը կարող է օգնել
այդ կատեգորիայի սահմանումն օտարերկրյա օրենսդրություններսում:
Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգիրքը տալիս է պետական տուրքի հետևյալ սահմանումը. «Տուրքը գումարային գանձույթ է, որը
գանձվում է իրավասու պաշտոնական մարմինների կողմից վերջիններին
վերապահված որոշակի պարտականությունների (ֆունկցիաների) կատարման դիմաց՝ օրենսդրությամբ սահմանված չափերով» [8]: Հետագայում նույն Հարկային օրենսգրքում կատարվել է փոփոխություն, որով
տրվել է պետական տուրքի ավելի ամբողջական սահմանում: Համաձայն
ՌԴ Հարկային օրենսգրքի (25.3 «Պետական տուրք») պետական տուրքը
գանձույթ է, որը գանձվում է կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից՝ ՌԴ օրենսդրական ակտերի, ՌԴ սուբյեկտների օրենսդրական
ակտերի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև՝
ՏԻՄ) նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն՝ պետական մարմիններին, ՏԻՄ-երին, այլ մարմիններին և/կամ պաշտոնատար անձանց դիմելու
դեպքում, որոնք իրավասու են դիմումատու անձանց հանդեպ իրականացնել ՌԴ Հարկային օրենսգրքով նախատեսված իրավաբանական առումով
կարևորություն ներկայացնող գործողություններ (юридически значимые
действия) [9]:
Բելառուսի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքում այդ երկրի
օրենսդիրը տուրքը սահմանում է տուրք վճարողների՝ պետության հանդեպ պարտավորության համատեքստում: Օրենսգրքի 283-րդ հոդվածը
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տալիս է տուրք վճարողների սահմանումը՝ բանաձևելով տուրքը: Պետական տուրք վճարողներ են ճանաչվում այն կազմակերպություններն ու ֆիզիկական անձինք, ովքեր դիմում են իրավաբանական առումով կարևորություն ներկայացնող գործողությունների համար, ներառյալ որոշակի իրավունքների ձեռք բերելը կամ առանձին փաստաթղթեր ստանալը (այսուհետև տվյալ գլխում՝ իրավաբանական առումով կարևորություն ներկայացնող գործողություններ), հատուկ այդ իրավասություններով օժտված պետական մարմիններին, այլ իրավասու կազմակերպություններին, պաշտոնատար անձանց (այսուհետև տվյալ գլխում՝ պետական տուրք գանձող
մարմիններ) [10]:
Տուրքի նույնաբովանդակ սահմանում է տրված նաև Ղազախստանի
Հանրապետության Հարկային օրենսգրքում (հոդված 607): Պետական
տուրքը պետական բյուջե մուտքագրվող գանձույթն է, որը գանձվում է իրավաբանական առումով կարևորություն ներկայացնող գործողությունների համար, այդ թվում կապված փաստաթղթերի տրամադրման հետ
(պատճենների, կրկնօրինակների), իրավասու պետական մարմինների
կամ պաշտնատար անձնանց կողմից [11]: Դժվար չէ նկատել, որ վերը
ներկայացված սահմանումներում պետական տուրքը ներկայացվում է, որպես գանձույթ, որը գանձվում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված «իրավական առումով կարևորություն ներկայացնող գործողություններից» օգտվելու դիմաց: Այսինքն՝ այդ գործողությունների իրավական առումով կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այդ գործողությունների կատարման իրավասությամբ օժտված են միայն այդ մարմինները: Այլ կերպ ասած՝ խոսքը գնում է համապատասխան մարմիններին վերապահված բացառիկ իրավասություններից օգտվելու դիմաց
գանձույթի մասին:
Ուստի ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ կարելի է տալ տուրքի հետևյալ սահմանումը՝ տուրքը պետական մարմիններին և/կամ ՏԻՄ-երին
օրենքով վերապահված բացառիկ իրավասություններից օգտվելու դիմաց գանձույթն է:
Տուրքի վճարման անհրաժեշտությունն առաջանում է, երբ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձն օգտվում է պետական կամ ՏԻՄ-ին վերապահված այն իրավասությունից, որն օրենքով վերապահված է բացառապես միայն այդ մարմնին և այդ իրավասությունից օգտվելը պայմանավորված չէ վերջինիս հանրային համատարած անհրաժեշտությամբ:
Վերջին հանգամանքը՝ այն է իրավասության հանրային համատարած անհրաժեշտություն չներկայացնելը, էական նշանակություն ունի և
ենթադրում է տուրքի առաջացում բացառապես այն դեպքում, երբ ծագում
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է տվյալ իրավասությունից օգտվելու անհրաժեշտությունը (դրանում է
տուրքի տարբերությունը հարկից): Օրինակ՝ պետության անունից առևտրային գործարքների, գույքի նկատմամբ սեփականության կամ այլ իրավունքների օրինականության ճանաչման իրավասությունը վերապահված
է բացառապես նոտարին և այդ իրավասությունից իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձինք օգտվում են միայն անհրաժեշտությունն առաջանալու դեպքում: Ուստի երբ որևէ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
օգտվում է նոտարի այդ բացառիկ իրավասությունից, ապա միայն այդ
դեպքում է առաջանում պետական տուրք վճարելու անհրաժեշտությունը:
Կամ՝ քաղաքացիական կացության գրանցման իրավասությունը վերապահված է բացառապես ԶԱԳՍ-ին (որևէ այլ կառույց այդ իրավասությամբ օժտված չէ), ուստի բոլոր այն դեպքերում, երբ քաղաքացիների մոտ
առաջանում է այդ իրավասությունից օգտվելու անհրաժեշտություն և նրանք դիմում են պետական այդ մարմնին նրա իրավասությունից օգտվելու համար՝ առաջանում է նաև պետական տուրք վճարելու անհրաժեշտություն:
Մեկ այլ օրինակ ևս: Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու
թույլտվություն (լիցենզիա) տալու բացառիկ իրավասությունը վերապահված է համապատասխան նախարարությանը և ուրիշ որևէ պետական
մարմին իրավասու չէ տրանսպորտային ծառայությունների լիցենզիա
տրամադրել: Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձինք համապատասխան նախարարության իրավասությունից օգտվելու համար դիմում են
միայն լիցենզիա ունենալու անհրաժեշտության դեպքում և յուրաքանչյուր
նման դեպքում առաջանում է պետական տուրք մուծելու անհրաժեշտություն:
Օրենքով [5] բացառապես ՏԻՄ-երին է վերապահված համայնքի
վարչական սահմաններում շինարարության թույլտվություն տալու իրավասությունը, ուստի բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են իրականացնել
շինարարություն, պետք է ստանան ՏԻ մարմնի թույտվությունը, ուստի և
պետք է վճարեն տեղական տուրք: Նույնը վերաբերում է ծխախոտ և ալկոհոլ, տեխնիկական հեղուկներ վաճառելու, գազալցակայան կամ հեղուկ
վառելիքի լցակայանների միջոցով համապատասխան ծառայություն մատուցելու համար թույլտվության ստանալուն:
Դժվար չէ նկատել, որ նկարագրված դեպքերում պատկան մարմինների իրավասությունն իրենից հանրային համատարած պարտադիր անհրաժեշտություն չի ներկայացնում և դրանից շահառուներից յուրաքանչյուրն օգտվում է միայն իր համար այդ անհրաժեշտությունն առաջանալու
դեպքում:

94

Տնտեսագիտություն և կառավարում

Տուրքի թերևս ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ այն
վճարվում է պետական իշխանության մարմիններին կամ ՏԻ մարմիններին վերապահված բացառիկ իրավասույունից օգտվելու ամեն մի կոնկրետ դեպքի համար:
Ըստ տնտեսագիտական այս կատեգորիայի սահմանման` տուրքը
պետք է լինի մեկանգամյա գանձույթ: Եվ իրոք, եթե տուրքի օբյեկտը, օրինակ, գազալցակայանի միջոցով ծառայություն մատուցելու համար
թույլտվություն ստանալն է, ապա այդ թույլտվությունը ՏԻ մարմնի կողմից
կարող է տրվել միայն այն դեպքում, երբ դիմումատու ձեռնարկատերն
ստանձնում է այդ կարգի օբյեկտների շահագործմանը օրենսդրությամբ
ներկայացվող տեխնիկական-անվտանգային և այլ անհրաժեշտ պահանջների ապահովման պարտավորությունը, թույլտվությունը պետք է տրվի
մեկ անգամ և ուժի մեջ մնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն առաջացել
նոր հանգամանքներ (օրինակ՝ անվտանգային կամ էկոլոգիական բնույթի), որոնք առաջացնում են տվյալ գործունեությունը ծավալելու համար
նոր պահանջներ, ուստի և նոր թույլտվություն տալու անհրաժեշտություն:
Նույնը կարել է պնդել նաև ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ, տեխնիկական հեղուկներ և այլ նմանատիպ գործունեություն ծավալելու համար
թույլտվություն տալու պարագայում: Այսինքն՝ շահառուի մոտ նույն գործունեության համար նոր տուրք վճարելու անհրաժեշտությունը կարող է
ծագել բացառապես տվյալ գործունեության իրականացման համար
օրենսդրությամբ նոր պահանջներ ձևավորելու հետևանքով նոր
թույլտվություն ստանալու դեպքում (այնպիսի նոր պահանջներ, առանց որոնց ապահովման այլևս հնարավոր չէ կամ նպատակահարմար չէ իրականացնել տվյալ գործունեությունը):
Մինչդեռ «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում [5]
տեղական տուրքի որոշ տեսակների համար ներմուծված է «օրացույցային
տարվա համար տուրքի դրույքաչափ» հասկացությունը, ինչը ոչ միայն
հիմք է ստեղծում ՏԻ մարմիններին թույլտվությունները տալ մեկ տարով
և ստիպել շահառուներին յուրաքանչյուր տարի դիմել ՏԻ մարմնին միևնույն թույլտվությունը ստանալու համար և վճարել տեղական տուրք, այլև
տուրքը փաստացի դարձնում է հարկ՝ կոնկրետ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար կայուն պարբերականությամբ պարտադիր վճարման ենթակա գանձույթ: Օրինակ նման կարգավորում օրենքը նախատեսում է ծխախոտ և ալկոհոլային խմիչքներ վաճառելու թույլտվություն տալու համար: Բնական հարց է առաջանում՝ յուրաքանչյուր օրացուցային տարում այդ ի՞նչ նոր պահանջներ են առաջանում տվյալ գործունեությունն իրականացնելու համար, որը կարող է հանգեցնել նոր
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թույլտվություն ստանալու, հետևաբար և նոր տուրք վճարելու անհրաժեշտությանը: Ակնհայտ է, որ՝ ոչ մի:
Ֆիզիկական անձանց տաքսի ծառայության լիցենզիա տալու համար
օրենքով [7] սաhմանված է պետական տուրքի եռամսյակային դրույքաչափ (նախկինում գործում էր նաև տուրքի ամենամսյա դրույքաչափ), ընդ
որում` տաքսիստներն ազատվում են մասնավոր ձեռնարկատիրությամբ
զբաղվելու համար հարկեր վճարելու պարտավորությունից:
Սրանք օրենքի ուժով տուրքի դասական հասկացության աղավաղման և տուրքը` որպես հարկ կիրառելու արատավոր պրակտիկայի տիպիկ
օրինակներ են: Եվ իրոք, նման կարգավորումների պարագայում տուրքերը
գործարարների համար փաստացի վերածվում են նոր հարկատեսակի,
ինչը հակասում է թե՛ «տուրք» և թե՛ «հարկ» հասկացություններին:
Ավելին, տուրքը պետական մարմիններին մասնավոր ձեռնարկատիրությանը միջամտելու «լավագույն» գործիքն է (տվյալ գործունեությունը
ծավալելու համար թույլտվություն տալու կամ չտալու առումով) և պարունակում է նաև լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր: Պատահական չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցները տնտեսական ազատության առումով
երկրների վարկանիշները սահմանելիս առանձնահատուկ կարևորում են
պետության թույտվությունը պահանջող գործարարության տեսակների
քանակը, ընդ որում որքան շատ են թույլտվություն պահանջող գործունեության տեսակները, այնքան նվազ է երկրի տնտեսական ազատութունների մակարդակը: Այս ցուցանիշը լուրջ ազդակ է հատկապես արտաքին
ներդրողների համար:
Մեզանում պետական թույլտվություն պահանջող գործունեության
տեսակների քանակն արհեստականորեն նվազեցնելու նպատակով
2015 թ. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքով [6] ներմուծվեց գործունեության որոշ տեսակների համար ծանուցմամբ թույլտվություն տալու հասկացությունը: Այսինքն՝ գործունեության
որոշ տեսակների համար պետական կամ ՏԻՄ-երի կողմից թույլտվություն տալու (լիցենզիա) նախկինում գործող ինստիտուտը փոխարինվեց
ծանուցմամբ թույլտվութուն տալով, որի համար օրենքն ընկերությունների
համար սահմանել է բավականին լուրջ դրույքաչափերով պետական (տեղական) տուրք: Ընդ որում՝ թեպետ նշված օրենքն ամրագրում է կարգավորման այդ համակարգի ներդրման նպատակները՝շուկայի կայացմանը
նպաստելը, սպառողների իրավունքների պաշտպանույթունը և այլն, այդուհանդերձ օրենքում որևէ դրույթ նշված նպատակների իրականացման
առումով գոյություն չունի: Ավելին, ամբողջ օրենքը փաստացի գործունեության այդ տեսակներն իրականացնող իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց հաշվառման մասին է:
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Այս օրինակը մեր օրինաստեղծ պրակտիկայում պետական մարմինների կողմից տուրքի հասկացության ոչ հայեցակարգային, կամայական
և աղավաղված ընկալումների հերթական վկայությունն է, որը որևէ
աղերս չունի շուկայում տնտեսական գործունեության աշխուժացմանը
նպաստելու պետության պարտավորությունների հետ:
Առանձնահատուկ մեկնաբանություն է պահանջում տուրքի դրույքաչափի մեծության սահմանման խնդիրը: Տուրքի սահմանումից հետևում է,
որ նրա դրույքաչափը որևէ կերպ չի կարող պայմանավորված լինել տվյալ
իրավասության օգտագործման առարկա հանդիսացող օբյեկտի առանձնահատկություններով: Մեծ հաշվով, ինչ նշանակություն ունի թե շինարարության թույլտվությունը ՏԻ մարմնի կողմից տրվում է բազմաբնակարան
շենքի, առանձնատան թե ավտոտնակի կառուցման համար: Բոլոր դեպքերում օգտագործվում է ՏԻ մարմնի նույն բացառիկ իրավասությունը:
Կամ արդյոք էակա՞ն է, թե նոտարն ի՞նչ իրավական փաստաթուղթ է վավերացնում՝ առևտրային գործա՞րք, թե՞ ժառանգության իրավունքը կամ
սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ՝ բոլոր դեպքերում նոտարը գործում է օրենքով իրեն վերապահված միևնույն բացառիկ
իրավասությամբ:
Մինչդեռ օրենքը [4], [5] սահմանում է տուրքի յուրաքանչյուր տեսակի
համար առանձին դրույքաչափ, ընդ որում՝ տեղական տուրքերի պարագայում օրենքը [5] սահմանում է տուրքի դրույքաչափի նվազագույն և
առավելագույն չափը՝ տուրքի կոնկրետ դրույքաչափի սահմանման իրավասությունը վերապահելով տեղական իշխանություններին:
Այսինքն՝ օրենքը սահմանում է պետական և տեղական տուրքերի
տարբեր դրույքաչափեր՝ նույնիսկ միևնույն իրավասությունից օգտվելու
պարագայում և իրավաչափ է, քանի որ օրենսդիրն առաջնորդվում է պետական կամ ՏԻ մարմնին վերապահված կոնկրետ իրավասության հանրային կարևորությամբ:
Միջազգային պարակտիկայում պետական տուրքի դրույքաչափերը
հաճախ սահմանվում են՝ ելնելով պետության այս կամ այն իրավասության
հանրային առանձնահատկությունից: Օրինակ՝ եվրոպական մի շարք
երկրներում (Ֆրանսիա, Բելգիա) դատական հայցեր ներկայացնելու համար սահմանված են տուրքի շատ ցածր դրույքաչափեր (իսկ 2015 թ. հետո
առանձին դեպքերում նույնիսկ տուրք չի սահմանված), որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի արդարադատությունը դարձնել մատչելի հանրության ցանկացած ներկայացուցչի համար: Փոխարենը Գերմանիայի
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օրենսդրությունը դատական հայցի տուրքի դրույքաչափը կապում է հայցի
առարկայի գումարի մեծության հետ՝ որքան մեծ է հայցի գումարային պահանջը՝ այնքան մեծ է տուրքի դրույքաչափը, քանի որ իշխանությունները
տուրքը դիտարկում են նաև դատական ծախսերը փոխհատուցելու միջոց:
Համանման փոփոխություններ կատարվեցին նաև բրիտանական
օրենսդրությունում՝ 2015 թ. հետո դատական հայցի տուրքի դրույքաչափերն ավելացան 600 %-1000 %: Այս փոփոխությունը բրիտանական հանրության կողմից ստացել է «ընտրյալների արդարադատություն» անունը:
Ընդ որում՝ հաճախ տուրքի դրույքաչափը հասնում է վիճարկվող գումարի
80 %-ը [12]:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ կարելի է տալ տուրքի հետևյալ սահմանումը՝ տուրքը պետական մարմիններին և/կամ ՏԻՄ-երին օրենքով
վերապահված բացառիկ իրավասություններից օգտվելու դիմաց մեկանգամյա գանձույթ է, որի դրույքաչափը սահմանվում է օրենքով՝
կոնկրետ իրավասության հանրային կարևորությունից ելնելով:
Վճարը ծառայություններից օգտվելու դիմաց սպառողի մուծանքն
է: Այսինքն վճարի մուծման անհրաժեշտությունը ծագում է տվյալ ծառայությունից օգտվելու հետևանքով: Տեղական վճարները տարբեր են և
դրանք պայմանավորված են ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային
ծառայություններից օգտվելու հանգամանքով [5]: Օրինակ՝ աղբահեռացման համար համայնքի բնակիչները մուծում են աղբահանության վճար,
համայնքի մանկապարտեզից գտվելու համար բնակիչը մուծում է համապատասխան վճար, ջրամատակարարման ծառայությունից օգտվելու համար սպառողները մուծում են ջրամատակարարման վճար (ջրի վարձ) և
այլն: Սպառողը վճար է մուծում նաև ՏԻ մարմնից տեղեկանք, արխիվային
փաստաթղթերի պատճեններ, ճարտարապետաշինարարական առաջադրանք, շինարարության տեղանքի ստորգետնյա կոմունիկացիաների
հանույթ կամ միացման տեխպայմաններ ստանալու և տեղական իշխանությունների այլ ծառայություններից օգտվելու համար: Օրենքը [5] սահմանում է տեղական վճարների թվով 21 տեսակ:
Վճարի չափն ուղղակիորեն պայմանավորված է մատուցվող (սպառվող)
ծառայության ծավալով և որակով: Որքան մեծ է ծառայության սպառման
ծավալը՝ այնքան մեծ է մուծվող վճարի չափը: Եվ իրոք, սպառողը շատ ջուր
է սպառում՝շատ է վճարում, քիչ է սպառում՝ քիչ է վճարում: Բազմաբնակարան շենքի տեղանքի ստորգետնյա կոմունիկացիաների հանույթն ավելի
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աշխատատար է քան ավտոտնակի կառուցման համար անհրաժեշտ նույնաբովանդակ փաստաթուղթը, ուստի առաջին դեպքում սպառողն ավելի
մեծ չափի վճար կմուծի ՏԻ մարմնին, քան երկրորդ դեպքում: Այսինքն՝
վճարի չափը պայմանավորված է մատուցվող ծառայության ծավալով:
Միաժամանակ ծառայության դիմաց մուծվող վճարի չափը պետք է
լինի այնքան, որ փոխհատուցի ծառայության ծախսերը և երաշխավորի
որոշակի շահույթ՝ ծառայություն մատուցող ընկերության կարողությունների վերարտադրման և ընդլայնման համար:
Ակնհայտ է, որ վճարի վերը շարադրված հասկացության պարագայում բոլորովին անտրամաբանական է դառնում գործող օրենքներով պետական կամ տեղական տուրքի սահմանումը (տուրքը որպես պետական
կամ տեղական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայության դիմաց
գանձույթ): Առավել քան ակնհայտ է, որ տուրքը որևէ պարագոյւմ չի կարող լինել ծառայության դիմաց գանձույթ: Ծառայության համար, վերջինիցս օգտվողները՝ սպառողները, մուծում են վճար, որի մեծությունը կախված է սպառվող ծառայության ծավալից և պետք է ապահովի ծառայության ծախսերի ողջամիտ փոխհատուցում:
Իրականում քիչ չեն դեպքերը, երբ միևնույն մարմինն օրենքով իրեն
վերապահված բացառիկ իրավասությունն իրականացնելու նպատակով
պարտավոր է նաև համապատասխան ծառայությունը մատուցել: Օրինակ՝
նոտարը մինչ առք ու վաճառքի պայմանագրի վավերացումը պարտավոր
է ուսումանսիրել պայմանագրի պայմանները, դրանց համապատասխանությունն օրենքներին, կողմերի ռիսկերի հավասարակշռվածությունը և
այլն: Նկարագրվածն իր բնույթով ծառայություն է և բխում է տվյալ գործարքի մասնակիցների շահերից: Ընդ որում՝ նոտարի կողմից մատուցվող
ծառայության ծավալը տարբեր է կախված նոտարական վավերացման
ներկայացված գործի բնույթից՝ ժառանգության իրավունքի, առք ու վաճառքի գործարքի, սեփականության իրավունքի թե մեկ այլ իրավունքի
կամ գործարքի վավերացում: Հետևաբար որպես կանոն նոտարին ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը մուծում է վճար՝ նոտարի ծառայությունից օգտվելու համար և պետական տուրք՝ գործարքը վավերացնելու
համար: Նույն խնդիրն է առաջանում նաև, օրինակ, պետական համապատասխան մարմնի կողմից մտավոր սեփականության իրավունքի, ապրանքային նշանների նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման պարագայում: Պետության կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց նշված իրավունքները ճանաչելու համար նախ իրականացվում է
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լուրջ ծավալի ուսումնասիրություն գրանցման ենթակա օբյեկտի օրենքով
պահանջվող բնութագրերի ուղությամբ: Այս օրինակներն ավելի ակնհայտ
են դարձնում տուրք և վճար կատեգորիաների տնտեսագիտական բովանդակության տարբերությունն ու առանձնահատկությունները:
Գործնականում կայուն պարբերականությամբ մատուցվող ծառայությունների համար սահմանվում է միավոր ծառայության դիմաց վճար՝
սակագին: Օրինակ՝ մեկ խոր.մ ջուր մատակարարելու ծառայության դիմաց վճարը (ջրի սակագին), մեկ կվտ/ժամ հոսանքի մատակարարման
դիմաց վճարը (հոսանքի սակագին), մանկապարտեզից օգտվելու դիմաց
մեկ երեխայի համար սահմանվող վճարի գինը, աղբահանության համար
մեկ շնչի կտրվածքով սահմանված վճարի չափը և այլն:
Տեղական վճարները մուտքագրվում են վարչական բյուջե [3], եթե
ծառայության մատուցումը, հետևաբար վճարների հավաքումն իրականացնում է ՏԻ մարմինը (նրա ենթակայության ներքո գործող և ՏԻ մարմնի
կողմից հիմնած առևտրային կազմակերպությունը): Եթե համայնքային
ծառայությունը կազմակերպվում է մասնավոր առևտրային ընկերության
միջոցով, ապա տվյալ ծառայության դիմաց տեղական վճարներն ուղղակիորեն մուտքագրվում են վարչական բյուջե, եթե վճարների հավաքագրման պատասխանատվությունն ստանձնել է ՏԻ մարմինը: Նման դեպքերում ծառայութուն մատուցող առևտրային ընկերության ծասերը (վճարի
չափի հաշվարկաման համար ընդունված ծախսերը՝ ներառյալ հարկերն
ու տնօրինման ենթակա շահույթը) փոխհատուցվում են ՏԻ մարմնի կողմից՝ վարչական բյուջեի ծախսային մասից:
Այն դեպքերում, երբ վճարների հավաքման պարտավորությունը վերապահված է ծառայություն մատուցող ընկերությանը, ապա տեղական
վճարները վարչական բյուջեում հավառվում են եկամուտների և ծախսերի
հաշվանցման սկզբունքով (մուտք և նույն չափով ծախս ամրագրելով):
Ամփոփելով վերլուծությունը՝ առանց սխալվելու հավանականության, կարող ենք արձանագրել, որ տուրքը և վճարը, որպես պետության
և տեղական իշխանության տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության ապահովման յուրահատուկ գործիքներ, հրամայաբար
պահանջում են օրենքով՝ այդ տնտեսագիտական կատեգորիաների
հայեցակարգով պայմանավորված՝ հասկացությունների հստակ սահմանում և բացառապես դրանց հիման վրա այդ գործիքների իրավական կիրառում:
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
ПОШЛИНА И ПЛАТА: НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
БЮДЖЕТОВ ОБЩИН
ХОСРОВ АРУТЮНЯН
Академия государственного управления Республики Армения

В статье автор, рассматривая вопрос включения в состав не
налоговых доходов местного бюджета пошлин и плат, обращается к
концептуальному содержанию этих экономических категорий и в свете
этих рассуждений проводит анализ определений и некоторых норм
действующих законов РА «О государственной пошлине» и «О местный
пошлинах и платах», показывая их противоречие с экономическим
содержанием этих категорий.
Автор свои комментарии к концепциям указанных категорий обосновывает на конкретных примерах из сфер отнесенных компетенциям
государственных и местных органов власти. В статье, в своих аналитических рассуждениях, автор раскрывает особенности пошлины и платы,
как своеобразных инструментов обеспечения целенаправленной экономической политики проводимой государственными и местными органами власти. В этом контексте затронуты также некоторые проблемы
разработки местных бюджетов и эффективности финансовых и
экономических возможностей общин.
Статья предусмотрена для магистрантов Академии Управления
изучающих проблемы территориального управления и местного
самоуправления.
Ключевые слова: пошлина, плата, органы МСУ, власть, компетенция, бюджет, доходы.
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ON SOME SPECIFIC CONCEPTUAL FEATURES OF ECONOMIC
CATEGORIES OF “DUTIES AND PAYMENTS” BY THE EXAMPLE OF
COMMUNITY ADMINISTRATIVE BUDGET
KHOSROV HARUTYUNYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The article, while referring to the issue of including duties and payments
as non-tax revenues in the income section of local budgets, defines the
conceptual content of these economic categories.
It also reviews the definitions and some provisions fixed in the Law of
the Republic of Armenia on State Duty and the Law of the Republic of
Armenia on Local Duties and Payments and reveals their contradiction with
the economic content of the categories of duties and payments. The
conceptual commentaries are substantiated by concrete examples from the
areas of competencies of both state and local governing bodies.
The analysis in the article further reveals the specific features of duties
and payments as unique tools for ensuring the implementation of the
economic policy goals of state and local governing bodies. In this context,
the article touches upon some issues of formulation of local budgets as well
as the effectiveness of financial and economic capacities of communities.
Keywords: duty, payment, local self-government bodies, authority,
competence, budget, revenues.
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԼԾԱԿՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԿԱՌԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան

Հոդվածում քննարկվել են հարկային լծակների միջոցով տնտեսության պետական կարգավորման հիմնահարցերը։ Վերլուծության
են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված
հարկային վերափոխումների հիմնական ուղղությունները, գրանցված
արդյունքները և բացթողումները։ Ներկայացվել են տնտեսության պետական կարգավորման հարկային լծակների կիրառման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, հարկային ծախսերի մակարդակը և դրանց նվազեցման հիմնական ուղիները։ Կատարվել են առաջարկություններ հարկային արտոնությունների հիմնավորվածության և արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Քննարկվել են տնտեսության հարկային կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, դրանց ազդեցությունը տնտեսության վրա և ներկայացվել են համապատասխան լուծումներ։
Բանալի բառեր. տնտեսության կարգավորում, հարկային արտոնություններ, հարկային քաղաքականություն, հարկային ծախսեր:

Քաղաքական անկախության ձեռքբերումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված լայնամասշտաբ տնտեսական բարեփոխումների հիմնական նպատակը ժամանակակից շուկայական տնտեսության ձևավորումն էր, ինչը ենթադրում էր տնտեսավարման նոր
սկզբունքների ներդրում, սեփականության տարբեր ձևերի ստեղծում,
տնտեսական գործունեության ազատականացում, տնտեսական քաղաքականության ուղղությունների մշակման ու իրականացման նոր մոտեցումների որդեգրում և այլն: Իրականացվող բարենորոգումների շրջանակը բավականաչափ լայն էր և, ըստ էության, իր մեջ էր ընդգրկում կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները: Հիմնական խնդիրներից մեկը
տնտեսության զարգացմանը և պետական եկամուտների ձևավորմանը
նպաստող հարկային համակարգի ձևավորումն էր, որը հաշվեկշռվածություն կապահովեր հարկային հարաբերությունների մասնակիցների շահերի ու հետաքրքրությունների միջև։ Այլ կերպ ասած, հարկային համակարգի կողմից գանձարանային խնդիրների լուծումը, իր կարևորությամբ հանդերձ, չէր իրականացվի գործարար միջավայրի վատթարացման ու
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տնտեսական շրջանառության ծավալների ընդլայնման հնարավորությունների սահմանափակման հաշվին։
Սոցիալ-տնտեսական գործընթացների վրա պետական ներգործության կարևոր մեթոդներից է հարկային կարգավորումը, որն ընդհանուր
տնտեսական և, մասնավորապես, հարկային քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է [1]։ Այն, որպես կանոն, իրականացվում է հարկման ընդհանուր մակարդակի ավելացման կամ կրճատման միջոցով՝ նաև
հարկային տարբեր խթանների կիրառմամբ [2]։ Ըստ էության՝ հարկային
կարգավորման հիմնական խնդիրը տնտեսության բնականոն գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն է՝ համապատասխան լծակների օգտագործմամբ: Ժամանակակից մասնագիտական
գրականության մեջ տարբեր հեղինակների կողմից առանձնացվում են
հարկային կարգավորման հետևյալ ընդհանուր բնութագրական գծերը
[3]։ Առաջին՝ հարկային կարգավորումը տնտեսության պետական կարգավորման կարևոր տարրերից է։ Երկրորդ՝ այն, որպես տնտեսական
լծակ, օգտագործվում է տնտեսական հարաբերությունների մասնակիցների վրա պետության նպատակաուղղված ներգործության նպատակով՝
վարվող հարկային քաղաքականության շրջանակներում դրված խնդիրների լուծման համար։ Երրորդ՝ հարկային կարգավորումը հասարակության և պետության տնտեսական ու սոցիալական վիճակի վրա ներգործության գործընթաց է՝ սոցիալ-տնտեսական ցանկալի արդյունքների
ձեռքբերման նպատակով:
Հանրապետությունում սկիզբ առած լայնամասշտաբ տնտեսական
բարեփոխումների հիմնական նպատակներից մեկն էլ շուկայական հարաբերությունների պահանջներին բավարարող հարկային համակարգի
ստեղծումն էր, որը հնարավորություն կտար գեներացնել բյուջետային եկամուտների անհրաժեշտ մակարդակ, պատշաճ կերպով իրականացնել
պետական գործառույթները, ձևավորել տնտեսական գործունեության
համար բարենպաստ միջավայր և, վերջին հաշվով, ապահովել երկրի և
հասարակության բնականոն կենսագործունեությունը: Այդ ուղղությամբ իրականացված քայլերից առաջինն օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ
հիմքերի ձևավորումն էր, ինչի արդյունքում ընդունվեցին հիմնական հարկատեսակներին վերաբերող օրենքները և ստեղծվեց հարկային վարչարարություն իրականացնող կառույցը` հարկային տեսչությունը:
Վերափոխումների սկզբնական փուլում իրականացված վերոհիշյալ
քայլերը, անշուշտ, չհանգեցրեցին և չէին էլ կարող հանգեցնել ցանկալի
այնպիսի միտումների զարգացմանը, որոնք, ընդհանուր առմամբ, դասական իմաստով, բնորոշ են զարգացած երկրներում գործող հարկային հա-
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մակարգերին: Որոշ դրական արդյունքներին զուգահեռ, պայմանավորված տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով, իրականացված բարեփոխումներն ունեցան նաև մի շարք բացասական հետևանքներ: Մասնավորապես, վերջիններիս թվին կարելի է դասել հարկային քաղաքականության հիմքում դրված որոշ մոտեցումների և սկզբունքների ոչ հստակ,
ինչ-որ առումով նաև չարդարացված ընտրությունը, հարկման ճկուն
կառուցակարգերի բացակայությունը, հարկատեսակների և դրանց դրույքաչափերի տնտեսագիտորեն չհիմնավորված սահմանումը և այլն: Ավելին, տնտեսական նոր հարաբերություններին անցման ժամանակահատվածում հանրապետությունում իրականացված վերափոխումները թույլ
չտվեցին ձևավորել հարկային այնպիսի միջավայր, որն առավելագույնս
կնպաստեր տնտեսության բնականոն գործունեության ապահովմանը և
զարգացմանը: Հենց դրանով էլ պայմանավորված է այն փաստը, որ ՀՀ
հարկային համակարգի ձևավորումից ի վեր այն ենթարկվել է պարբերական փոփոխությունների` արտահայտված հիմնականում ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի վերանայումների տեսքով: Իրավական
բազայի մեծաքանակ փոփոխությունները, որոնք հիմնականում իրականացվել են ոչ համակարգված ձևով և ավելի շատ պահի թելադրանքով,
զգալիորեն խճճել ու բարդեցրել են հարկային օրենսդրությունը: Ընդ
որում՝ հարկային օրենսդրությունում կատարված բազմաթիվ փոփոխություններ շատ դեպքերում հետապնդել են կարճաժամկետ խնդիրների լուծման նպատակ: Իհարկե, նման երևույթը հարկային կայուն միջավայրի
ձևավորման տեսանկյունից չի կարելի դրական համարել և հարկային
օրենսդրության անկայունությունը ներկայումս հանդիսանում է լրջագույն
հիմնախնդիր երկրում կանխատեսելի հարկային քաղաքականության
մշակման ու իրականացման համար: Անշուշտ, հարկային իրավահարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրության կայունությունը, մի կողմից, հնարավորություն կտա հարկային քաղաքականությունը չօգտագործել իրավիճակային խնդիրների լուծման համար, իսկ մյուս կողմից, պայմաններ կստեղծի տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից երկարաժամկետ կտրվածքով սեփական տնտեսական գործունեության պլանավորման համար` հիմնվելով հարկային քաղաքականության կանխատեսելիության և կայունության վրա [4]:
Տնտեսական բարեփոխումների անցած ժամանակահատվածում
հանրապետությունում հարկային համակարգը ենթարկվել է մի շարք փոփոխությունների: Ըստ էության՝ նույնը վերաբերում է նաև հարկային վարչարարություն իրականացնող մարմնին, որն իր գոյության ընթացքում
ունեցել է գործառութային տարբեր ուղղություններ և կառուցվածքային
տարբեր կարգավիճակներ` լինելով ինչպես առանձին կառույց, այնպես էլ
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գործելով մաքսային ծառայության հետ միասին կամ գտնվելով ֆինանսների նախարարության աշխատակազմում: Հարկային կառույցն օժտված
է եղել տարբեր կարգավիճակներով և գործադիր իշխանության հետ փոխհարաբերությունների բնույթով: Հարկային համակարգի փոփոխությունների նման ծավալը վկայում է շատ դեպքերում դրանց բավարար հիմնավորվածության բացակայության մասին:
Հարկային օրենսդրությունը, անշուշտ, պետք է խրախուսի տնտեսական գործունեությունը, նպաստի տնտեսական գործունեության ակտիվացմանը և երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովմանը։ Այս առումով, հարկային իրավահարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից կարևոր սկզբունք է համարվում հարկային համակարգի կայունության և կանխատեսելիության ապահովումը [5]: Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային համակարգի ձևավորման և զարգացման ուղին
անցել է շուրջ 2,5 տասնամյակ։ Այդ ընթացքում հարյուրավոր փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ հարկային օրենսդրությունում, առանձին հարկատեսակները կարգավորող օրենքներում։ Անվիճելի է, որ սա բացասական ազդեցություն է թողնում տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության վրա։ Առկա տնտեսական մարտահրավերները, ինչպես նաև տնտեսական միություններին մեր ինտեգրման գործընթացները ցույց են տալիս,
որ ձևավորվել են նոր իրողություններ։ Վերջիններս պահանջում են հարկային համակարգի կայունություն և կանխատեսելիություն, որի ապահովումը հարկային օրենսդրության կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Այս առումով, պետք է նշել, որ հարկային օրենսգրքի ընդունումը, թեև կարևոր քայլ
էր հարկային իրավահարաբերությունների համալիր կարգավորման տեսանկյունից, այդուհանդերձ, դեռևս հնարավորություն չի տալիս հանրապետությունում ձևավորել տնտեսական այնպիսի միջավայր, որն առավելագույնս կնպաստի տնտեսական գործունեության ակտիվացմանը և ընդլայնմանը` միաժամանակ նաև ապահովելով պետական եկամուտների
հավաքագրման բարձր մակարդակ:
Ինչ վերաբերում է հարկային կարգավորմանը, ապա պետք է նշել, որ
Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը, ձևավորումից ի
վեր, միշտ աչքի է ընկել հարկային արտոնությունների բավականաչափ
լայն շրջանակով` նպատակ ունենալով ապահովել տնտեսական զարգացման խթաններ և սոցիալական խնդիրների լուծման որոշակի նախադրյալներ: Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքով հարկային արտոնությունները սահմանվում են որպես «Օրենսգրքով սահմանված
հարկերի, Օրենսգրքով սահմանված վճարների, տույժերի և (կամ) տուգանքների հաշվարկման ու վճարման ընդհանուր կարգից և (կամ) ժամկետներից բացառություն, որի արդյունքում չի առաջանում հարկային
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պարտավորություն կամ նվազում, կամ վերանում է կատարման ենթակա
հարկային պարտավորության գումարը, կամ հետաձգվում են դրա հաշվարկման և (կամ) կատարման ժամկետները» [5]: Իսկ որպես հարկային
արտոնությունների տեսակներ են սահմանվում հարկից ազատումը,
հարկման օբյեկտի, բազայի, դրույքաչափի և հարկի նվազեցումը, հարկի
վճարման ժամկետի հետաձգումը, ինչպես նաև Օրենսգրքի դրույթները
խախտելու համար սահմանված տույժերից և տուգանքներից ազատումը,
նվազեցումը և վճարման ժամկետների հետաձգումը:
Չնայած, որ տնտեսական հարաբերությունների և հարկային համակարգի զարգացմանը զուգահեռ դրանց շրջանակները զգալիորեն կրճատվել են, այդուհանդերձ, ներկայում ևս հարկային արտոնությունների շրջանակը բավականաչափ լայն է, մինչդեռ դրանց արդյունավետությունն ու
հասցեականությունը շատ դեպքերում վիճահարույց են: Մասնավորապես, հայտնի չէ, թե դրանք ինչքանո՞վ են արդարացված ու հիմնավորված, նպաստում ե՞ն կոնկրետ խնդիրների լուծմանը և բավարարում ե՞ն
այն հիմնական պայմաններին ու պահանջներին, որոնց առկայության
պարագայում կապահովվեր միայն նման արտոնությունների արդյունավետությունը:
Անշուշտ, արդյունավետ հարկաբյուջետային քաղաքականության տեսանկյունից կարևորվում է հարկային արտոնությունների հետագա կիրառման նպատակահարմարության և դրանց սոցիալ-տնտեսական էֆեկտի գնահատումը: Այսինքն՝ անհրաժեշտ է քանակական և որակական
վերլուծությունների միջոցով պարզել, թե տրամադրված հարկային արտոնություններն ինչպե՞ս են ազդել տնտեսական իրավիճակի վրա և արդյո՞ք
դա համարժեք է այդ արտոնությունների հետևանքով արձանագրված
բյուջետային կորուստներին։ Միաժամանակ, թե արտոնությունների տրամադրումը, և թե դրանց վերացումը պետք է իրականացնել միայն համակողմանի վերլուծությունների արդյունքում, որպես հիմնական պայման դիտարկելով դրանց հասցեականության և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման գործում օգտակարության ապահովումը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հարկային արտոնությունները, որպես կանոն, ունեն
ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր թե՛ պետության, և թե՛
հարկ վճարողների համար [6]: Այս առումով, հարկային արտոնությունների տրամադրման կամ դրանց դադարեցման ժամանակ, նախ և առաջ,
պետք է գնահատել դրանցով պայմանավորված օգուտները և վնասներն
ինչպես պետական բյուջեի, այնպես էլ հարկ վճարողների տեսանկյունից:
Միաժամանակ, պետք է գնահատվի նաև արտոնությունների ազդեցությունը տնտեսական ակտիվության, գործարար ու ներդրումային գրավչութ-
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յան, տնտեսական մրցակցության և այլ կարևոր ցուցանիշների վրա: Հարկային արտոնությունները կարող են արդարացված լինել միայն այն դեպքում, եթե դրանց կիրառման արդյունքում պետության համար ստացվող
«օգուտները» համարժեք են կրած «կորւստներին»: Ըստ էության, դա
պետք է հանդիսանա հարկային արտոնությունների տրամադրման հիմնական չափանիշը [7]: Սա հատկապես կարևորվում է սահմանափակ ֆինանսական պաշարներ ունեցող երկրների համար, որոնց պարագայում
հարկային արտոնությունները, ինչ-որ առումով, կարող են ներկայանալ
ճոխություն, եթե դրանց հասցեականությունը և նպատակայնությունը չի
ապահովվում: Առավել ևս, որ հարկային արտոնությունները, լինելով հարկային կարգավորման կարևոր, ակայն ոչ միակ գործիքը, իրենց առավելություններով հանդերձ, որոշակի պայմանների բացակայության դեպքում, չապահովելով սոցիալ-տնտեսական որոշակի էֆեկտ, կարող են
հանգեցնել բյուջետային եկամուտների ուղղակի և չարդարացված կորուստների [8]: Վերջիններիս չափը ցույց է տալիս վարվող հարկային քաղաքականության ուղղվածությունը, և, այս տեսանկյունից, դրանց գնահատումն ունի մեծ կարևորություն: 2015 թվականից ՀՀ-ում ևս իրականացվում է հարկային ծախսերի գնահատում (դեռևս երեք հիմնական հարկատեսակների` ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի և եկամտային
հարկի գծով), ինչը հնարավորություն է տալիս գնահատել գործող հարկային արտոնությունների արդյունավետությունն ու դրանց հետագա կիրառման նպատակահարմարությունը, պարզել տնտեսության եկամտային
ռեզերվները և դրանք բյուջետային համակարգում կենտրոնացնելու կարողությունները:
Չնայած այն հանգամանքին, որ հանրապետությունում «հարկային
ծախս» հասկացությունը չունի օրենսդրական ամրագրում և, հետևաբար,
նաև համապատասխան սահմանում, դրանց ներքո հասկացվում է գործող հարկային արտոնությունների հետևանքով պետական բյուջե չգանձվող հարկային եկամուտների ամբողջությունը: Այսինքն՝ դրանք, որպես
կանոն, առաջանում են գործող հարկային արտոնությունների հետևանքով: Ընդ որում՝ պետք է նկատի ունենալ այն, որ ոչ բոլոր հարկային արտոնություններն են հանգեցնում հարկային ծախսերի և, այս առումով,
անհրաժեշտ է որոշակի տարբերակում իրականացնել հարկային արտոնությունների և ծախսերի կտրվածքով: ՀՀ-ում հարկային ծախսերի հաշվարկն իրականացվում է որպես տնտեսության մեջ ձևավորվող ողջ հարկման բազան հարկելու պարագայում հարկերի հանրագումարի և փաստացի պետական բյուջե վճարվող հարկերի տարբերություն: Հանրապետությունում միայն երեք հարկատեսակների գծով հարկային արտոնություննե-
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րի տրամադրման հետևանքով բյուջետային կորուստները 2021 թվականին կկազմեն ընդհանուր հարկային եկամուտների 31.32 տոկոսը կամ
ՀՆԱ-ի 7.05 տոկոսը [10]: Անշուշտ, հանրապետության ֆինանսական
հնարավորությունների և կանխատեսվող բացասական միտումների պայմաններում դա բավականաչափ մեծ գումար է։ Նման իրավիճակում, կարծում ենք անհրաժեշտ է գնահատել հարկային արտոնությունների դերն ու
նշանակությունը հարկային կարգավորման նպատակների ձեռքբերման
ու խնդիրների լուծման գործում և ներդնել դրանց տրամադրման այնպիսի
կառուցակարգեր ու պայմաններ, որոնց պարագայում միայն կապահովվի
սոցիալ-տնտեսական էֆեկտ:
Անգամ հպանցիկ դիտարկումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում հարկային ծախսերի ծավալը համարժեք չէ բյուջետային կորուստներին։ Այլ կերպ ասած, հարկային արտոնությունների տրամադրման հետևանքով առաջացող բյուջետային կորուստների և ակնկալվող տնտեսական օգուտների միջև հաշվեկշռվածություն ապահովված չէ։ Հետևաբար,
անհրաժեշտ է հնարավորինս պարզեցնել և հստակեցնել հարկային արտոնությունների տրամադրման և դրանցից օգտվելու կառուցակարգերը`
ապահովելով առավելագույն հասցեականություն և բացառելով տարբեր
եղանակների կիրառման միջոցով դրանցից օգտվելու և սեփական հարկային պարտավորությունները նվազեցնելու հնարավորությունը, իրականացնել հարկային ծախսերի կանոնավոր և ամբողջական հաշվառում`
ծախսերի չափի և տացված սոցիալ-տնտեսական էֆեկտի համադրման,
այդ թվում նաև արտոնությունների տրամադրման և կատարված ներդրումների արդյունավետության և փաստացի արդյունքի գնահատման միջոցով, հարկային արտոնություններ տրամադրել միայն որոշակի ժամկետայնությամբ` սահմանելով դրանց ինքնաբերաբար դադարելու վերաբերյալ նորմեր: Ըստ էության՝ նշվածներն այն հիմնարար պայմաններն են,
որոնց պարագայում միայն հարկային արտոնությունների տրամադրումը
կհանդիսանա արդարացված:
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ РЫЧАГОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
КАРЛЕН ХАЧАТРЯН, АНИ САРГСЯН
Ереванский государственный университет

В статье обсуждены основные вопросы государственного регулирования экономики посредством налоговых рычагов. Проанализированы
основные направления, осуществленных в Республике Армения налоговых преобразований, зарегистрированные результаты и упущения.
Представлены проблемы применения налоговых рычагов государственного регулирования экономики в РА, уровень налоговых расходов и
основные пути их снижения. Сделаны предложения по повышению обоснованности и эффективности налоговых льгот. Обсуждены проблемы
налогового регулирования экономики в РА, их влияние на экономику и
представлены соответствующие решения.
Ключевые слова: регулирование экономики, налоговые льготы,
налоговая политика, налоговые расходы.

WAYS TO IMPROVE THE TAX LEVERS OF THE ECONOMIC
REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
KARLEN KHACHATRYAN, ANI SARGSYAN
Yerevan State University

The article discusses the issues of state regulation of the economy
through tax levers. The main directions of the tax reforms implemented in the
Republic of Armenia, the registered results and omissions are analyzed. The
problems of applying tax levers of state regulation of the economy in the
Republic of Armenia, the level of tax expenditures and the main ways to
reduce them are presented. In addition, proposals are made to improve the
validity and effectiveness of tax benefits. The problems of tax regulation of
the economy in the Republic of Armenia, their impact on the economy are
discussed and appropriate solutions are presented.
Keywords: economic regulation, tax benefits, tax policy, tax
expenditures.
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ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ
ՖՈՆԴԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Հոդվածում քննարկվում է հետազոտական համալսարաններում
անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման և գործառման ռազմավարական
կարևորության մասին: Նմանատիպ ֆոնդերը կարող են ապահովել
ՀՀ բուհերում որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտահետազոտական միջավայրի շարունակական զարգացումը և ֆինանսական միջոցների կայունությունը:
Բանալի բառեր. հետազոտական համալսարաններ, անձեռնմխելի ֆոնդեր, բուհերի ֆինանսական կառավարում, բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորում, գիտության ֆինանսավորում, գիտական անձնակազմը:

ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների հաջողության գրավականներից կարող են լինել
բուհերի և գիտահետազոտական կազմակերպությունների համակարգային ու ինստիտուցիոնալ համագործակցությունը, արդյունավետ ռազմավարական կառավարումն ու կանոնադրական գործառույթների ապահովման համար այլընտրանքային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավումը,
ներառյալ անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծումը և ֆինանսական կայունություն ապահովող կառուցակարգերի գործառումը:
Հաշվի առնելով հետազոտական համալսարանների առանցքային
դերն ու կարևորությունը գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման հեռանկարում՝ սույն հոդվածի նպատակն է քննարկել ՀՀ-ում հետազոտական համալսարանների անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման ու գործառման ռազմավարական նշանակությունը և ներկայացնել նմանատիպ ֆոնդերի հայեցակարգային շրջանակը գիտահետազոտական, կրթական ու
նորարարական ոլորտների առաջընթացի խթանման տեսանկյունից:
Սույն նպատակը բխում է նաև ՀՀ գիտահետազոտական համակարգի
արդյունավետության բարձրացման ուսումնասիրության անհրաժեշտությունից և ՀՀ պետական բուհերում գիտահետազոտական գործունեության
ֆինանսավորման մարտահրավերներից:
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Գիտահետազոտական գործունեության ոլորտում առկա խնդիրների
վերհանման և վերլուծության նպատակով ուսումնասիրվել է մասնագիտական գրականություն [1-5], ՀՀ 20 պետական բուհերի ռազմավարությունների, գործունեության տարեկան և ֆինանսական հաշվետվությունների, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծությունների
ու փորձագիտական զեկույցների և այդ բուհերի պաշտոնական կայքերում
հասանելի այլ փաստաթղթերի համապարփակ ուսումնասիրությունը: Ի
լրումն ՀՀ բուհերի փաստաթղթերի և գիտահետազոտական գործունեության շրջանակն արտացոլող այլ նյութերի ուսումնասիրության՝ իրականացվել են նաև հարցազրույցներ այդ համալսարանների գիտական անձնակազմի 1 և գիտության ոլորտի պատասխանատուների հետ: Հարցազրույցների և փաստաթղթային հենքի վերլուծության արդյունքների համակցումը թույլ է տվել դուրս բերել սույն հետազոտության շրջանակում քննարկված խնդիրները և հաստատել առաջադրված դրույթները:
Որպես գիտության համաշխարհայնացման առանցքային դերակատարներ՝ հետազոտական համալսարանները շաղկապում են գիտությունը, կրթությունը և գիտելիքահենք տնտեսությունները: Ավելին, հետազոտական համալսարաններն ստեղծում են մտավոր կապիտալ, կրթում և
պատրաստում են են գիտական անձնակազմի նոր սերունդներ, զարգացնում են այդ անձնակազմի գիտական ներուժը, նրանց գիտահետազոտական ու փոխանցելի հմտությունները, տեխնոլոգիական պաշարները, ինչպես նաև նոր գիտելիք են ստեղծում ժամանակակից գիտության ու մրցունակ գիտելիքահենք հասարակության զարգացման համար և ամենակարևորը՝ համաշխարհային մակարդակում հաղորդակցումն ու համագործակցային կապերն ապահովող օղակ են հանդիսանում [5]: Տնտեսական գլոբալ աննախադեպ աճի պայմաններում հետազոտական համալսարանների մրցունակության ապահովման գրավականը հասարակության համար
արժեքավոր և գիտական հետազոտությունների իրականացումն է:
Հետազոտական համալսարանների առաքելությունն է գիտահետազոտական և կրթական մրցունակ ծառայությունների մատուցման միջոցով
նպաստել սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական և
այլ ոլորտների զարգացմանը: Հետազոտական համալսարանները կոչված են ինտեգրելու գիտության ու կրթության համակարգերը և ապահովելու միջազգայնորեն մրցունակ արտադրանք: Հետազոտական համալսարաններն իրենց գործունեությունը ծավալում են գիտահետազոտական,

Գիտական անձնակազմը ներառում է հետևալ խմբերի ներկայացուցիչներին՝ գիտնականներ, գիտաշխատողներ, գիտամանկավարժական կազմ, գիտական խորհրդատուներ, հետազոտողներ՝ դոկտորանտներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ, գիտական աստիճան ունեցող և գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող այլ դերակատարներ:
1
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մասնագիտացված և ոլորտի առաջատար այլ կառույցների հետ համագործակցությամբ, որի արդյունքում բարձրացնում են իրենց գործունեության արդյունավետությունը և ընդլայնում են միջազգայնացման շրջանակն
ու ճանաչման հնարավորությունները:
ՀՀ-ում հետազոտական համալսարանների ստեղծումը պետք է պետական առաջնահերթություններից և բարձրագույն կրթության ու գիտության ոլորտների պետական քաղաքականության գերակայություններից մեկը դառնա: Հետազոտական համալսարանների միջոցով պետությունն առավել թիրախային ու արդյունավետ կերպով կկարողանա լուծել
սոցիալ-տնտեսական, ռազմաքաղաքական և գիտակրթական անվտանգության մի շարք հիմնախնդիրներ: Վերջիններիս լուծումն իր հերթին ենթադրում է, որ հետազոտական համալսարանները պետք է հիմնականում
ֆինանսավորվեն ՀՀ կառավարության կողմից և ներառելով առանցքային
շահակիցների ու մասնավոր ներդրողների՝ հիմնվելով ֆիդուցիար
սկզբունքների վրա:
Հետազոտական համալսարաններն այն առանցքային հաստատություններն են, որոնք ձևավորում և զարգացնում են գիտական անձնակազմի ոչ միայն գործառութային, այլ նաև գիտահետազոտական գրագիտությունը՝ հիմքեր ստեղծելով հետագա գիտահետազոտական արդյունավետ
գործունեության և կրթության ու գիտության ոլորտների զարգացումը
խթանող գործընթացներին մասնակցության համար: Ավելին, հետազոտահենք բարձրագույն կրթություն առաջարկող բուհերը պետք է հետազոտական բաղադրիչն ընդգրկեն ուսումնառողների կրթության բոլոր
փուլերում և մակարդակներում՝ խթանելով նրանց հետաքրքրությունն ու
հանձնառությունը գիտության նկատմամբ, զարգացնելով հետազոտական մեթոդների կիրառման հմտությունները և շահադրդելով զբաղվել գիտահետազոտական գործունեությամբ։ Սա միտված է միջազգայնորեն
մրցունակ այնպիսի ոլորտային մասնագետներ ու գիտնականներ պատրաստելուն, որոնք ունակ կլինեն արդյունավետորեն առաջարկել գիտական լուծումներ պետական հիմնախնդիրներին, արձագանքելու գլոբալ
զարգացումներին ու աշխատաշուկայի պահանջներին և դրսևորելու համապատասխան կարողություններ հետագա մասնագիտական գործունեության մեջ։
2008 թ. ՀՀ կառավարությունը կարևորել է ՀՀ-ում գիտության վրա
հիմնված տնտեսության և գիտելիքահենք հասարակության զարգացումը՝
խրախուսելով գիտահետազոտական ոլորտի ռազմավարությունների
մշակումն ու իրականացումը: ՀՀ-ում գիտական հետազոտությունների
արդյունավետության բարձրացումը մարտահրավեր է հատկապես այն
պատճառով, որ ՀՀ կառավարությունը և համապատասխան այլ դերակա-
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տարներ թերացել են ինչպես գիտության և կրթության զարգացման տեսլականի մշակման, առաքելության իրականացման, այդ ոլորտների երկարաժամկետ զարգացման երաշխիքների և թիրախային ֆինանսավորման
ապահովման, այնպես էլ այդ ոլորտների արդյունավետության գնահատման և դրա արդյունքները գիտահանրամատչելի դարձնելու հարցում:
Հիմնարար հետազոտությունն ու գիտությունն ամենաթանկ ակտիվներն են պետությունների համար: Բարձրորակ հետազոտություն իրականացնելու համար հարկավոր է պետական թիրախային ու լայնածավալ ֆինանսավորում, քանի որ անհրաժեշտ գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների ստեղծումն ու սարքավորումների ձեռքբերումը բարձր
ծախսատարություն ունեն: Բացի այդ, հիմնարար հետազոտությունը պետական ու հանրային աջակցության կարիք ունի, քանի որ հիմնականում
այն հազվադեպ է կարճ ժամանակահատվածում եկամտաբեր լինում, սակայն պետության, հասակարակության և տնտեսության երկարաժամկետ
զարգացման տեսանկյունից մրցակցային շատ մեծ առավելություն է ընձեռում: Հետազոտական համալսարաններ հիմնադրելու համար պետական ֆինանսավորումից բացի պետք է ներգրավվեն նաև արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներ, օրինակ՝ գիտության թիրախային ոլորտներին հատկացվող ֆինանսական պաշարների, դրամաշնորհների և մասնավոր ներդրումների, ինչպես նաև անձեռնմխելի ֆոնդերի հիմնադրման
և արդյունավետ գործառման միջոցով՝ միտված ազգային և միջազգային
մակարդակներում համագործակցությունների ակտիվացմանը:
ՀՀ բարձրագույն կրթությանը հատկացվող պետական ֆինանսավորման և ֆինանսական աջակցության ցուցանիշները շարունակաբար նվազում են՝ այդպիսով ՀՀ բուհերի համար լրացուցիչ բեռ ու դժվարություններ
ստեղծելով ժողովրդագրական ցուցանիշների նվազման և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամային ներկայիս պայմաններում: Ավելին, ազգային մակարդակում գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման, գիտությունկրթություն-նորարարություն շղթայի ամրապնդման և այդ ոլորտների
զարգացման հեռանկարները երկարաժամկետ կայունության տեսանկյունից դառնում են անիրատեսական: Այս համատեքստում առավել հիմնավոր է դառնում հետազոտական համալսարանների հիմնադրման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում՝ կրթության ու գիտության համակարգերը փոխկապակցելու, համակարգային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրականացնելու, գիտահետազոտական և կրթական միջավայրերի փոխկապակացվածությունն ամրապնդելու նպատակով: Բարեփոխումները բարձրագույն կրթության ու գիտության ոլորտներում նշանակում են ոլորտային
քաղաքականություններում փոփոխություններ, համակարգային ու ինստիտուցիոնալ վերափոխումներ, տարբեր միջավայրերին ու ոլորտներին
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հարմարում: Որպես կանոն՝ բարեփոխումները հանգեցնում են փոփոխությունների (հիմնականում՝ դրական փոփոխությունների)՝ վերջիններս
դասակարգելով այնպիսի հերթականությամբ, որը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում տվյալ պատմական ժամանակաշրջանի իրականությանը և առկա պաշարներին:
Գիտակրթական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից հետազոտական համալսարանները ռազմավարական նշանակություն ունեն, և այդ համատեքստում անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառումը հնարավորություն է տալիս ամրապնդելու իրենց ֆինանսական կայունությունը,
գիտահետազոտական գործունեության համար ապահովելու հավելյալ
ֆինանսական ներհոսք, բազմազանեցնելու և հարստացնելու գույքային և
նյութատեխնիկական պաշարները: Ֆինանսական կայունության տեսանկյունից պետք է շեշտադրել, որ ՀՀ բուհերին նվիրատվությունների,
նվիրաբերությունների, հանգանակությունների կամ կտակի ձևով փոխանցված դրամական կամ գույքային միջոցների տեսքով տրվող աջակցությունը պարբերական բնույթ չի կրում և չի խրախուսվում պետական
քաղաքականությամբ: Ավելին, ՀՀ պետական բուհերին տրվող պետական ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշները նվազման միտում ունեն հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում: Օրինակ՝ ՀՀ-ում դա
պայմանավորված է 2020 թ. COVID-19 նոր համավարակով, պատերազմական և հետպատերազմական իրավիճակներով և դրանցից բխող հնարավոր հումանիտար ճգնաժամով: Նման ռիսկային պայմաններում պետությունը նվազեցնում է բուհերին տրամադրվող ֆինանսական միջոցները՝ դրանք ուղղելով սոցիալ-տնտեսական առաջնահերթ այլ խնդիրների
լուծմանը:
Այդ պատճառով բուհերն իրենց հերթին ստիպված են լինում խնայողություններ անելու, բարձրացնելու ուսման վարձավճարները կամ կրճատելու կրթական ու գիտահետազոտական միջավայրերի բարելավմանն
ուղղված ծախսերը: Այսինքն՝ բարձրագույն կրթության ոլորտին և բուհերին հատկացվող ֆինանսավորման ցուցանիշների նվազումը կարող է
վտանգել կրթության և գիտության ոլորտների երկարաժամկետ զարգացումն ու պետական բուհերի ֆինանսական կայունությունը՝ հանգեցնելով
բուհերի գործունեության արդյունավետության, կրթության ու գիտության
որակի և մրցունակության նվազմանը: Անձեռնմխելի ֆոնդերը կարող են
բուհերին ապահովել որոշակի ֆինանսական կայունությամբ նաև անհաղթահարելի ուժի պայմաններում (օրինակ՝ ՀՀ-ում Covid-19 նոր համավարակի և պատերազմական իրավիճակի պայմաններում):
ՀՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների, համապատասխանաբար նաև
ՀՀ բուհեր ընդունվողների թվի անկմանը և դրանով պայմանավորված՝
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ֆինանսավորման հոսքերի նվազմանը զուգընթաց ավելանում են համալսարանների ծախսերը: Նշվածը հիմնականում պայմանավորված է մի
շարք պահանջներով, ինչպիսիք են մրցունակ կրթական ու գիտահետազոտական միջավայրերի ապահովումը, արդի կրթական ծառայությունների մատուցումը, որակյալ հետազոտությունների իրականացումը, շուկայի
հատույթում մրցակիցների թվի ավելացման պայմաններում համալսարանների գրավչության բարձրացումն ու մրցակցային առավելությունների
ձեռքբերումը: Գիտակցելով համալսարանների առջև ներկայումս ծառացած ֆինանսական խնդիրները և գնահատելով համալսարանների հետագա ֆինանսական ինքնավարության հեռանկարներն ու ֆինանսական
կայունությունն ապահովող կառուցակարգերի գործունությունը՝ բարձրագույն կրթության պետական քաղաքականության շրջանակում վերջին մի
քանի տարիներին քննարկվում է ՀՀ-ում համալսարանների անձեռնմխելի
ֆոնդերի հիմնադրման և զարգացման խթանումը՝ ի թիվս ֆինանսավորման աղբյուրների բազմազանեցման այլ տարբերակների:
ՀՀ պետական բուհերի կազմակերպաիրավական տարբեր ձևերը
ներկայում ֆինանսական ինքնավարության առավել մեծ հնարավորություններ են ընձեռում, սակայն դրանք բուհերի կողմից լիովին չեն օգտագործվում ռազմավարական և գործառնական մակարդակներում: ՀՀ պետական բուհերը կարող են անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծմամբ ու դրանց
ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարմամբ զգալիորեն թեթևացնել կրթության և գիտության ֆինանսավորման գործառույթը: Այս համատեքստում բուհերի և հետազոտական համալսարանների անձեռնմխելի ֆոնդերը կարող են նաև զգալիորեն օժանդակել անհաղթահարելի ուժի
հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարմանը,
արդյունավետորեն լուծել առաջացած առաջնահերթ ինստիտուցիոնալ
ֆինանսական խնդիրները և ապահովել ռազմավարական նպատակների
իրականացումը:
Անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծումն ու գործառումը կարող են նպատակաուղղվել բուհերում որակյալ հետազոտությունների իրականացման
համար անհրաժեշտ գիտահետազոտական միջավայրի և ֆինանսական
միջոցների ապահովմանը: Բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամուտների աճը հնարավոր է նոր նվիրատվությունների կամ նմանատիպ ակտիվների շարունակական ավելացման շնորհիվ: Դա պայմանավորված է բուհերի կառավարման մարմիննների ու ղեկավարության կողմից թիրախային արտաքին շահակիցների ներգրավմամբ, ավելի մեծ թվով կազմակերպությունների հետ փոխշահավետ գործակցությամբ, առկա նվիրատուների ու դոնորների հետ հարաբերությունների ամրապնդմամբ: Նպատակային կապիտալի ձևավորման և օգտագործման, հարկային դաշտում արտոնությունների ու օրենսդրական կարգավորումների, նվիրատուների ու
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նվիրաբերողների իրավունքների և իրավասությունների, նվիրատվության
ու հարակից այլ հիմնադրույթները կարող են իրավական հիմք ստեղծել
ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման մշակույթի ստեղծման,
զարգացման և ամրապնդման համար:
Անձեռնմխելի ֆոնդեր ունեցող բուհերն իրենց ռազմավարական կառավարման գործընթացներում կարող են առավել վստահելի ու կայուն ֆինանսական ներհոսքի հնարավորություններ ստեղծել՝ միտված սեփական
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, ներառյալ կրթական ծառայությունների և գիտական գործունեության որակի բարելավմանն ու ռազմավարական առաջնահերթությունների իրականացմանը:
Արդյունքում գիտահետազոտական մրցունակ միջավայրի համար հատկացվող ֆինանսավորումը կարող է մեծանալ՝ խթանելով գիտահետազոտական աշխատանքերի բարձր որակը: Բացի այդ, գիտական անձնակազմի՝ գիտահետազոտական գործունեություն ծավալելու շահագրգռվածությունը կարող է նույնպես բարձրանալ: Նշված փոփոխություններն իրենց հերթին կարող են նպաստել նաև համալսարանների գիտահետազոտական անձնակազմի կողմից գիտական պարբերականներում և հանդեսներում տպագրվող աշխատանքների ընտրության ավելի բարձր պահանջների առաջադրմանը և առողջ մրցակցության աճին: Ավելին, ՀՀ բուհերում գիտական հետազոտությունների խթանման տեսանկյունից անձեռնմխելի ֆոնդերի արդյունավետ գործառումն ու շարունակական զարգացումը կարող են լուրջ փոփոխություններ առաջացնել մի շարք հիմնախնդիրների լուծման գործընթացներում: Համակարգային ու ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրներից են՝
• կրթության ու գիտության համակարգերի ինքնագոյատևում առանց
պետական թիրախային ու լայնածավալ ֆինանսական աջակցության,
• համալսարանների ֆինանսական ինքնավարության ու ֆինանսատնտեսական գործունեության սահմափակում ՀՀ կառավարության
կողմից,
• գիտության ֆինանսավորման ցուցանիշների նվազում և ֆինանսական կայունությունն ապահովող կառուցակարգերի ոչ թիրախային
գործառում,
• պետության և հասարակության իրական կարիքներից կրթության
ու գիտության համակարգերի վերացարկում և ոչ թիրախային կապ,
• մասնագիտական կրթության շրջանակում որակավորումներին
առաջադրվող պահանջների անտեսում և ՀՀ ՈԱՇ-ի տարբեր մակարդակների նկարագրիչների թերի հաշվառում,
• ՀՀ-ում ժողովրդագրական ցուցանիշների անկում և իր բացասական ազդեցութոյունը գիտական անձնակազմի թվի վրա,
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• բարձրագույն կրթության ու գիտության համակարգերի ոչ համընթաց զարգացում/դանդաղ արձագանք գլոբոլ ժամանակակից փոփոխություններին,
• կրթական ծրագրերում նորարարական մոտեցումների և ժամանակակից ՏՀՏ-ների ոչ բավարար կիրառում,
• գիտության մրցունակության չափման ու գնահատման կառուցակարգերի բացակայություն,
• մասնավոր ոլորտի ներգրավվածության թույլ մակարդակ որակյալ
կրթության ու գիտության գործընթացներում,
• պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական կազմերի
բարձր տարիքային ցուցանիշներ,
• երիտասարդ մասնագետների, ներառյալ տաղանդների կառավարման անարդյունավետ համակարգ և արտահոսքի քանակական ցուցանիշների աճ,
• աշխատաշուկայի, կրթական ծառայությունների և գիտահետազոտական գործընթացների անհամապատասխանություն,
• հետազոտությունների հրապարակայնացման հարցում առաջացող ֆինանսավորման խոչընդոտները, որոնք հնարավոր է լուծել անձեռնմխելի ֆոնդերից ստացվող եկամուտների որոշ մասն ուղղելով բուհերի գիտական պարբերականների և հանդեսների ֆինանսավորմանը:
Անձեռնմխելի ֆոնդերը հետազոտական համալսարաններին հնարավորություն են տալիս մեծացնելու ռազմավարական, մասնավորապես
նաև գիտահետազոտական նպատակների իրականացման ու գործառնական խնդիրների լուծման համար նախատեսվող ֆինանսական միջոցների չափաբաժինը: Նվիրատուների/ նվիրաբերողների կողմից անձեռնմխելի ֆոնդերում կատարվող ներդրումների ծավալը տարբեր է՝ պայմանավորված բուհերի կազմակերպաիրավական ձևով, գործունեության ոլորտային առանձնահատկություններով և իրավական կարգավորումներով: Այդուհանդերձ, այդ ներդրումները համալսարանների համար դառնում են ֆինանսավորման լրացուցիչ կարևոր աղբյուր, որի միջոցով այդ
հաստատությունները կարող են նաև ընդլայնել իրենց սոցիալական գործունեության շրջանակը:
Հետազոտական համալսարանների անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամուտները կարող են աճել նաև ներդրումային արդյունավետ քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ ռազմավարությունների իրականացման
շնորհիվ: Այս պատճառով մեծ անձեռնմխելի ֆոնդ ունեցող որոշ բուհեր
ներդրումների կառավարումն արտապատվիրում են մասնագիտացված
կազմակերպությունների ու կառավարիչների, որպեսզի հնարավորինս ավելացնեն ներդրումների վերադարձելիությունը: Անձեռնմխելի ֆոնդերի
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բավարար եկամուտների պարագայում համալսարանները կարող են հետազոտությունը խթանելու նպատակով ներդրումներ կատարել նաև բուհական գիտահետազոտական կենտրոնների (ներառյալ համալսարաններին կից ուղեղային կենտրոնների) բացման, հետազոտությունների իրականացման և անհրաժեշտ նյութատեխնիկական պայմաններ ստեղծելու
համար: Արդյունքում համալսարանները երկարաժամկետ հեռանկարում
կարող են բարելավել իրենց գիտակրթական և գիտահետազոտական միջավայրերը:
Համալսարանների կրթական ու գիտահետազոտական միջավայրերի
բարելավումն ուղղակիորեն պայմանավորված է դրանցում մասնագիտական գործունեություն ծավալող անձնակազմի կատարողականի ցուցանիշներով: Հետևապես, անհրաժեշտ է ներդրումներ կատարել հետազոտական գերազանցության այն կենտրոններում, որոնց գիտական անձնակազմը ցուցաբերել է բարձր մասնագիտական որակներ՝ զարգացնելով
առկա մտավոր ու գիտական ներուժը և ուժեղ կողմերը, հետազոտության
և նորարարության բնագավառներում հասել է չափելի արդյունքների:
ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի և բուհերի ֆինանսական կառավարման համակարգի բարեփոխումները խթանող հայեցակարգի մշակմամբ և իրականացմամբ պետք է նաև ամրապնդել սոցիալական հավասարության ապահովման հիմքերը՝ մշակելով այնպիսի քաղաքականություն ու գործիքակազմ, որոնք կօժանդակեն ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների և տարբեր թիրախային խմբերի անդամների ներգրավվածությունը բարձրագույն կրթության և գիտական ոլորտներում: Այսուհանդերձ, պետք է արձանագրել, որ վերջին 20 տարում համալսարանների
ֆինանսավորման կամ ֆինանսական կայունության ապահովման տեսանկյունից ոչ մի էական կամ շոշափելի արդյունք չի գրանցվել:
Այսպիսով, հետազոտական համալսարանները ցանկացած երկրի գիտելիքահենք տնտեսության ու մտավոր կապիտալի զարգացման, հետևապես նաև բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների բարեփոխումների առանցքային գրավականներից են: Հետազոտական համալսարանները հիմնականում պետության կողմից ֆինանսավորվող պետական
հաստատություններ են, որոնք նպատակաուղղված են երկրի կրթության,
գիտության և արտադրության համակարգերի շղթայակցմանը: Սեփական
գիտահետազոտական գործունեության արդյունքների ներդրմամբ հետազոտական համալսարանները դառնում են ոչ միայն իրենց ռազմավարական կառավարման, կրթական ու գիտահետազոտական որակյալ ծառայությունների մատուցման և ինստիտուցիոնալ մի շարք խնդիրների լուծման
անմիջական մասնակիցներ, այլ նաև ազգային մակարդակում կրթությունգիտություն-հետազոտություն-արտադրություն շղթայի կապն ամրապնդելու գործառույթն իրականացնող առանցքային դերակատարներ:
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ՀՀ-ում մրցունակ գիտահետազոտական միջավայր ստեղծելու, գործառելու և արդյունավետ գիտական հետազոտություն իրականացնելու
կարևոր նախադրյալներից է գիտական անձնակազմի, հատկապես երիտասարդ գիտնականների խրախուսումը, թիրախային ուղղորդումն ու
նրանց գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավարումը: ՀՀ-ում
հետազոտական համալսարանների ստեղծումը կարող է զգալիորեն
խթանել բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգերում իրականացվող բարեփոխումները, որոնց շրջանակում կշեշտադրվեն գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման և թիրախային ոլորտներում բարեփոխումների ակտիվացման համար գիտահետազոտական արդյունքները
ներդնելու հանձնառությունները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Law on "Higher and Postgraduate Professional Education" of the
Republic of Armenia (62-N, 14.12.2004).
2. Khachatryan R. On Exigency of Research Universities in the RA
Educational System. Yerevan State State Linguistic University after
Brusov, Education Management, Banber 2(22), 2012, 42-53.
3. American Academy of Arts and Sciences 2015. Public Research
Universities: Why They Matter. The Lincoln Project: Excellence and
Access in Public Higher Education, Cambridge, MA.
4. Hanover Research 2014. Building a Culture of Research:
Recommended Practices. Academy Administration Practice.
5. Sadlak J. & Cai L. N. (Editors) 2009. The World-Class University as Part
of a New Higher Education Paradigm: From Institutional Qualities to
Systemic Excellence. UNESCO European Centre for Higher Education.
Shanghai Jiao Tong University, Cluj University Press.

122

Տնտեսագիտություն և կառավարում

ЗНАЧИМОСТЬ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В КОНТЕКСТЕ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НАУКИ РА
РОБЕРТ ХАЧАТРЯН
Государственный университет имени В. Я. Брюсова

В статье обсуждается стратегическая важность создания и функционирования эндаумент-фондов в исследовательских университетах.
Такие фонды могут обеспечить непрерывное развитие исследовательской среды, необходимой для выполнения качественных исследований
в вузах РА и стабильности финансовых ресурсов. В этом контексте,
подчеркивая необходимость эффективных решений финансовых проблем, в данной статье обсуждается как вузы РА могут значительно
повысить уровень финансовой стабильности и эффективность финансового управления путем создания и функционирования эндаументфондов.
Ключевые слова: исследовательские университеты, эндаументфонды, финансовое управление в вузах, финансирование высшего
образования, научный персонал.

THE SIGNIFICANCE OF ENDOWMENT FUNDS AT RESEARCH
UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF PROSPECTIVE DEVELOPMENT
OF THE SCIENCE SECTOR IN THE RA
ROBERT KHACHATRYAN
Brusov State University

This article discusses the strategic importance of establishing and
functioning endowment funds in research universities. Such funds can
ensure the continuous development of the research environment necessary
to realize qualitative research at RA universities and the stability of financial
resources. In this context, highlighting the need for effective solutions to the
financial problems of the HEIs, the current article discusses the means
through which the RA HEIs can significantly increase the level of financial
stability and efficiency of financial management by establishing and
operating endowment funds.
Keywords: research universities, endowment funds, financial
management of universities, financing of higher education, financing of
science, research staff
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THE ROLE OF VENTURE CAPITAL FUNDS IN THE CONTEXT OF
ATTRACTING INVESTMENTS IN ARMENIAN STARTUPS
VAHE TUMANYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

Venture capital funds, being a traditional way of attracting
investments for startups, play a very important role in the development
of startups and the startup ecosystem in general. The world's venture
capital funds are more inclined to engage in high risk startups with high
growth potential, paying particular attention to income growth and
international scalability standards when making investment decisions.
Although the amount of venture capital in European startups at a
relatively early stage, particularly in the pre-seed and seed stages, is
lower than that of business angels, there is a steady increase in venture
capital investment in startups at those stages. Sustainable
development is also observed in Armenia in the context of attracting
investments in startups in the pre-seed and seed development stages
through venture capital funds. Therefore, Armenian startups can hope
to attract investments in venture capital funds operating not only in
Armenia, but also in the world.
Keywords: venture capital, angel investor, startup ecosystem,
crowdfunding, pre-seed and seed stages of development.

According to Steve Blank, a startup is a company, partnership, or
temporary organization designed to look for a recurring large-scale business
model. Startups are known as the primary centers of innovation with a high
level of innovation, and are considered one of the most important sources of
innovation. The term "startup" originated in the United States in the late
1970s, gained its popularity in the late 1990s as part of the creation of the
Internet and the hype of the latter and technology, entered the business life
in the 2000s. In addition, the term was coined by the venture capital sector
to differentiate startups from small-scale, fast-growing companies, after
which the term "startup" became associated with risk-financing and
technological thinking [1]. Therefore, today, when using the term "startup", it
is impossible to understand any newly established business organization, it
must inspire with its idea such an opportunity that in the future it can develop
very quickly and have a recurring and large-scale business model. So, even
if we take the newly opened grocery store, which aims to operate exclusively
to serve the neighborhoods around it, despite the fact that it is just being
created, we cannot call such a business activity a startup. And if it offers a
specific business model that can be replicated in many cities and/or countries
and have the potential for rapid development around the world or even
across the region, then such activity can already be called a startup. With the
advent of the term "startup", followed a rapid increase in the number of
startups, the main source of investment, and in some cases even the only
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source, was venture capital. That is why today venture capital funds are
talked about as a traditional method of attracting investments in startups, as
venture capital has been the main, and in some cases even the only means
of financing startups for many years. Today, investment attraction, such as
angel investing, is growing rapidly as entrepreneurs, already well-established
in the business sector, call themselves angel investors, invest in startups
and, in addition to funding, share rich business experience, as they become,
in a sense, mentors to the startups they fund. Especially in recent years,
angel investors have been investing more and more in startups in the preseed and seed stages, according to the “Angels Market 2020: Return to the
Pre-seed and Seed Startup Market for Angels” research conducted by The
Venture Research Center at the University of New Hampshire. Both the
increase in the total volume of angel investments and the increase in the total
number of startups received by angel investors in 2020 and the years before
that contributed to the fact that for the first time in a few years the market of
startups in the pre-seed and seed stages became the predominant
investment stage for angel investors [2, p. 1]. Another relatively new way for
startups to invest is through crowdfunding, which consists of two words:
"crowd" and "funding". It is easy to understand that such a financing measure
implies investments by many individuals and/or groups (but almost always
exclusively by individuals), each of which is usually small. But these
individuals are given the opportunity to invest in startups and/or innovative
ideas that, due to their large number, the funds raised become significant
and greatly help startups and/or those with innovative ideas to realize their
goals. Investments in crowdfunding are mainly made through the Internet on
the websites of intermediary organizations specially created for that purpose
for the relevant startup and/or innovative idea with the opening of financing
opportunities on those websites.
As for attracting investments in startups through venture capital funds,
the "Private Equity Investment Criteria: an Experimental conjoint analysis of
venture capital, business angels, and family offices" article by Joern Block,
Christian Fish, Silvio Vismara and Rene Andres conducted a study that
reflected a number of interesting findings on the impact of venture capital
funds on startups. The survey was conducted by looking at investors and
investment professionals registered in Pitchbook, which is one of the most
comprehensive business finance databases and regularly used for private
equity investment research. As a result of the research, 15,600 investment
specialists were found, who were sent to participate in the research. As a
result, 749 investment experts answered among the invitees, who were the
source of the final results of the research. As a result of the answers received,
it became clear that 52.9% of 749 or 396 investment specialists are
representatives of venture capital funds. This figure shows that the sample
of investment professionals surveyed is representative, as according to the
Pitchbook classification, which includes the above mentioned 15,600
investment professionals, 52.2% or 8,149 investment professionals are
representatives of the venture capital fund which is very close to the number
of venture capital fund representatives among the 749 investment
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professionals surveyed (52.9% of respondents). Therefore, we can state that
the results of this research best reflect the realities in the field. Of these
realities, 60.7% of the investment professionals surveyed are from Europe,
24.6% from North America, 9.8% from Asia, 2% from South America, and
1.8% from Oceania and 0.98% from Africa. As for the indicators of venture
capital funds, 52.9% of the respondents, being representatives of venture
capital funds, represent the fact that the representatives of venture capital
funds dominate in the investment sector by their number. The survey shows
that venture capital funds are more inclined to invest in startups at a relatively
early stage of development, in particular, 85% of respondents said that they
invest in startups at a relatively early stage of development, while only 9%
noted that they invest in startups in a relatively late in development. However,
venture capital funds are less interested in investing in startups in the preseed and seed stages, which are the most preferred stages for business
angels. Both business angels and venture capital funds are more inclined to
form syndicates and joint ventures, as syndicates reduce the risk of investing,
which is relatively higher for startups at a relatively early stage of development.
The study considers 7 criteria that influence and predetermine or may
influence and predetermine (depending on the type of investor) the decisions
of different types of investors to invest in startups. These 7 criteria are:
• profitability, which shows how profitable the respective startup is, in
which case the startups may be non profitable, break even and profitable,
• revenue growth, which shows the average annual revenue rate of the
startup in the last few years, in which case the startup rates can be at the
level of 10% annual revenue growth, 20%, 50% և 100% growth rates,
• track record management team, which shows the extent to which
record management team is aware of developments in their respective
industries (e.g., industry experience or leadership experience), in which case
the startup performance may be none of them, some of them and all of them,
• current investors, which shows the types of investors, if any, and in
which case the startup indicators may be no other existing current external
investors – Unfamiliar and other current external investors – Tier 1,
• Business model, which shows the current business model of the
startup for the relevant period and in which case the startup indicators can
be lock-in, innovation-centred, low cost and complementary supply,
• value-added of product/service, which shows what added value the
startup creates for its customers through its service and/or product and in
which case the startup performance may be at low, medium and high levels;
• international scalability, which shows the startup's difficulties in
expanding into international markets, which may require appropriate time
and investment and, in which case the startup's performance may be at easy,
moderate and difficult levels.
The attitude of investors towards the presented criteria is reflected in full
in the chart below:
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Chart 1. The degree to which investors see the impact of
investment criteria
In particular, the research shows that the representatives of the venture
capital fund give less importance to the criterion of profitability, more
importance to the criterion of revenue growth. This phenomenon is explained
by the fact that venture capital investments are more inclined to be involved
in startups with a high level of risk and high growth potential. In addition,
venture capitalists are more likely to invest in startups that have a relatively
higher potential for international scalability. This phenomenon also
corresponds to the tendency of attracting venture capital investments, which
take place, taking into account the above-mentioned goals of the venture
capital fund representatives, that is, to invest in startups that have a high
level of risk and high growth potential. The point is, venture capital firms need
their partners, with whom they can invest, manage those funds, repay those
funds, and generate potential returns in a relatively short period of time,
which pushes them to invest in relatively more risky markets and startups.
This explains the tendency of venture capitalists to focus on the short term
when making decisions, as partners who trust venture capitalists expect their
funds to return quickly in the shortest possible time, which is relatively more
difficult when investing in already profitable startups. Risky startups are more
likely to generate relatively higher returns. The high rate of return on earned
income also determines the reputation of venture capital fund
representatives, which can have a positive or negative impact on those fund
representatives' ability to attract new partners in the future. Therefore, the
representatives of venture capital funds, who have not been able to create
high rates of return on income in the short term, will have problems in
attracting new partners in the future. In addition to providing high returns,
venture capital firms are also interested in performing better than their peers,
which again implies a relatively fast and short-term mindset among them.
Therefore, startups that already have a high, stable level of profitability are
not interesting for them, because it is more difficult to ensure a high return
on income there compared to their peers, and to become known in the
market. The survey also shows that representatives of venture capital funds
are more interested in investing in existing startups with the level of other
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current external investors -Tier 1 of current investors the criterion. The
presence of reputable investors in startup investments increases the
confidence of the representatives of venture capital funds in these startups․
They are more inclined to invest in such startups, which increases the
possibility of expected return on future income. In addition, the study
concludes that venture capital firms are more inclined to invest in startups
that are at the level of innovation-centred of business model criterion, which
is why innovation-centred startups are more likely to grow exponentially to
ensure high income returns in the future [3, p. 13].
Another statistical study conducted by the European Business Angels
Network is called the "European Early Stage Market Statistics 2019"
statistics compendium, which includes statistics collected from the European
Business Angels Networks, the Business Angels Network Federations,
individual business angels and 35 other sources, such as Dealroom,
Crunchbase, Pitchbook, European Commission, National Venture Capital
Associations, and regional angel investment researches. This statistics
compendium contains data on investments made in Europe in 2019. The
statistics in this compendium do not provide a complete picture of
investments in Europe, as they do not cover all European countries, but they
do give a good picture of investments in Europe, as they include statistics
collected from 38 European countries. In addition, as a significant part of the
investment market is not visible because it is informal, it is not registered in
a publicly accessible place, to get a complete picture of the investment, the
compendium adds an "invisible market" with a special methodology based
on a study conducted by the European Commission in 2012. According to
the compendium, the total volume of investments in Europe in 2019
amounted to 13.22 billion euros, including investments of venture capital,
business angels and crowdfunding. It is noteworthy that this figure is higher
than last year, 12.3 billion euros in 2018. The distribution of these 3 types of
investors in 2019 is presented in the chart below․

Chart 2. The volume of investments in European startups at early
stage by type of investors in 2019
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These data show that although business angels have a dominant
position in investing in startups at a relatively early stage of development
(almost twice as much as venture capital), the volume of venture capital
investments is quite impressive in European startups at a relatively early
stage of development, reaching to 4.40 billion euros or 33.29% of total
investments [4, p. 6].
Granatus Ventures is the first venture capital fund in Armenia, which
provides investments, experience, networking to startups around the world that
use Armenia's potential as a developing technology hub. Granatus is involved
in the early stages of product development and organization development,
which helps to effectively accelerate the development of startups. Granatus'
portfolio includes SuperAnnotate, Grovf, XCloud Networks, 2Hz, IntelinAir,
Bazillion Beings, Collectly, Menu Group, Benivo (formerly Flat Club ), GG,
Skycryptor, Codesignal, SoloLearn and Viciniti [5]. Granatus' main partners are
a number of Armenian companies specializing in artificial intelligence, such as
DEVELANDOO, Enterprise Incubator Foundation, Government of Armenia,
Microsoft Innovation Center Armenia, TUMO Creative Technology Center,
Sevan Startup Summit, the World Bank, etc.
The other significant venture capital fund in Armenia is HIVEVentures. It
invests in early-stage startups run by Armenians living around the world. Its
portfolio includes ServiceTitan, 2Hz, Abaka, Armacad, Krisp, EventGeek,
Shopmonkey, IntelinAir, Collectly, Hoodline, Codesignal and other startups [6].
SmartGateVC is the next venture capital fund in Armenia, created with
the support of Tim Draper, with the aim of investing venture capital in deep
technology startups. Its portfolio includes Dzook, Dowork.ai, Embry,
ForgeFiction, Pinsight, Amaros, Expper Technologies: Robin, Grovf, Netris,
AimHub, Zerobroker, Activeloop (formerly Snark AI), Podcastle, Britive,
SuperAnnotate, Krisp, and other startups [7].
As a result, we can state that due to the developments in the venture
capital market, especially the attraction of investments in the form of venture
capital, venture capital funds play an important role for startups at a relatively
earlier stage of development. In addition, developments in Armenia show that
both venture capital funds for Armenian startups in Armenia and venture
capital funds abroad play a very important role in the development of the
Armenian startup ecosystem, and Armenian startups need to use their
venture capital to make the relatively earlier stage of development a
sustainable development stage.
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ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՍԹԱՐԹԱՓՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ՎԱՀԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Վենչուրային կապիտալի ֆոնդերը, հանդիսանալով սթարթափների
համար ներդրումների ներգրավման՝ արդեն ավանդական դարձած միջոց, շատ կարևոր տեղ են գրավում սթարթափների և առհասարակ սթարթափ էկոհամակարգի զարգացման հարցում։ Աշխարհի վենչուրային կապիտալի ֆոնդերն ավելի հակված են ներգրավվելու ռիսկայնության
բարձր մակարդակ և զարգացման բարձր աճի հնարավորություն ունեցող
սթարթափներում՝ ներդրումներ կատարելու որոշումներ կատարելիս
առանձնակի ուշադրություն դարձնելով եկամտի աճի և միջազգային ընդլայնվածության չափանիշներին։ Չնայած նրան, որ համեմատաբար ավելի վաղ փուլում, մասնավորապես՝ նախասաղմնային և սաղմնային փուլերում գտնվող եվրոպական սթարթափներում վենչուրային կապիտալի ծավալը զիջում է բիզնես հրեշտակների ներդրումներին, բայց նկատվում է
վենչուրային կապիտալի միջոցով ներդրումների ներգրավման կայուն աճ
այդ փուլերում գտնվող սթարթափներում։ Հայաստանում նույնպես նկատվում է կայուն զարգացում վենչուրային կապիտալի ֆոնդերի միջոցով
զարգացման նախասաղմնային և սաղմնային փուլերում գտնվող սթարթափներում ներդրումների ներգրավման համատեքստում։ Ուստի, հայկական սթարթափները կարող են հույս ունենալ ոչ միայն Հայաստանում, այլ
նաև աշխարհում գործող վենչուրային կապիտալի ֆոնդերի վրա ներդրումներ ներգրավելու համար։
Բանալի բառեր. վենչուրային կապիտալ, բիզնես հրեշտակ, սթարթափ, էկոհամակարգ, քրաուդֆանդինգ, զարգացման նախասաղմնային
և սաղմնային փուլեր։
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РОЛЬ ФОНДОВ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЯНСКИЕ СТАРТАПЫ
ВАГЕ ТУМАНЯН
Академия государственного управления Республики Армения

Венчурные фонды, являясь традиционным способом привлечения
инвестиций для стартапов, играют очень важную роль в развитии
стартапов и стартап-экосистемы в целом. Мировые фонды венчурного
капитала более склонны инвестировать в рискованные стартапы с
высоким потенциалом роста, уделяя особое внимание стандартам
роста доходов и международной экспансии при принятии инвестиционных решений. Хотя в европейских стартапах на относительно
ранней стадии, особенно на пре-эмбриональной и эмбриональной
стадиях, объем венчурного капитала ниже, чем у бизнес-ангелов, но
наблюдается устойчивый рост привлечения инвестиций через венчурный капитал в стартапы, находящиеся на этих этапах. Устойчивое развитие также наблюдается в Армении в контексте привлечения инвестиций в стартапы на пре-эмбриональной и эмбриональной стадиях
развития посредством фондов венчурного капитала. Поэтому армянские стартапы могут надеяться на привлечение инвестиций от венчурных фондов не только в Армении, но и в мире.
Ключевые слова: венчурный капитал, ангел-инвестор, стартапэкосистема, краудфандинг, преэмбриональная и эмбриональная стадия
развития․

Ներկայացվել է խմբագրություն 20.10.2021
Երաշխավորվել է տպագրության 25.11.2021
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ LEX SUPERIOR ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարան

Հոդվածի նպատակն է պարզել Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի կարգավորման առարկան։ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածը
կոչված չէ սահմանելու ՀՀ իրավունքի պաշտոնական (ձևական)
աղբյուրների սպառիչ համակարգը կամ թվարկելու նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ։ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում ուղղակի կամ անուղղակի ամրագրված են lex superior կոլիզիոն սահմանադրական նորմեր: Ընդ որում, սահմանադրական մակարդակում ամրագրում են ստացել միայն անառարկելի կոլիզիոն կանոնները։ Այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միջև կոլիզիաների լուծման
կանոնները որոշելու հարցերը թողնված է օրենսդիր մարմնին կամ
իրավակիրառողներին և իրավաբան գիտնականներին:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 29.04.2021 թ. ՍԴՈ-1590 որոշումից բխեցվում է սահմանադրական նորմերի աստիճանակարգությունը։
Բանալի բառեր. Սահմանադրության 5-րդ հոդված, նորմերի աստիճանակարգություն, կոլիզիոն նորմեր, իրավական համակարգ,
օրենսդրի որակյալ լռություն։

1. Ներածություն
1.1. Ընդհանուր դրույթներ: Իրավունքի ավանդական տեսությունը,
որը հիմնված է առավելապես Հ. Քելզենի գաղափարների վրա, իրավական նորմերի օրինականացումը համարում է գծակերպ գործընթաց, որի
դեպքում նորմերը վավերական են (действительный), եթե հիմնավորվում
են ավելի բարձր աստիճանի նորմով, քանի դեռ չեն հասել «գլխավոր նորմին»: Գլխավոր նորմի ներմուծումն անհրաժեշտ է, որպեսզի թույլ չտրվի
regressus ad infinitum (շարժում դեպի անվերջություն): Քելզենի՝ նորմերի
աստիճանակարգության 1 ուսմունքը վերաբերում է միայն դրանց վավերականությանը: Գլխավոր նորմը բոլոր նորմերի վավերականության աղբյուրն է [1, с. 241-242]։
Աստիճանակարգություն ասելով նկատի ունենք միայն ուղղահայաց աստիճանակարգությունը, քանի որ աստիճանակարգությունը այլ կերպ չի կարող լինել:
1
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Այնուամենայնիվ, ժամանակակից տեսաբաններն արդարացիորեն
նշում են, որ այս տեսությունը ոչ լիովին է համապատասխանում ներկայիս
իրավական իրողություններին [2, с. 57]: Ֆրանսիացի իրավաբան Ժ․ Բերժելը նույնպես նշում է, որ քելզենյան աստիճանակարգային սանդուղքը չի
բավարարում ներկայացվող պահանջները, քանի որ այն վերաբերում է
միայն գրավոր իրավունքի նորմերին, մինչդեռ դատական պրակտիկան և
սովորույթները չեն կարող դրանում ներկառուցվել, քանի որ չեն բխում
կոնկրետ իրավական ակտից։ Բացի այդ, այս աստիճանակարգությունը
հնարավորություն չի տալիս նաև բացատրելու ֆրանսիական օրենքի գերակայությունը ռեգլամենտի (ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերի՝
Ա. Ղ.) նկատմամբ, քանի որ ռեգլամենտի իշխանությունը բխում է ոչ թե
օրենքից, այլ Սահմանադրությունից [3, с. 160-161]։
Ժամանակակից իրավական համակարգում նորմերի աստիճանակարգության պատկերացումների ելման կետերը փոխվել են, օրինակ՝
դաշնության սուբյեկտի օրենքը ստորադաս է դաշնության կենտրոնի ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտի նկատմամբ և այլն։ Դրա հետևանքով
չի կարելի պնդել, որ իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը բացարձակապես գծային է․ այն կարելի է համարել խճճված աստիճանակարգություն։
Ընդ որում, «խճճված աստիճանակարգություն» հասկացությունը գիտական շրջանառության մեջ է դրել ամերիկացի ֆիզիկոս Դագլաս Հոֆշտադտերը: Խճճված աստիճանակարգությունը ի հայտ է գալիս այն դեպքում, երբ առաջին հայացքից խիստ աստիճանակարգային մակարդակները հանկարծ սկսում են ներգործել միմյանց վրա' խախտելով աստիճանակարգության բոլոր կանոնները: Նա այս ամենը բացատրում է հորինված խաղի քայլերի և դրա կանոնների օրինակով, իսկ վերջում եզրակացնում է․«Այն, ինչ ժամանակին եղել է հստակ աստիճանակարգային համակարգ, վերածվել է խճճված աստիճանակարգության։ Քայլերը փոխում
են կանոնները, կանոնները որոշում են քայլերը, և այդպես շարունակ՝ ըստ
շրջանի: Այստեղ դեռ առկա են տարբեր մակարդակներ, բայց «բարձր» և
«ցածր» մակարդակների տարբերություններն արդեն անհետացել են» [4]:
Բելգիացի իրավաբան Մարկ վան Հուկը փոխառել է խճճված աստիճանակարգության տեսությունը, սակայն այդ եզրույթի փոխարեն օգտագործում է «իրավական համակարգերի շրջանակերպություն» (Циркулярность) եզրույթը (այս մասին՝ հաջորդիվ): Ռուս տեսաբաններն այս
երևույթն անվանում են համակարգի տարրերի «հետադարձ կապ», որի
դեպքում տարրերը փոխազդում են ոչ թե վերևից ներքև, այլ ներքևից
վերև [5, с. 336-337]:
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Այսպիսով՝ իրավունքի վերաբերյալ գծակերպ (հիերարխիկ) մոտեցումներն ընդհանուր առմամբ բնութագրական են XIX դարի հանրային իրավունքին, սակայն XXI դարի իրավական համակարգերը դարձել են տարաշերտ և շրջանակերպ, ինչը չի կարող չազդել այդ համակարգի նորմերի
աստիճանակարգության մասին ավանդական պատկերացումների վրա:
1.2. Ժամանակակից իրավական համակարգերի տարաշերտությունը և շրջանակերպությունը: Ժամանակակից իրավական համակարգերը, ընդհանուր առմամբ պահպանելով իրենց տարասեռությունը, աստիճանակարգությունը և նորմատիվ տարրերի զանազան ուղղվածությունը, միաժամանակ ձգտում են միասնականացման և ինտեգրման: Այս
ամենի հետևանքով իրավական համակարգերը վերածվել են բարդ կազմակերպված և տարբեր շերտերից (մակարդակներից) բաղկացած համակարգերի՝ ազգային, ներազգային (դաշնային պետություններում), վերազգային (օրինակ՝ Եվրասիական տնտեսական միությունը) և միջազգային
[6], [7], [8]:
Որպես օրինակ նշվեց, որ դաշնային պետությունների պարագայում
ձևավորվել են ազգային (դաշնության կենտրոնի) և ներազգային (դաշնության սուբյեկտների) իրավական համակարգեր, որտեղ դաշնության
սուբյեկտի օրենքն ունի ավելի ցածր իրավաբանական ուժ, քան դաշնության կենտրոնի մարմինների ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
ակտերը:
Իրավական համակարգի շրջանակերպությունը նշանակում է, որ
իրավական համակարգի աստիճանակարգության մեջ ստորին աստիճանի նորմերը որոշվում են բարձր աստիճանի նորմերով, իսկ բարձր աստիճանի նորմերը՝ ցածր աստիճանի նորմերով: Իրավական համակարգի
շրջանակերպության գերազանց օրինակ է համաեվրոպական իրավունքը,
որը սահմանում է պետական իրավունքը, իսկ պետական իրավունքը որոշում է համաեվրոպական իրավունքը [2, с. 57]:
Եվրոպայում XIX դարում տարածված էր այն մոտեցումը, որ օրենսդիր
մարմնի և դատարանների միջև առկա է հստակ աստիճանակարգություն.
դատարաններն անվերապահորեն պետք է ենթարկվեն օրենսդրին։ XX
դարում օրենսդիր մարմնի և դատարանների միջև անառարկելի աստիճանակարգության մասին պատկերացումները փոփոխվեցին։ Դատարանները օրենսդրությունը անվավեր ճանաչելու իշխանություն ստացան,
ինչի հետևանքով նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը լրացվեց
նաև դատական նորմատիվ իրավական ակտերով (չշփոթել դատական
նախադեպերի, այդ թվում՝ դատարանի՝ նորմատիվ բնույթի իրավական
դիրքորոշումների հետ)։ Դատական նորմատիվ իրավական ակտերը
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օրենքներ չեն, սակայն օրենքից ավելի բարձր աստիճանի ակտեր են, քանի որ կաշկանդում են օրենսդրին (օրինակ՝ սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը)։ Դրանք նաև ենթաօրենսդրական ակտեր չեն, սակայն դրանից ավելի բարձր աստիճանի ակտեր են, քանի որ
կաշկանդում են գործադիր իշխանությանը (օրինակ՝ վարչական դատարանի որոշումը ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին):
Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ մի շարք դեպքերում իրավական
նորմերի կոլիզիաների լուծումը հնարավոր չէ օրենքների և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի գծային աստիճանակարգության
մեկ միասնական բանաձևով:
Կույր օրենսդիրը կարող է ձևացնել, որ չի նկատում նոր ձևավորված
օբյեկտիվ իրողությունները, ինչպես վարվեց ՀՀ օրենսդիրը «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքն ընդունելիս, սակայն դա բարդ
հարցերից խուսափելու ամենից դյուրին ճանապարհն է: ՀՀ օրենսդիր և
գործադիր իշխանությունների իրավաբանները ՀՀ Սահմանադրության
5-րդ հոդվածին տվել են այնպիսի մեկնաբանություն, որը հանգեցրել է
անհեթեթ արդյունքների: Օրինակ՝ քննարկումների ժամանակ հաճախ
նշվում է, որ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում թվարկված չէ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի աստիճանակարգությունը, ուստի ենթաօրենսդրական բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերն
ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Եթե հետևենք ասվածի տրամաբանությանը, ապա դա նշանակում է, որ ՀՀ կառավարության որոշումներն ու նախարարի հրամաններն ունեն հավասար իրավաբանական ուժ,
իսկ նրանց միջև կոլիզիաները պետք է լուծել ոչ թե lex superior, այլ օրինակ՝ lex posterior կոլիզիոն նորմի հիման վրա: Այսինքն՝ եթե նախարարն
ընդունել է նոր հրաման, որը հակասում է ՀՀ կառավարության հին որոշմանը, ապա պետք է նախապատվություն տալ նախարարի նոր հրամանին: Վստահ եմ, որ սահմանադիրը նման անհեթեթ նպատակ չէր կարող
հետապնդել:
Բացի այս, իշխանությունների հեշտասիրությունը իրենց կանգնեցրեց
համակարգային առավել բարդ հարցերի առջև, օրինակ՝ ՀՀ տարածքում
Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման ապահովումը:
ՀՀ օրենսդրի պերճախոս լռության պայմաններում խնդիրների լուծման հիմնական բեռը դրվեց իրավական դոկտրինի և դրանով առաջնորդվող իրավակիրառ մարմինների վրա:
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2. Lex superior սահմանադրական կոլիզիոն նորմերը
2.1. Lex superior կանոնը: Վերադաս օրենքը վերացնում է ստորադաս օրենքի գործողությունը (Lex superior derogat legi inferiori)։ Այս կոլիզիոն նորմի (Lex superior) համաձայն՝ բարձր և ցածր իրավաբանական
ուժ ունեցող նորմերի կոլիզիայի դեպքում ուղղահայաց առաջնություն (գերակայություն) ունի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմը (հիերարխիկ կոլիզիոն նորմ):
Lex superior կոլիզիոն կանոնի հետ առնչվում է երկու հանգամանք:
Առաջինն այն է, որ իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը
պետք է ունենա օրենսդրական հիմնավորում: Այս կապակցությամբ ռուս
տեսաբանները նշում են. «Նորմատիվ իրավական ակտերի միջև բացարձակ, անառարկելի աստիճանակարգային կախվածություն կարող է գոյություն ունենալ միայն օրենքով ուղղակի նշված դեպքերում: Ցանկացած
տեսական հիմնավորում, որը նշված չէ օրենքով, չի կարելի դիտարկել մի
կողմից՝ որպես երկու աստիճանակարգային մակարդակների գոյության
փաստ, մյուս կողմից՝ դրանց միջև կոլիզիաների լուծման համար աստիճանակարգության սկզբունքի (Lex superior կանոնի՝ հեղ.) կիրառման
իրավական հիմք» [9, с. 101]:
Պոզիտիվ իրավունքը հնարավորության դեպքում պետք է էքսպլիցիտ
(ուղղակի) սահմանի իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը, որի
հիման վրա հնարավոր կլինի որոշել, թե իրավական նորմերից որն ունի
ավելի բարձր իրավաբանական ուժ: Միևնույն ժամանակ, հնարավոր են
իրավիճակներ, երբ այս կամ այն նորմատիվ իրավական ակտի, օրինակ՝
Սահմանադրության բարձր իրավաբանական ուժն ամրագրված է իմպլիցիտ, այսինքն՝ այդ ակտի բարձր իրավաբանական ուժի հանգամանքն
ուղիղ նշված չէ Սահմանադրության տեքստում, սակայն դա ինքնին չի նշանակում, որ այդ ակտը չունի բարձր իրավաբանական ուժ [10, с. 28-29]:
Ասվածը չի նշանակում, որ իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը որոշելը սահմանադրի կամ օրենսդիր մարմնի բացառիկ իրավասությունն է: Եթե օրենքով սահմանված չէ իրավական նորմերի աստիճանակարգություն, ապա դատական մարմինները նույնպես կարող են
սահմանել իրավական նորմերի միջև աստիճանակարգություն և կիրառել
lex superior կոլիզիոն կանոնը: Դա հնարավոր է միայն այն դեպքերում,
երբ իրավական նորմեր ընդունած պետական մարմինները միմյանց հետ
գտնվում են անառարկելի ենթակայական հարաբերությունների մեջ, օրինակ՝ վարչապետի և նրա անմիջական ենթակայության ներքո գտնվող
մարմնի ընդունած նորմերի հակասության դեպքում:
Եթե հակասող իրավական նորմերի միջև օրենքով աստիճանակարգություն սահմանված չէ, իսկ դատական մարմինները չեն կարող որոշել
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այդ նորմերի աստիճանակարգությունը, ապա պետք է ենթադրել, որ հակասող նորմերն ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, որի պարագայում
lex superior կոլիզիոն կանոնը չի կարող կիրառվել (օրինակ՝ նախարարի
և համայնքի ավագանու՝ իրենց իրավասության սահմաններում ընդունած
նորմատիվ ակտերի պարագայում):
Երկրորդ հանգամանք. ի՞նչ չափանիշներով պետք է որոշել իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը: Իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը կախված է այն ընդունող մարմինների ենթակայական
հարաբերություններից, ժողովրդի կամքի անմիջական արտահայտման
աստիճանից և այլ գործոններից [9, с. 98-101], [11, c. 4-6]:
2.2. Lex superior կոլիզիոն նորմերի համակարգը ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում
(а) ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածը կոչվա՞ծ է արդյոք ամրագրելու ՀՀ իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների համակարգը։
Կոլիզիոն իրավունքի տեսանկյունից կարևոր է պարզել այն հարցը, թե ՀՀ
Սահմանադրության 5–րդ հոդվածը կոչվա՞ծ է արդյոք սահմանելու ՀՀ-ում
իրավական նորմերի համակարգը, թե՞ պարզապես ամրագրում է lex
superior կանոններ։ Տեսության մեջ նշվում է, որ ՀՀ Սահմանադրության
5-րդ հոդվածը նախատեսում է նորմատիվ իրավական ակտերի սպառիչ
շրջանակ (Սահմանադրություն, սահմանադրական օրենք, օրենք և ենթաօրենսդրական ակտ) և դրանց որոշակի աստիճանակարգություն [12,
էջ 93]։ Այս մոտեցման կողմնակիցները, կարծելով, թե Սահմանադրության 5-րդ հոդվածը կոչված է ամրագրելու նորմատիվ իրավական ակտերի
սպառիչ ցանկ, եզրակացնում են, որ, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումները դուրս են այդ ցանկից, ուստի այդ ակտերը ՀՀ-ում անմիջականորեն կարող են կիրառվել Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելուց հետո [12, էջ 93]։
Նախ՝ առանձին քննարկելու հարց է, թե ինչ հիմնավորմամբ է փորձ
արվում վերպետական միջազգային կազմակերպության մարմինների
նորմատիվ բնույթի ակտերի համար տեղ փնտրել ՀՀ պետական մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգում (չշփոթել ՀՀ մարմինների ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերի և ԵԱՏՄ մարմինների
նորմատիվ իրավական ակտերի կոլիզիաները լուծող նորմեր նախատեսելու անհրաժեշտության հետ)։ Միջազգային վերպետական կազմակերպությունների մարմինների ակտերի տեղը պետք է փնտրել ոչ թե ազգային օրենսդրության (նորմատիվ իրավական ակտերի) համակարգում, այլ
իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների ընդհանուր համակարգում։
Երկրորդ՝ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում թեև թվարկվում
են նորմատիվ իրավական ակտերի տեսակները (Սահմանադրություն,
սահմանադրական օրենք, օրենք և ենթաօրենսդրական ակտ), սակայն
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այդ բառերը, տվյալ հոդվածի կարգավորման առարկայի տեսանկյունից,
որևէ նշանակալից տեղեկություն չեն բովանդակում 1։ Այս հոդվածի նպատակը (կարգավորման առարկան) հոդվածում թվարկված նորմատիվ իրավական ակտերի միջև ուղղահայաց կոլիզիաները լուծող կանոններ նախատեսելն է և ոչ թե նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը ներկայացնելը։ Պետք է տարբերակել նորմատիվ իրավական ակտերի (իրավական նորմերի) համակարգը և իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը:
Այսպիսով, ոչ միայն ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածը կոչված չէ
սահմանելու նորմատիվ իրավական ակտերի սպառիչ համակարգ, այլ նաև
այս հոդվածը կոչված չէ կարգավորելու իրավական նորմերը ամրագրող ակտերի (ՀՀ իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների) սպառիչ համակարգը։
(b) ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածն արդյոք սպառի՞չ է սահմանում lex superior կոլիզիոն նորմերը։ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ
հոդվածում ամրագրված են միայն սահմանադրական նշանակություն
ունեցող lex superior կոլիզիոն նորմեր: Սահմանադիրը, բնականաբար,
սահմանադրական հարթությունում է կարգավորել միայն օրենսդիր և
գործադիր գործառույթներ իրականացնող մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կոլիզիաների լուծումը, քանի որ վերջին երկու հարյուրամյակի ընթացքում ձևավորել է օրենքների և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի աստիճանակարգության մասին հստակ (անվիճելի) պատկերացումներ և դրանց միջև կոլիզիաների լուծման անառարկելի կանոններ 2:
Մինչդեռ ՀՀ սահմանադիրը գործադիր գործառույթ իրականացնող
մարմինների ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի՝ միմյանց միջև կոլիզիաները կամ ՀՀ դատական մարմինների նորմատիվ
իրավական ակտերի (չշփոթել դատական նախադեպերի, այդ թվում՝ դատարանի՝ նորմատիվ բնույթի իրավական դիրքորոշումների հետ) կամ
վերպետական միջազգային կազմակերպությունների մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կոլիզիաների կարգավորման հարցում
ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում ՀՀ նախագահի հաստատումը պահանջող
միջազգային պայմանագրերի մասին հիշատակում նույնպես նախատեսված չէ, սակայն
օրենքի մեկնաբանության «ոսկե կանոնի» խախտում կլինի, եթե ՀՀ Սահմանադրության
5-րդ հոդվածը հասկացվի այնպես, որ հաստատված միջազգային պայմանագրերը ՀՀ
իրավունքի պաշտոնական աղբյուր չեն։
2
Ի դեպ, ռուսական աղբյուրներում նույնպես նշվում է, որ ՌԴ Սահմանադրությունն
ընդգծել է ռուսական օրենսդրության կառուցվածքի աստիճանակարգության ակունքները,
սակայն դրանում սահմանված են միայն իրավունքի ձևի առանձին տեսակների
աստիճանակարգային հարաբերությունները: Տե՛ս Толстик В. А., Иерархия источников
российского права: монография. Нижний Новгород, 2002. էջ 34:
1
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դրսևորել է որակյալ (գիտակցված) լռություն՝ դրանց լուծումները թողնելով
օրենսդիր մարմնին կամ իրավակիրառողներին ու իրավաբան գիտնականներին:
ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածը չի արգելում ՀՀ օրենսդրին
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով որոշել, օրինակ,
ՀՀ սահմանադրական դատարանի՝ օրենքն անվավեր ճանաչելու մասին
որոշման (եզրափակիչ մասի) տեղը նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգում։ Այն, որ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում ՀՀ Սահմանադրական դատարանի այս բնույթի որոշումների մասին հիշատակում
չկա, չի նշանակում, որ դրանք նորմատիվ իրավական ակտեր չեն 1 :
Օրենսդիր մարմինն իրավասու է օրենքով սահմանել ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում չնախատեսված՝ lex superior կոլիզիոն նորմեր։
Այսպիսով, ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում ուղղակի կամ
անուղղակի ամրագրված են lex superior կոլիզիոն սահմանադրական նորմեր։ Ընդ որում, սահմանադրական հարթությունում ամրագրում են ստացել միայն անառարկելի կոլիզիոն կանոնները։ Այլ նորմատիվ իրավական
ակտերում կամ իրավունքի այլ աղբյուրներում ամրագրված նորմերի միջև
կոլիզիաների լուծման կանոնները որոշելու հարցերը թողնված են օրենսդիր
մարմնի, իրավակիրառողների և իրավաբան գիտնականների լուծմանը:
3. Սահմանադրական նորմերի աստիճանակարգությունը
3.1. Սահմանադրության անհակասականությունը և ինքնաբավությունը: Սահմանադրական նորմերը կարո՞ղ են արդյոք հակասել միմյանց, և սահմանադրական նորմերի միջև առկա՞ է արդյոք ներքին աստիճանակարգություն: Առանձին հեղինակներ a priori բացառում են սահմանադրությունների ներքին հակասության հնարավորությունը. նրանք, ըստ
էության, սրբացնում են Սահմանադրությունը որպես տեքստ։ Օրինակ՝
սահմանադրագետ Ա. Մանասյանը նշում է. «Սահմանադրական նորմերի
(...) իրացման ընթացքում որպես ելակետ պետք է ընդունել այն տրամաբանությունը, որ սահմանադրական կարգավորումների միջև չկան և չեն
կարող լինել հակասություններ: Այլ կերպ` վերջիններս անհրաժեշտ է մեկնաբանել ոչ թե միմյանցից մեկուսացված ու միմյանց հակասող եղանա-

«Իրավական ակտերի մասին» 2002 թ. ՀՀ օրենքում ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի և ՀՀ առաջին ատյանի դատարանները, վերաքննիչ դատարանները և
վճռաբեկ դատարանի` ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերին
հակասող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի իրավական ակտն
անվավեր ճանաչելու մասին դատական ակտերը իրավացիորեն որակվել են որպես
նորմատիվ իրավական ակտեր:
1
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կով, այլ դրանց միջև տրամաբանական կապերի վերաբերյալ գիտելիքների կիրառման հիման վրա` Սահմանադրությունը դիտարկելով որպես
միասնական, ամբողջական փաստաթուղթ» [15, էջ 61]:
Ինչպես նշվեց, իրավակարգը պետք է լինի անհակասական, առավել
ևս անհակասական պետք է լինի նրա հենքը կազմող սահմանադրությունը: Այս առումով ուշադրության է արժանի այն մոտեցումը, ըստ որի՝ սահմանադրության՝ որպես աքսիոմատիկ համակարգի հատկություններից
մեկը նրա ներքին համաձայնեցվածությունն է, առանց որի հնարավոր չէ
կոնկրետ պատմական իրավակարգի հետագա զարգացումը [16, p. 219-232]:
Այնուամենայնիվ, Սահմանադրության անհակասականության մասին
դատողությունները պետք է համարել իդեալների աշխարհի մաս և չբացառել, որ իրականության մեջ սահմանադրության նորմերի տեքստային
ձևակերպումները կարող են միմյանց հակասել: Այսպես՝ պրոֆեսոր Գ.
Հարությունյանը նշում է. «Իր էությամբ Սահմանադրությունն ինքնաբավ
է: Անկատարությունն ու ներքին հակասությունները վերաբերում են տեքստային ձևակերպումներին, որոնք պետք է հաղթահարվեն նաև սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում [17, էջ 352]»:
Ինչպես նշվեց, ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 16.04.2013 թ.
ՍԴՈ-1081 որոշմամբ նույնպես նշել է. «Սահմանադրությունն ինքնաբավ
է, և տեքստային առերևույթ անհամապատասխանությունները կարող են
հաղթահարվել Սահմանադրության արժեբանության ու հիմնարար
սկզբունքների վրա հենվելով»:
Ինչ վերաբերում է Սահմանադրության ինքնաբավությանը, ապա կոլիզիոն իրավունքի տեսանկյունից կարևոր են հետևյալ հանգամանքները:
Նախ՝ Սահմանադրության ինքնաբավությունը նշանակում է, որ սահմանադրական նորմերն ընկալելու և մեկնաբանելու համար Սահմանադրությունն օժտված է սեփական միջոցներով (ռեսուրսներով): «Հիմնական
օրենքի մեկնաբանման ելման դիրքը դրա ինքնաբավության ճանաչումն է:
Այդ պատճառով Սահմանադրությունն ընկալելու համար անհրաժեշտ պաշարները պետք է ներդրված լինեն հենց դրանում: Առաջին հերթին այդպիսի դեր կատարում են նրա սկզբունքները, որոնցով Սահմանադրական
դատարանը ղեկավարվում է իր գործունեության ընթացքում» [18, с. 303]:
Երկրորդ՝ սահմանադրության ինքնաբավությունը նշանակում է, որ
Սահմանադրության ներքին հակասությունները լուծելու համար այն օժտված է սեփական ինքնապաշտպանական միջոցներով (ռեսուրսներով):
Սահմանադրագետ Ա. Մանասյանը իրավացիորեն նշում է. «Սահմանադրության ինքնաբավության էությունը կայանում է ոչ թե նրանում, որ Սահմանադրությամբ ամրագրված լինեն հասարակական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր մանրամասնությունները, այլ նրանում, որպեսզի
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Հիմնական օրենքն ընձեռի քննարկվող բնագավառում առաջացող տարատեսակ հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ կարգավորումներ
գտնելու հնարավորություն, այլ կերպ` ունենա ներսահմանադրական ինքնապաշտպանության անհրաժեշտ ու բավարար համակարգ» [15, էջ 59]:
Ցանկացած սահմանադրություն, այնքան ժամանակ, քանի դեռ գործող սահմանադրություն է, կոչված է ինքն իրենով հաղթահարելու իր անհամաձայնություններն ու դժվարությունները, այլ կերպ ասած՝ գործող
սահմանադրությունը միշտ ինքնաբավ է կամ, մաթեմատիկական տերմինով ասած, օժտված է լրիվությամբ [19, էջ 34]:
Այսպիսով՝ Սահմանադրության նորմերի միջև հակասության հնարավորությունը չի կարելի բացառել զուտ այն փաստով, որ դրանք ամրագրված են Սահմանադրության տեքստում։ Այն մարդու արարման արդյունք
է, ուստի չի կարելի a priori պնդել, որ զերծ է սխալներից, այդ թվում` ներքին հակասություններից։ Սահմանադրության ինքնաբավությունը հնարավորություն է տալիս սահմանադրությունների ներքին կոլիզիաները
հաղթահարելու սեփական միջոցներով (ռեսուրսներով):
3.2. Սահմանադրական նորմերի աստիճանակարգությունը ՀՀ-ում:
Սահմանադրական իրավունքի հայկական դոկտրինում առկա է մոտեցում
սահմանադրական նորմերի միևնույն արժեքի և հավասար իրավաբանական ուժի մասին: Օրինակ՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի պաշտոնաթող դատավոր Վ. Պողոսյանը ուղղակիորեն նշում է. «Ի տարբերություն ՌԴ Սահմանադրության՝ ՀՀ Սահմանադրությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ երկրների սահմանադրություններ, չունի որևէ նորմ, որով սահմանադրական դրույթները տարբերակվեն իրենց իրավաբանական
ուժով, և այդ հանգամանքն արտահայտված է շատ հստակ «Սահմանադրությունը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, և նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն» (հոդված 6, մաս 1-ին (2005 թ. խմբ., հեղ.)):
Այսինքն՝ սահմանադրական բոլոր դրույթներն ունեն միևնույն իրավաբանական ուժը, ուստի այդ դրույթներից ցանկացածը չի կարող որևէ ձևով
հակասել որևէ այլ դրույթի» [19, էջ 32-33]:
Սահմանադրության նորմերի աստիճանակարգության (հիերախիայի) մասին նշում են հայտնի սահմանադրագետներ Վ. Չիրկինը և Ս.
Ավագյանը: Նրանց կարծիքով, ՌԴ Սահմանադրության նորմերի ներքին
աստիճանակարգությունը դրսևորվում է հետևյալ կերպ.
1) Որոշ նորմեր առավել կարևոր են և կանխորոշում են Սահմանադրության այլ նորմերի բովանդակությունը: Դրանք սահմանադրական
կարգի հիմունքներն են: Սահմանադրության այլ նորմերը, Սահմանադրության մյուս գլուխներում կատարված փոփոխությունները չպետք է հակասեն սահմանադրական կարգի հիմունքներին (նորմերի նյութական
աստիճանակարգություն):
142

Քաղաքագիտություն

2) Առավել բարձր կարգի են Սահմանադրության անփոփոխ նորմերը
(օրինակ՝ ՌԴ Սահմանադրության 1-ին, 2-րդ և 9-րդ գլուխների դրույթները), այնուհետև՝ առավել բարդ կարգով փոփոխվող նորմերը, իսկ վերջում՝ ընդհանուր կարգով փոփոխվող սահմանադրական նորմերը (նորմերի ֆորմալ աստիճանակարգություն) [20, c. 67-68], [21, с. 191]:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 29.04.2021 թ. ՍԴՈ-1590 որոշմամբ Սահմանադրությունում փոփոխությունների սահմանադրականության ստուգման համատեքստում իմպլիցիտ ներկայացրել է սահմանադրական նորմերի աստիճանակարգության համակարգը:
Կարևոր է ընդգծել, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը այս որոշմամբ ուղղակիորեն չի քննարկել երկու գործող սահմանադրական նորմերի կոլիզիաների հարցեր: Այս որոշման մեջ խոսվում է Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի դրույթների` Սահմանադրության գործող նորմերի համապատասխանության ստուգման մասին: Այնուամենայնիվ, Դատարանը նշել է. «Սահմանադրական դրույթների փոփոխման
կարգերի տարբերակման նպատակներն են ապահովել Հայաստանի
Հանրապետության առաջին սահմանադրի՝ հայ ժողովրդի սահմանած
անփոփոխ դրույթներում ամրագրված արժեքների և սկզբունքների գերակայությունը (...) հնարավոր ներքին կոլիզիաների կանխումը, իսկ դրանց
բացահայտման դեպքում՝ լուծումը (ընդգծումը՝ հեղ.)»:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը հստակ նշել է, որ Սահմանադրության դրույթների փոփոխման կարգի տարբերակման նպատակը ոչ
միայն ներքին կոլիզիաների կանխումն է, այլև դրանց բացահայտման
դեպքում նման կոլիզիաների լուծումը: Նկատի ունենալով, որ ներքին կոլիզիաներ հնարավոր են ոչ թե Սահմանադրության փոփոխության նախագծի և գործող սահմանադրական նորմերի միջև, այլև երկու գործող
սահմանադրական նորմերի միջև: Ուստի կարելի է պնդել, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը իմպլիցիտ սահմանել է սահմանադրական նորմերի աստիճանակարգություն և սահմանադրական նորմերի կոլիզիաների լուծման lex superior կանոններ: ՀՀ Սահմանադրական դատարանի
որոշման 5.3-րդ կետից կարելի է բխեցնել lex superior կոլիզիոն հետևյալ
նորմերը.
ա) Սահմանադրության անփոփոխելի դրույթները գերակայում են
հանրաքվեի միջոցով ընդունված (փոփոխված) նորմերի նկատմամբ, իսկ
կոլիզիայի դեպքում իրավաստեղծ և իրավակիրառ մարմինները պետք է
նախապատվություն տան սահմանադրության անփոփոխ դրույթներին.
բ) Սահմանադրության անփոփոխելի դրույթները գերակայում են ՀՀ
Ազգային ժողովի կողմից ընդունված (փոփոխված) սահմանադրական
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նորմերի նկատմամբ, իսկ կոլիզիայի դեպքում իրավաստեղծ և իրավակիրառ մարմինները պետք է նախապատվություն տան Սահմանադրության
անփոփոխ դրույթներին.
գ) հանրաքվեի միջոցով ընդունված (փոփոխված) սահմանադրական
նորմերը գերակայում են ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական նորմերի նկատմամբ, իսկ կոլիզիայի դեպքում իրավաստեղծ
և իրավակիրառ մարմինները պետք է նախապատվություն տան հանրաքվեի միջոցով ընդունված նորմերին:
Միայն հանրաքվեով ընդունված սահմանադրական նորմերի կամ
միայն ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված (փոփոխված) նորմերի
միջև կոլիզիաների (հորիզոնական կոլիզիաներ) բացահայտման դեպքում
պետք է կիրառել lex posterior կամ հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող նորմերի կոլիզիաները լուծող այլ կոլիզիոն կանոններով:
4․ Եզրակացություն
ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածը կոչված չէ սահմանելու ՀՀ
իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների սպառիչ համակարգը։
ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածում ուղղակի կամ անուղղակի
ամրագրված են lex superior կոլիզիոն սահմանադրական նորմեր: Ընդ
որում, սահմանադրական հարթությունում ամրագրում են ստացել միայն
անառարկելի կոլիզիոն կանոնները։ Այլ նորմատիվ իրավական ակտերում
կամ իրավունքի այլ աղբյուրներում ամրագրված նորմերի միջև կոլիզիաների լուծման կանոնները որոշելու հարցերը թողնված են օրենսդիր մարմնի, իրավակիրառողների և իրավաբան գիտնականների լուծմանը:
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ИЕРАРХИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ И LEX SUPERIOR
КОНСТИТУЦИОННЫЕ КОЛИЗИОНЫЕ НОРМЫ
АРТУР ГАМБАРЯН
Российско-Армянский университет

Статья 5 Конституции РА не призвана определять исчерпывающую
систему официальных (формальных) источников права РА или
перечислять перечень нормативных правовых актов․
В 5 статье конституции РА прямо или косвенно фиксируються lex
superior конституционные колизионние нормы. Более того на уровни
конституции зафиксировано только бесспорные колизионные правила.
Вопросы определения правил разрешения коллизий между другими
нормативными правовыми актами оставлены законодательному органу
или правоприменителям и ученым-юристам. Из решения конституционного суда 29.04.2021г. ՍԴՈ-1590 выводится иерархия конституционных
норм.
Ключевые слова: пятая статьия конституции РА, иерархия прововых норм, колизионные нормы, правовая система, квалифицированное
молчание законодателя․

THE HIERARCHY OF CONSTITUTIONAL NORMS AND THE LEX
SUPERIOR CONSTITUTIONAL CONFLICT-OF-LAWS RULES
ARTUR GHAMBARYAN
Russian-Armenian University

The purpose of the article is to clarify the subject of regulation of Article
5 of the Constitution. Article 5 of the RA Constitution is not intended to define
an exhaustive system of official (formal) sources of RA law or to enumerate
a list of normative legal acts. Article 5 of the RA Constitution directly or
indirectly establishes the lex superior collisional constitutional norms. The
issues of determining the rules for resolving collisions between other
normative legal acts are left to the legislature or law enforcement officers and
legal scientists. The hierarchy of constitutional norms is derived from the
decision of DCC-1590.
Keywords: article 5 of the Constitution, consistency of norms, collisional
rules, legal system, efficient silence.
Ներկայացվել է խմբագրություն 09.06.2021
Երաշխավորվել է տպագրության 18.10.2021
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԱՐԻԶՄԱՅԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Աշխատանքը կատարված է 20 RF -189 «Խարիզմատիկ առաջնորդությունն
արևելքի ժամանակակից քաղաքական մշակույթներում (մարդաբանական
ասպեկտ)» գիտական ծրագրի շրջանակներում:
Հոդվածում հիմնավորված է մոտեցում, որ Ժողովրդավարական
անցումը՝ որպես քաղաքական փոփոխությունների բազմաշերտ գործընթաց ենթադրում է քաղաքական խարիզմայի համակարգված
ուսումնասիրություն: Այդ համատեքստում փաստարկվում է մոտեցում,
որ Ս. Հանթինգթոնի ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի» շրջանակներում տեղի ունեցած հետնահանջներից հիմնականում կարելի
էր խուսափել, եթե փոփոխությունները տեղի ունենային ժողովրդավարական համախմբման սկզբունքների հիման վրա՝ ստեղծելով հնարավորություններ, մի կողմից հաղթահարել քաղաքական անորոշությունները, մյուս կողմից՝ կերպափոխել քաղաքական խարիզման:
Ներկայացվում է, որ միայն կերպափոխվող խարիզմատիկ իշխանությունն իր խարիզմատիկ լիդերներով կարող են դուրս բերել երկիրը տարաբնույթ ճգնաժամերից՝ հետամուտ լինելով չափելի, հասանելի, կողմնորոշված և ինստիտուցիոնալ սահմանված խնդիրների լուծում ապագային միտված ժամանակի մեջ:
Բանալի բառեր. Ժողովրդավարական անցում, ժողովրդավարական համախմբում, քաղաքական խարիզմա, կեղծ ժողովրդավարներ
(«predemocratic» politicians), հանրային քաղաքականություն, խարիզմայի անկում, բազմամակարդակ խարիզմա, խարիզմայի կերպափոխում:

Ժողովրդավարական անցումը՝ որպես քաղաքական փոփոխությունների բազմաշերտ գործընթաց ենթադրում է հասարաքաղաքական համակարգի ժողովրդավարական կերպափոխում: Արդեն 1990-ական թվականներին Ս. Հանթինգթոնի ժողովրդավարական «երրորդ ալիքի» հայեցակարգի շրջանակներում, համեմատության մեջ սկսեցին լայնորեն
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ուսումնասիրել հարավեվրոպական և լատինաամերիկյան երկրների փորձը՝ որպես հետկոմունիստական հասարաքաղաքական համակարգի ժողովրդավարական կերպափոխման բանալի: Հետկոմունիստական երկրներում քաղաքական փոփոխությունները տեղի ունեցան «անցումագիտություն», «տրանսֆորմացիա», «ժողովրդավարական համախմբում»,
«գծային ազատականացում» հասկացությունների արժեքաբանության
տեսակիրառական սկզնունքների մեխանիկական ներդրման հիման վրա:
Ենթադրվում էր, որ ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի կազմաքանդումը կհանգեցնի ժողովրդավարացման, բայց ինչպես ռուս քաղաքագետ
Ա. Յու. Մելվիլն է նշում «ժողովրդավարական նորմերի կայացման և զարգացման պատմությունը խոսում է այն մասին որ ժողովրդավարությունը
դա զարգացման գաղափարների և սկզբունքների, ինստիտուտների ու
արարողակարգերի նորացման ու ընդարձակման գործընթաց է: Այսինքն՝
պատմության հոլովույթում ալիքային զարգացում ապրած այսօրվա ժողովրդավարական բնութագրիչներ ունեցող քաղաքական համակարգերի
և բացառապես մեր ժամանակների արդյունք ժողովրդավարությունների
տարբերություններն այնքան ակնհայտ են, որ ժամանակակից քաղաքական մտքի առջև դրվում է փոփոխությունների և քաղաքական զարգացման մասին ձևավորված պատկերացումների հայեցակարգային նորացման խնդիրը` հետկոմունիստական կերպափոխումների տարաբնույթ
հաշվառմամբ» [1, с. 22-43 ]: Ուշագրավ է նաև անցումագետ Լ․ Դայմոնդի
պնդումը, որ «XXI դար հասարակությունները թևակոխել են ժողովրդավարության ճգնաժամով, և «երրորդ ալիքը» կարող էր խուսափել պահպանողական «հետնահանջից» եթե փոփոխությունները տեղի ունենային
ժողովրդավարական համախմբման սկզբունքների հիման վրա՝ ստեղծելով նոր հնարավորություններ, մի կողմից հաղթահարել քաղաքական
անորոշությունները, մյուս կողմից՝ բացառել իշխանության օրինականության ճգնաժամը, և, կոշտ ու մրցունակությամբ պակասով տառապող գործիչների մուտքը քաղաքական համակարգ» [2, pp 36-50]: Կարելի է համաձայնել, որ միայն դերակատարների օրինական իշխանության ձևավորումը կարող էր ավարտին հասցնել ժողովրդավարական անցումից համախմբում ձևաչափը՝ մշակելով «անորոշությունից դուրս գալու» արդյունավետ ուղի անցումային փուլում գտնվող հասարակությունների համար:
Սակայն ի սկզբանե գծային զարգացում ենթադրող ժողովրդավարական
անցման գործընթացում գտնվող հետխորհրդային հասարակություններում ստեղծվել է քաղաքական վարչակարգերի, իշխանության բաշխման
և վերարտադրման կառույցների չափազանց լայն տարրապատկեր, ձևավորվել են տարբեր քաղաքական համակարգեր [3, էջ 111-113]: Ավելին՝
գծային ազատականացման հետևանքով հետխորհրդային երկրների ժո148
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ղովրդավարական անցումը հանգելով քաղաքական զարգացման (բաշխման, շարժունակության, ինքնության, մասնակցության, օրինականության) ճգնաժամերի խորտակեց ապստամբ զանգվածների հավատը խարիզմատիկ լիդերների իշխանության նկատմամբ: Դա ստեղծեց այնպիսի
լուրջ վտանգներ ինչպիսիք են՝ սպասումների հիասթափությունը, օտարումը, կոռուպցիան, սոցիալական անարդարությունը, միջանձնային
անվստահությունը: Ակնհայտ է, որ առկա հիմնախնդիրների լուծումն ուղղակիորեն պայմանավորված են ինչպես նշում է Ս. Հանթինգտոնը «հասարակության բարձր մակարդակի հասնելն ու այն պահելը շատ կախված
է քաղաքական ինստիտուտների պատասխանատու գործունեությունից»
[4, с. 25-26]: Ի գիտություն ընդունելով Ս. Հանթինգթոնի մոտեցումը՝ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ժողովրդավարական անցման գործընթացում կուտակված հսկայածավալ տեսակիրառական նյութերի վերլուծությունը հայեցակարգային հստակություն է ենթադրում: Այդ առումով ուշագրավ
է զինվորականների, պետության և քաղաքացիական հասարակության
փոխհարաբերություններում ավտորիտար մտածողություն և ոչ մրցունակ
տնտեսություն խրախուսող կեղծ ժողովրդավարների («predemocratic»
politicians) ինստիտուտի առկայության քննադատությունն անցումագետ
Գ. О’ Դոնելլի կողմից: Դասակարգելով Բրազիլիայի ձգձգված անցմանը
վերաբերող արդի խնդիրները Գ. О’ Դոնելլը կարևորում է՝ զինված ուժերի
ինստիտուցիոնալ ներկայացվածությունը և մեծ ազդեցությունը, բյուրոկրատացման բարձր կարգավիճակը, հայրախնամ քաղաքական
կառավարման ոճի (կլենտելիզմ և պերսոնալիզացիա) առկայությունը:
Հենց այս երևույթների ծնունդ կեղծ ժողովրդավարներն ստեղծում են մի
կողմից քաղաքական անորոշություն, մյուս կողմից տեղի է ունենում գործադիր իշխանության ինստիտուտոնալ կարգի զավթում՝ ամբոխահաճ
քաղաքական գործիչի կողմից: Այս համատեքստում էլ О’Դոնելլը տարբերակեց «ժողովրդավարական անցում» և «ժողովրդավարական համախմբում» հասկացությունները: Ելակետ ընդունելով О’Դոնելլի մոտեցումը՝ Սկոտ Մէինվարինգն ուշադրությունը կենտրոնացնելով համախմբագիտության հիմնախնդիրների վրա կարևորեց օրինականությունը, որը
հնարավորություն է տալիս ազատվել հանրային աջակցություն չվայելող
կառավարիչներից [5, с. 26 ]: Այս համատեքստում էլ Դ. Ռուշեմերը,
Ս. Հյուբները և Դժ. Ստեֆենսոնն ուսումնասիրելով պետական կառավարման տարբեր ձևերը՝ առաջարկեցին իրենց մոտեցումը՝ կերպափոխման
գործընթացում արարողակարգային նորմերի, սոցիալական տարբերակման և իշխանության ժողովրդավարության վրա էականորեն ազդում է
խարիզման [6, pp. 10, 18-25]: Փաստորեն, հանրագումարելով ժողովրդա-
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վարական անցման փորձն անցումագետներն եզրակացրեցին, որ քաղաքական խարիզմայի կերպափոխման ուսումնասիրումը դարձել է անհրաժեշտություն, քանի որ ձևավորվել է մոտեցում, ըստ որի՝ ինստիտուցիոնալ
ժողովրդավարությունը հնարավոր է ապահովել նաև քաղաքական խարիզմայի միջոցով: Այս դիտանկյունից էլ ժողովրդավարական անցման
գործընթացում խարիզմայի հիմնական կրողի և արարողի՝ քաղաքական
լիդերի գործունեության ուսումնասիրությունը երկակի կարևորություն է
ստացել: Այն կարող է բնականոն արդիականացնել հանրային քաղաքականությունը՝ պայմանավորված ինչպես տարրաբնույթ անձնական շարժառիթներով, այնպես էլ երբ իրական անհատականությունն դիտարկվում
է որպես և՛ ղեկավարման, և՛ կառավարման նորարարացման անհրաժեշտ
բաղադրիչ: Ժողովրդավարական անցման գործընթացում լիդերի խարիզմայի միջոցով հանրային քաղաքականության բնականոն արդիականացման և փոփոխության կառավարման տեսանկյունից առաջարկում ենք
տարբերակել «governance» և «management» հասկացությունները: Այսպես, «Governance» հասկացությունը նախապես մշակված պատասխանատվության և փորձի քաղաքակականության և ընթացակարգերի այնպիսի ամբողջություն է, որն օգտագործվում է ռազմավարական կառավարման ապահովման, դրված նպատակներին հասնելու, ունեցած պաշարները հաշվետվողական օգտագործման և ռիսկերը կառավարելի
դարձնելու ուղիների մշակման համար: «Management» հասկացությունը
ցանկացած կազմակերպության տարբեր պաշարների (մարդկային, ֆինանսական, ֆիզիկական և տեղեկատվական) պլանավորման, կարգավորման, ուղղորդման, վերահսկողության գործընթաց է՝ կազմակերպության առջև դրված նպատակներին հասնելու համար: Եթե «Governance»
հասկացությունը ներառում է խնդրի սահմանում և ճիշտ մշակած գործողությունների նպատակամետ կատարում, ապա «management» ՝ ճիշտ
մշակած գործողությունների ճիշտ կատարում է: Պայմանավորված հանրային քաղաքականության արժեքաբանությունից նպատակահարմար
է երկու մոտեցումներն էլ ժողովրդավարական անցման գործընթացում
զուգամիտված օգտագործել: Սակայն այդ երկրները, որպեսզի կարողանան նպատակամետ պատասխանեն մարտահրավերներին՝ գերապատվությունը պետք է տան «Governance»-ի սկզբունքներով վարվող քաղաքականությանը: Մեր կարծիքով դա հնարավորություն կտա իշխանության
իրականացման մշակույթը հարստացնել խարիզմատիկ պատասխանատվությամբ և անցյալ ներկա ապագա եռաչափության մեջ կարևորել
քաղաքական խարիզմայի արդյունավետ գործառումը՝ պայմանավորված
հանրային քաղաքականության բնականոն արդիականացմամբ և քաղաքական ժամանակի առանձնահատկությամբ:
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Ի՞նչ է խարիզման: Հին հունական դիցաբանության մեջ խարիզման
մեկնաբանվում էր հմայքի և գրավչության դիցուհիների՝ Քարիտների,
միմյանց փոխլրացնող կերպարների օգնությամբ: Ըստ Հեսիոդոսի Քարիտները հայր աստված Զևսի և օվկիանուհի Էվրիմոնայի երեք դուստրերն էին Էփրոսինեն՝տոնական խնդության, Ագլայան՝ տոնական շող ու
փայլի, և Թալիան՝ ծաղկուն երջանկության դիցուհիներն էին: Նրանք
Օլիմպոսում էին ապրում և պարտավոր էին իրենց գրավչությամբ ու հմայքով ուղեկցել սիրո և գեղեցկության Ափրոդիտեին, պերճախոսության դիցոհի Պեյթոյին և հանրահայտ Հերմեսին: Այստեղից ակնհայտ է, որ Քարիտները, ըստ էության, խորհրդանշում են Ափրոդիտեի՝գեղեցկության և
Հերմեսի՝ շողոքորթ խոսքի միջոցով ուշադրություն գրավելու ունակություն: Այս նպատակով էլ Ափրոդիտեին նվիրված տաճարներում Քարիտներին նվիրված պաշտպանմունքային ծեսեր են կատարվել՝ ակնկալելով
ստանալ նրբագեղություն, գրավչություն, բարեհաչություն, փառք, շնորհ,
պատիվ, պարգև, երանություն և դրանց միջոցով ազդել շրջապատ վրա
[7, с. 126] : Փաստորեն, խարիզման այն «աստվածային պարգևն» է,
որով օժտված անհատն ազդեցություն ունի զանգվածների վրա: Նշենք,
որ խարիզմայի նման մեկնաբանության հիմքը պայմանավորված է Մ. Վեբերի հայեցակարգի մեկնաբանումների փոխակերպման, ընդլայնման
նաև վերարժևորման հետ: Այդ բարդ գործընթացում որոշիչը մարդու
կողմից քաղաքացու իր դերի ազդեցության որակական գիտակցումն է:
Առանց դրա անիմաստ է խոսել քաղաքական իշխանության և զանգվածներ վրա խարիզմայի կառուցողական ազդեցության մասին: Այս նկատառումներով էլ Օքսֆորդի բացատրական բառարանում «խարիզմա»
(հուն.Χάρισμα) հասկացությունը բնութագրվում է որպես մարդկանց
գրավելու հզոր (ուժեղ) անձնային որակ [8, p. 236]: Ուսումնասիրելով այս
եզրույթի ծագումնաբանությունը՝ նշենք, որ այն տարբեր դրսևորումներ
ունի տարբեր քաղաքակրթություններում և տարբեր մարդաբանական
տիպերում: Արդյունքում՝ խարիզման բնորոշ է և՛ անգլիական «լիդերին»,
և՛ գերմանական «ֆյուրերին», և՛ ռուսական «վոժդին» [9, с. 5-6.]: Փաստորեն, անկախ քաղաքակրթական տարբերություններից` խարիզման` որպես աստվածային շնորհ, ներառված է քաղաքական իշխանության և իշխանական հարաբերությունների ձգտող բոլոր անհատների վարքաբանություն: Այս առումով քաղաքական խարիզման ուղիղ համեմատական է
լիդերի խարիզմայի հետ, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս բնութագրել
այն լիդեր-հետևորդ հարաբերությունները՝ որպես սոցիալ-հոգեբանական ֆենոմեն: Ըստ ֆենոմենոլոգ Մարկ Լուչիի «Խարիզման վառ արտահայտված գենետիկական հատկություններ են, որոնք հստակ երևում են
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ֆենոտիպի (արտաքինի) մեջ» [10, с 123.]: Այլ մոտեցման համաձայն՝ «խարիզման ոչ թե անձի բնածին կամ մարգարեական հատկություններով
օժտված լինելն է, այլ ոչ վերբալ վարքի արդյունք, ինչը, կախված իրավիճակից…» [11, с. 11.]:
Ուսումնասիրելով «խարիզմա» հասկացության ամենատարբեր մեկնաբանություններն՝ փաստենք, որ Մ.Վեբերի խարիզմայի հայեցակարգն
իր տեսական հիմնավորվածությամբ մնում է անգերազանցելի: XX դարի
սկզբին «իշխանություն», «տիրապետում» հասկացությունների կառուցվածքի ուսումնասիրմանը զուգահեռ Մ. Վեբերը ներկայացրեց խարիզման՝
որպես անհատին գերբնական ուժով օժտող սոցիալ- հոգեբանական ֆենոմեն՝ որպես Աստծո պարգև, աստվածածին ներուժ, «Աստծուց տրված
շնորհ» [12]: Ըստ Մ. Վեբերի՝ այդպիսի անհատն ունի «առաջնորդ» դառնալու բոլոր հնարավորությունները. քանի որ խարիզման առաջին հերթին
անհատի բացառիկ հատկանիշների արդյունք է և որպես այդպիսին այն
«հասանելի չէ բոլորին, և հենց դրա համար էլ արիստոկրատիզմի բարձրագույն հնարավորություն է և շրջապատի երևակայության արդյունք» [13, с.
341- 342 ]: Ասվածի շրջանակներում Մ. Վեբերը տարբերակեց իշխանության իրականացման քաղաքակրթական և դավանաբանական չափումները, համակարգեց «խարիզմա» երևույթը որպես Աստծո պարգև, աստվածածին ներուժ, «Աստծուց տրված շնորհ և ողորմություն»: Ավելին՝ Մ. Վեբերը համոզված էր որ Աստվածային շնորհ խարիզման սերտորեն փոխկապակցված է նոր սոցիալական կառույցների ստեղծման, ինչպես նաև անհատի ազատության, ստեղծագործական նախաձեռնությունների, պատասխանատվության և սոցիալականացման խնդրի հետ:
Խարիզմա և Խարիզմատիկ լիդեր. Մարդկային բացառիկ հատկություններով օժտված խարիզմատիկ առաջնորդը «ծնվում է» հեղափոխական փոփոխություններից: Փաստորեն, խարիզման մարդու այն որակն է,
որն ընդունվում է որպես անսովոր, գերբնական, գերմարդկային ուժով
օժտված անհատ՝ ուղարկված Աստծո կողմից՝ որպես հերոս–փրկիչ [14,
с. 646 ]։ Տվյալ մոտեցմամբ Մ. Վեբերը խարիզման բխեցնում է հավատի
և հույսի զգացումից, ինչպես նաև օրինականության ճանաչումից: Այս առումով էլ ուսումնասիրվում է հարիզմատիկ հեղինակության անհայտանալու, վերջավոր լինելու և կերպափոխվելու հնարավորությունը՝ համաձայն իշխանական հարաբերություններում առկա «հերոս–փրկիչ»
կերպարների իրականացման արժեշահային համակարգի: Ըստ Մ. Վեբերի հարիզմատիկ տիրապետում ունի դրսևորման բազմամակարդակ
ձևեր. հարիզմայի հիմքի վրա են ձևավորվել համաշխարհային կրոնի հիմնադիրներ Բուդդայի, Հիսուս Քրիստոսի և Մուհամեդի, պետության հիմնադիրներ` Լիկուրգի և Սոլոնի, մեծ զինվորականներ Ալեքսանդր Մակե152
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դոնացու, Հուլիոս Կեսարի, Նապոլեոնի, Չինգիզ Խանի և այլնի կերպարները [12]: Գերակա տեղ ու դեր հատկացնելով «խարիզմատիկ տիրապետություն» հասկացությունը՝ Մ. Վեբերը գտնում է, որ այն հնարավորություն է տալիս մեծ և փոքր խմբերին միավորելու՝ գաղափարների անձնավորման միջոցով: Այս համատեքստում հատկանշական է, որ քաղաքական անկայունությունների ժամանակ լիդեր են դարձել այն անձինք,
որոնք ի սկզբանե հակված են եղել իրենց առաքելություն իրականացնելիս, իրավիճակով և արդյունավետ կառավարման տրամաբանությամբ
պայմանավորված, խարիզմայի արժեքային բովանդակությունը կերպարանափոխության ենթարկվել, ինչն էլ պայմանավորում է նրանց իրականացրած իշխանության մեջ եղած հակասությունները [15, էջ 140]: Դրանով
է բացատրվում այն, որ խարիզմատիկ լիդերները շատ տարաբնույթ
են և, պայմանավորված քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի և
առկա մարտահրավերների էությամբ կերպափոխվում են: Սակայն,
նկատի պետք է ունենալ նաև, որ խարիզմատիկ առաջնորդներ հավասարապես կան կառավարման բոլոր ոլորտներում, և նրանք միայն վարչական էություն և բնույթ չունեն: Դրա վառ օրինակ է Մահաթմա Գանդին,
որն իր հեղինակությամբ ու նվիրվածությամբ հնդիկ ժողովրդին տարավ
ոչ բռնի պայքարի՝քաղաքացիական անհնազանդության, հաղթեց և
չընդգրկվեց կառավարության մեջ, երբ իր ղեկավարած «Ազգային կոնգրես» կուսակցությունը դարձավ կառավարող: Այստեղ արժևորվում է լիդերի քաղաքական գիտակցության էվոլյուցիան կառավարման գաղափարի
նկատմամբ ունեցած ռացիոնալի և իռացիոնալի փախհարաբերությունների ներդաշնակման կարողությունը: Լինելով բարդ և բազմաչափ երևույթ՝
խարիզմատիկ տիրապետության խնդիրը սերտորեն կապված է սոցիալքաղաքական շարունակական փոփոխությունների, կառավարման նոր
ինստիտուտների ստեղծման, ինչպես նաև սոցիալական կարգի պահպանման խնդիրների օրինականության հետ: Այս ելակետային մոտեցմամբ էլ նեովեբերականները խարիզմայի և օրինականության փոխհարաբերությունները սերտորեն կապում են կառավարողի արհեստավարժության հետ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հանրային շահերի նպատակամետ և՛ օբյեկտիվ վերլուծությանը, և՛ սուբյեկտիվ կերպափոխմանը [16,
p. 557]: Հետևաբար, սահմանված նպատակներին հասնելու համար, կառավարող դասը գերխնդիր ունի բարձրացնելով բյուրոկրատական ապարատի արհեստավարժ գործունեությունը հետամուտ լինել արժանավորների (մերիտոկրատիայի) իշխանությանը: Ավելին՝ ոչ արհեստավարժները
չեն կարող ինքնուրույն սահմանել քաղաքական նպատակներ և գիտակցաբար ընտրել այդ նպատակների իրականացման համար համապատասխան միջոցներ: Ըստ Մ. Վեբերի՝ ազգը և պետությունը միասնական
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համակարգ են, որոնք առանց մեկը մյուսի չեն կարող գոյատևել: Այդուհանդերձ, ազգը պետք է դառնա պետություն, որպեսզի պաշտպանի իր
մշակութային արժեքները, իսկ պետությունն իր հերթին պետք է դառնա
ազգ՝ ներքին միասնականության և համակեցության պահպանման նպատակով: Այս դիրքորոշմամբ Մ. Վեբերը պետության պահպանման համար
ավելի կարևորում է ուժի կիրառումը, քան խարիզման, համոզված լինելով
որ հասարակական կարծիքի փոփոխությունը ձևավորվում է «վերևում»՝
փոխելով քաղաքական գործունեության բովանդակությունը [17, c. 68 ]:
Քաղաքականության փորձն ապացուցում է, որ ամբոխի օգնությամբ
(նշանակություն չունի, թե այդ ամբոխը, որ Աստծուն է ծառայում) իշխանության հասած առաջնորդները կառավարում իրականացնելիս կա՛մ
կանխավ դատապարտված են կործանման, կա՛մ հրաժարվում են իրենց
համոզմունքներից, կա՛մ փոխակերպման են ենթարկում իրենց գաղափարները՝ հիմնականում չլուծելով իրենց առաջադրված հիմնախնդիրները: Հուսախաբ լինելով իր իսկ կողմից ընտրված «մարգարեների» կողմից՝ ամբոխն օտարվում է իրականությունից և դուրս գալիս (կամ դուրս
մղվում) քաղաքական կառավարման թատերաբեմից: Իշխանության այսպիսի էությունը հոգեբանորեն զանգվածներին դարձնում է մարգինալ արժեքների, միֆերի կրող և ստեղծող: Օրինականության այս ձևը հիմնված
է առաջնորդի և ամբոխի մարգինալ համակրանքի վրա: Խարիզմատիկ
օրինականությունը, ըստ Մ.Վեբերի, ոչ միայն անկայուն է, փոփոխական,
այլև անպատասխանատու է: Խարիզման իշխանական հարաբերություններում կարող է հարատևել այնքան ժամանակ, մինչև որ կառավարողներն իշխանություն կիրականացնեն ռացիոնալ-իրավական (կամ լեգալ)
հիմքի վրա [15, էջ 144-152]:
Վերոշարադրյալը մեզ հնարավորություն է տալիս առանձնացնել ժամանակակից խարիզմատիկ լիդերի հետևյալ հատկությունները. նպատակադրում, արդյունքի կառավարում, նորարարություն, հաջողություն և
այլն: Այս համատեքստում էլ ըստ Ռ. Հաուսի՝ խարիզման չի բնութագրում
լիդերին կամ հետևորդներին, այլ բնութագրում է նրանց միջև գոյություն
ունեցող հարաբերությունները [18, p. 189-207]: Իսկ Ջ. Կոնգերին և Ռ. Կանունգոյն համոզված էին, որ խարիզման լիդերի և նրա հետևորդների համագործակցության արդյունքն է, որը ներառում է երեք փուլ՝ իրավիճակի
գնահատում, ռազմավարական հեռանկարների կանխատեսում (մասնավորապես՝ ոչ ավանդական նպատակների ձևակերպման միջոցով)
և հետևորդների համար ոգեշնչման և օրինակ ծառայելու կարողություն: Միևնույն ժամանակ, քաղաքականությունը որպես խաղ ընկալելով՝
խարիզմատիկ լիդերներն իրատեսորեն գնահատում և հաճախ կերպափոխում են իրենց խարիզման [19, p. p. 47-50]: Այդ գործընթացը ենթադրում է հաղորդակցման և բանակցությունների արվեստի զարգացում, որը
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հանգեցնում է՝ «փոխակերպվող լիդերություն»: Այս հիմքի վրա լիդերն
իր հետևորդներին է ներկայացնում ապագայի իր տեսլականը, որոնք էլ
ոգեշնչվելով այդ տեսլականով նախ ընդարձակում են աջակիցների բանակը, ապա համախմբվում են՝ իրագործելու լիդերի կողմից մշակված՝ ապագային միտված գաղափարները: Այս մոտեցմամբ լիդերության տեսաբան Բ. Բասը լիդերի և նրա հետևորդների երկարակեցությունը կարևորելով՝ խարիզման մեկնաբանում է որպես փոխակերպվող լիդերության
բաղադրիչ [ 20, p. 511]:
Մեր հետազոտության համար հիմք ընդունելով Մ․ Վեբերի խարիզմայի հայեցակարգը՝ նպատակահարմար ենք համարում նաև ներկայացնել Է․ Շիլզի խիստ արդիական մոտեցումը խարիզմայի բազմամակարդակ հայեցակարգի վերաբերյալ [21, с. 5-18.]։ Այն հնարավորություն է տալիս ժողովրդավարական անցման գործընթացում ուսումնասիրել խարիզման իր արժեքային բազմաչափությամբ՝ դիտարկելով այն հասարակական կարգի և համակեցության պահպանման ակտիվ կենտրոնների հետ
փոխհարաբերության մեջ: Ըստ Է. Շիլզի՝ խարիզման հատկանիշ է, որը
բնորոշ է, ոչ միայն լիդերներին, այլև անհատականություններին, գործողություններին, ինստիտուտներին, որոնք ապահպանում են հասարակական կարգը։ Այդ նկատառումներով է։ Շիլզը գերակա նշանակություն է
տալիս ինստիտուցիոնալ խարիզմային՝ պնդելով, որ եթե չկա խարիզմայի
այդօրինակ լայն ընդգրկում, ապա այն ունի ապակառուցողական և հանրային համակեցությունը խաթարող բնույթ [22, pp. 199-213]։
Մեր հետազոտության նպատակից ելնելով՝ ժողովրդավարական
անցման գործընթացի ուսումնասիրման առանցքում եղած մեկնաբանությունները խարիզմայի հայեցակարգի արժեքաբանաության շուրջ՝ կարող
ենք փաստել, որ խարիզմայով օժտված անհատը՝ որպես լիդեր, իր նատակամետ գործողություններով պարտավոր է քաղաքական իշխանությանը տալ խարիզմատիկ բնույթ՝ հետամուտ լինելով անցումից համախմբում գործընթացում հանրային շահի բնականոն արդիականացմանը։
Այս առումով քաղաքական իշխանության խարիզման ուղիղ համեմատական է լիդերի խարիզմայի հետ, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս
լիդերության ինստիտուտին նպատակադրված հաղթահարել քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը և հասարակությունը տանել բնականոն արդիականացման ուղով: Վերոշարադրյալից կարելի է եզրակացնել, որ իրականացնելով ինստիտուցիոնալացված խարիզմատիկ իշխանություն խարիզմատիկ լիդերները կարողացել են դուրս բերել իրենց
երկիրը տարաբնույթ ճգնաժամերից՝ հետամուտ լինելով չափելի, հասանելի, կողմնորոշված և սահմանված խնդիրների որոշակի լուծմանը՝
որոշակի ժամանակի մեջ: Միայն այս չափանիշների հաշվառմամբ է
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հնարավոր, որ խարիզմատիկ լիդերությանն իր մեջ կենտրոնացնի հանրային քաղաքականության շարունակական կերպափոխումների արժեքաբանությունը: Ուստի ՀՀ հանրային քաղաքականության հիմքում պետք
է դնել խարիզմատիկ լիդերի կերպարի կայացումը և կերպափոխումը՝ համաձայն հանրային շահի գերակայության: Դա թույլ կտա բարձրացնել լիդերների պատասխանատվությունը և հրաժարվել քաղաքական գերշահույթից ու մենաշնորհից, այսինքն՝ բնականոն արդիականացնել հանրային
քաղաքականությունը՝ համանուչ պատասխանելով ոչ միայն երկրին նետված մարտահրավերներին, այլև մարտահրավերներ նետել՝ լուռ զարգանալով:
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ХАРИЗМЫ В
ПРОЦЕССЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА
МАРИАМ МАРГАРЯН
Академия государственного управления Республики Армения

Работа выполнена в рамках научного проекта 20 RF-189
«Харизматическое лидерство в современных политических культурах
Востока (антропологический аспект)».

В данной статье обосновывается подход, согласно которому демократический транзит как многослойный процесс политических изменений предполагает систематическое изучение политической харизмы. В
этом контексте считается, что откатов, имевших место в рамках
«третьей волны» демократизации С. Хантингтона, можно было бы избежать, если бы изменения происходили на основе принципов демократической консолидации, создавая возможности для преодоления политической неопределенности и трансформации политической харизмы.
Автор убежден, что только преобразующееся харизматическое
правительство с его харизматическими лидерами может вывести
страну из различных кризисов, добиваясь измеримого, доступного и
ориентированного решения определенных проблем, нацеленного
на будущее.
Ключевые слова: демократический транзит, демократическая
консолидация, политическая харизма, лжедемократы («predemocratic»
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This project was carried out within the framework of the scientific
project 20 RF-189 “Charismatic Leadership in the Contemporary Political
Cultures of the East: An Anthropological Aspect”

The article puts forward an argument that the democratic transition as a
multilayered process of political transformations implies a systematic study
of political charisma. In this context, the author argues that the retreats might
have mostly been avoided within the realm (frames) of the “third wave” by
Samuel Huntington if the changes had occurred based on the principles of
democratic consolidation creating opportunities to overcome political
uncertainties on the one hand and to transform political charisma on the
other. The author is convinced only transforming charismatic power, with its
charismatic leaders, can confront various crises the country faces pursuing
measurable, attainable, oriented and institutional solutions to the defined
problems geared towards the future in time.
Keywords: democratic transition, democratic consolidation, political
charisma, “predemocratic politicians”, public policy, the decline of charisma,
multilevel charisma, the transformation of charisma.
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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

XXI դարում ազգ-պետությունների համար որպես դարի մարտահրավեր համարվում է համաշխարհայնացումն ու դրա հորձանուտում ազգային ինքնության բնականոն արդիականացման գործընթացը: Հոդվածում հոդվածում համակարգային վերլուծության է ենթարկվել համընդհանրացման պայմաններում տեղեկատվահաղորդակցական հոսքերի առկայությամբ Հարավային Կորեայում գործարկված կրթական ազգային-ռազմավարական հայեցակարգը:Այս
համատեքստում կարևորված է բնաշխարհիկ կրթություն ստացած
ռազմավարական ընտրանու կենսական նշանակությունն ազգային
անվտանգության պահպանման և ինքնության բնականոն արդիականացման գործընթացում:
Բանալի բառեր. ռազմավարական ընտրանի, բնաշխարհիկացում, ներծին կրթական ռազմավարություն, ինքնաարդիականացում, ինքնորոշում, համաշխարհայնացում:

Թեմայի արդիականությունը
Տեղեկատվահաղորդակցական նորագույն տեխնոլոգիաների և համացանցի ի հայտ գալն արմատական փոփոխության է ենթարկել ժամանակի և տարածության վերաբերյալ հանրային ընկալումներն ու չափումները: Ազգ-պետություններին մինչ այդ բնորոշ էր բավականին ներամփոփ գործառում: Սակայն ամենը փոխվեց, երբ արդյունաբերական հասարակությանը փոխարինելու եկավ տեղեկատվական հանրույթը, որտեղ
էլ հիմնական կապիտալը համարվում է տեղեկույթը: Իսկ գիտելիքի կառավարումն իր յուրահատկությամբ և համընդհանրությամբ պայմանավորում է տեղեկատվական հասարակության բնույթը [1]:
Բոլոր ժամանակաշրջաններում հասարակությունների բնականոն
արդիականացման, նաև տարաբնույթ ճգնաժամերի հաղթահարման հիմնական պատասխանատուներն ազգային պոլիարխիկ ընտրանիներն են:
Վերջիններս իրենց ձեռքում կենտրոնացնելով հասարակության ֆինանսատնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ բնույթի պաշարների
ու դրանց հիմնական մասը, կանոնակարգում և կառուցակարգում են
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տվյալ սոցիումի հասարակական-քաղաքական, մշակութային և տնտեսական կյանքի նորմերն ու արժեշահային համակարգը պատմական ժամանակի ծիրում [2]:
Քաղաքական գործընթացների ռազմավարության մշակման և իրականացման առումով էլ գերակա է քաղաքական ընտրանու դերը: Ինչպես
արդարացիորեն դիտարկում է ռուս քաղաքագետ Պանարինը, քաղաքական ընտրանին կարող է ոչ միայն դրական դեր խաղալ, այլև հաճախ
հանդիսանալ հասարակական ողբերգության պատճառ կամ դառնալ կատակերգության գլխավոր դերակատար [3]:
Եվ որպեսզի հասարակությունը խուսափի նման ապագայի հեռանկարներից, խիստ անհրաժեշտ է, որ ազգային ընտրանին ունենա ռազմավարական մտահայեցողություն և ապագայի իր հստակ տեսլականն ու
դրան հասնելու մարտավարական քարտեզը, այլ ոչ թե ունակ լինի զբաղվելու բացառապես այսրոպեական խնդիրների լուծմամբ՝ երբեմն արդյունքում անգամ վտանգելով հանրույթի ապագան[4]:
Խիստ կարևոր և մեր օրերում արդեն կենսական անհրաժեշտություն
է, որպեսզի ազգային ընտրանիներն ունենան նաև բնաշխարհիկ ծագում,
այն է՝ հավաքագրվեն և արդիականան բացառապես սեփական պաշարների հաշվին: Իսկ պատճառը, որ այն կենսական անհրաժեշտություն է
դարձել մասնավորապես մեր օրերում, ըստ հեղինակի՝ պայմանավորված
է համընդհանրացման ու դրա համատեքստում տեղեկատվական տարաբնույթ հոսքերի կիրարկմամբ ազգ-պետությունների ինքնիշխանությանն սպառնացող վտանգների բազմաչափությամբ և բազմազանությամբ[5]: Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես XXI դարում արդեն մեծ
մասշտաբների հասնող հիբրիդային պատերազմների, մշակութային և
քաղաքակրթական էքսպանսիայի, փափուկ (soft power) և խելացի (smart
power) ուժերի կիրառմանը, որոնց շրջանակներում տեղական ընտրանիների ներկայացուցիչների վերապատրաստման և իրենց ձեռնտու արժեբանությամբ ուսանելու արդյունքում տեղերում հաճախ ազգային մտահայեցողությամբ և արժեհամարգով ձևավորված ընտրանիների փոխարեն
իշխանության է գալիս պարզապես տեխնոկրատների մի բույլ, որ, չհանդիսանալով տեղական քաղաքակրթական արժեբանության կրողներ, ձախողում են տվյալ հանրույթի քաղաքական արդիականացման, սեփական
տեսակի վերաարժևորման և ինքնագնահատման, աշխարհին նորովի
ներկայանալու գործընթացը: Արդյունքում նման հասարակություններն
ընկնում են քաղաքական տարաբնույթ ճգնաժամերի հորձանուտ և հընթացս ժամանակի ավելի խճճվելով դրանց շրջապտույտներում՝ մարգինալացվում են և դուրս մղվում համաշխարհային քաղաքական լրջագույն
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գործընթացներից [6]: «Մարգինալ մարդ» հասկացությունը շրջանառության մեջ է դրել Ռ. Պարկը: Հեղինակը «մարգինալ մարդ» ասելով նկատի
ուներ տարբեր սոցիալական տիրույթների և մշակույթի սահմանագծում
հայտնված այն անհատին, որը լիարժեքորեն ներառնված չէ ոչ մեկի, ոչ էլ
մյուսի մեջ: Այստեղ, սակայն, կարևոր հանգամանքն այն է, որ երկու տարբեր մշակույթների սահմանագծում գտնվող մարգինալը սեփական «Ես»-ի
ինքնության համընթաց արդիականացման տեսանկյունից ամենևին էլ
հակված չէ երկխոսության: Արդյունքում՝ մշակութային խառնածնություն
հորձանուտում հայտնված մարգինալ անհատի վերափոխումը քաղաքացու տևում է շուրջ 20 տարի: Այս համատեքստում է, որ անհրաժեշտ է սեփական «Ես»-ի ինքնորոշման բարդ գործընթացում հնարավորինս աջակցել վերջինիս՝ բարձրացնելով «պետական ես»-ի մրցունակությունը: Այլապես ցանկացած ընտրություններից հետո կամ մեկ այլ հարմար պահի հեղափոխականացված մարգինալ զանգվածները տարաբնույթ ընդվզումների, խռովությունների և անգամ գունավոր հեղափոխությունների դրոշ
կարող են բարձրացնել: Եվ ինչպես արդարացիորեն նկատում է քաղաքագետ Մ. Մարգարյանը, մարգինալության՝ որպես ընդհանուր հասարակության կամ նրա առանձին սոցիալական խմբերի սոցիալ-քաղաքական
վարքաբանության հակասոցիալական դրսևորումների և հասարակական-քաղաքական գործընթացներից օտարվածության հետևանք, «կանխարգելման և հաղթահարման, ինչպես նաև հասարակությունների բնականոն զարգացման ու շարունակական բարեփոխումների ճանապարհով
քաղաքական մշակույթի արդիականացման համար էական, եթե չասենք
վճռորոշ, դերակատարություն ունի ներծին մերիտոկրատական ընտրանու
կամքը» [7]:
Արդեն XX դարի 90-ական թվականներին ոչ արևմտյան՝ հատկապես
հեռավորարևելյան հասարակությունների քաղաքական արդիականացման գործընթացի գերակայություն է դառնում ընտրանիների բնաշխարհիկացման խնդիրը: Այժմ կդիտարկենք ազգային ռազմավարական (մերիտոկրատական) ընտրանիների պատրաստմանը նպատակաուղղված
ներծին կրթական համակարգի դերն ու նշանակությունը կորեական
ստացված փորձի միջոցով:
Կորեայի կրթական համակարգի բնաշխարհիկացումը:
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո՝ մասնավորապես սառը պատերազմի տարիներին, երբ աշխարհաքաղաքական համակարգին բնորոշ
էր երկբևեռությունը, Արևմուտքի՝ մասնավորապես ԱՄՆ-ի քաղաքական,
տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքակրթական ազդեցության ոլորտում
հայտնված լատինաամերիկյան, աֆրիկյան և ասիական մի շարք հանրույթներ որդեգրեցին «վազող արդիականացման» փորձը: Սա իրենից
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ենթադրում է սեփական կենսաձևի և կյանքի որակի կերպափոխում հանրային կառավարման արևմտյան փորձի մեխանիկորեն ընդօրինակման
ճանապարհով:Դրանց արտատպումը մի կողմից ունեցավ դրական ազդեցություն հասարակական մտքի և գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովման հարցում, քանի որ Արևմուտքում գիտատեխնիկական առաջընթացն ու նորարական մոտեցումները, և որպես դրանց արդյունք՝ հանրային կառավարման կառուցակարգերը, ինստիտուտներն ու մեթոդաբանությունն անհամեմատելի հաջողություններ էին գրանցել: Սակայն մյուս
կողմից էլ տեղական արժեշահային համակարգի, մշակութային և սոցիալքաղաքական վարքաբանության առանձնահատկությունների, ավանդույթների, աշխարհընկալման յուրօրինակության անտեսումն առաջ բերեց լուրջ տարաձայնություններ տեղական ավանդական մտահայեցողության և արևմտյան արժեբանության միջև: Կորեայի կրթական համակարգը ժամանակի հոլովույթում պարբերաբար հայտնվել է տարբեր արտաքին հոսքերի ազդեցության ներքո՝ պայմանավորված քաղաքական
ժամանակի առանձնահատկություններով, Հեռավոր Արևելքում հիմնական քաղաքական և քաղաքակրթական դերակատարներով: Այսպես օրինակ՝ մինչև XIX դարի վերջը կորեական կրթական համակարգը, ինչպես
նաև ողջ մշակութային ոլորտը, գտնվում էր չինական քաղաքակրթության
ազդեցության ներքո: Հիշեցնենք, որ քննարկվող ժամանակահատվածում
չինական կրթական ձևաչափի առանցքում ընկած էր կոնֆուցիականությունը, որը, ի դեպ, իր վառ ընդգծված հետքը թողել է նաև ողջ չինական
քաղաքակրթական աշխարհի արժեբանության վրա: Կոնֆուցիական
կարծրատիպերի վրա կառուցված կրթական համակարգի մեթոդաբանության հիմքում ընկած էր ավտորիտարիզմը, որը մերժում էր նորարական մոտեցումներն ու կրթության գիտահետազոտական բնույթը: Կրթական այս ձևաչափի հիմնական խնդիրն ուսանողների կողմից չինական
դասական գրականության տառացի յուրացումն էր՝ ուսուցանողի և նրա
տրամադրած տեղեկույթի նկատմամբ անվերապահ հարգանքի ու վստահության պահանջով: Որպես հանրային նշանակության ինստիտուտ՝ հիշյալ կրթական ձևաչափի հիմնարկների առջև պետական իշխանության
կողմից առաջադրանք էր դրվել սահմանված արժեբանության, սոցիալական վարքաբանության կաննոնների, աշխարհընկալման սկզբունքների
տիրույթում պատրաստել անհրաժեշտ կադրերի, ովքեր հընթացս ժամանակի պետք է լրացնեին գործող ընտրանիների շարքերը:
XIX դարի վերջերից սկսած արդեն, կապված ճապոնական ինտերվենցիայի հետ, Կորեան, ներառյալ նրա կրթական համակարգը, հայտնվեցին Ճապոնիայի ազդեցության ոլորտում: Ճապոնիան Հեռավոր Արևել-
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քում առաջինն էր, որ ձեռնամուխ էր եղել արդիականացման գործընթացին՝ ուղենիշ սահմանելով քաղաքական արդիականացման արևմտյան
ձևաչափը: Արդյունքում ստացվում է, որ Կորեայի առաջին շփումներն
արևմտյան արժեբանական համակարգի հետ, այդ թվում և կրթական
ոլորտում, տեղի են ունեցել ճապոնական միջնորդությամբ: Արևմտյան
ստանդարտներով արդիականացած ճապոնական կրթական համակարգը
կորեական կրթական համակարգ ներմուծեց նոր մոտեցումներ, մեթոդներ և ընթացակարգեր, ինչպես, օրինակ, ակադեմիական կարգը, օտար
լեզուների ուսուցումը, կրթական կազմակերպությունների ինքնավարության սկզբունքը, քննադատական մոտեցումը, ուսուցիչների վերապատրաստման, նաև կրթական գործընթացների կազմակերպման նոր ընթացակարգեր: Սակայն արդեն 1945-ից հետո Արևմուտք-Կորեա հարաբերություններն ստացան անմիջական բնույթ՝ հանձինս ԱՄՆ-Կորեա բազմամակարդակ և բազմաչափ շփումների: Ըստ էության՝ Կորեան՝ մասնավորապես նրա հարավային հատվածը, ամբողջությամբ ընկավ ԱՄՆ տոտալ վերահսկողության դաշտ: Կորեական կրթական հաստատություններն ուղղակի նմանակում էին ամերիկյան կրթական հաստատությունների ուսուցման կազմակերպման, դասընթացների մեթոդաբանության, կառավարման սկզբունքներին, դասացուցակների կազմման ձևաչափերը՝
անգամ դասավանդվող առարկաների մեծ մասը նույնական էր: Ի հավելումն նշվածի՝ հսկայական նշանակություն էր հատկացվում անգլերենի
դասընթացներին: Կրթական զանազան ծրագրերի շրջանակներում ԱՄՆ-ն
հոգ էր տանում, որ բազմաթիվ կորեացի երիտասարդներ իրենց բարձրագույն կրթությունն ստանան կամ շարունակեն ԱՄՆ-ի բարձրակարգ
ԲՈՒՀ-երում և վերադառնան հայրենիք: Արդյունքում՝ ԱՄՆ-ն Կրեայում
ունենում էր արևմտյան արժեբանությամբ կրթված և այդ արժեքները կրող
երիտասարդ, խոստումնալից կադրեր, որոնց էլ ամեն գնով աջակցում էր
գալ իշխանության: ԱՄՆ-ի այս քաղաքական կուրսը, առանց լուրջ խոչընդոտների հանդիպելու շարունակվում է ընդհուպ մինչև 1990-ական թթ. վերջ:
Փաստորեն, ստացվում է, որ Կորեան իր պատմության ծիրում գրեթե
մշտապես հայտնվել է արտաքին մեկ այս, մեկ այն ուժերի ազդեցության
ոլորտում: Բնականաբար՝ սա չէր կարող իր քաղաքակրթական և հաստատութենական կնիքը չթողնել տեղական արժեքների ձևավորման և
բարեշրջման վրա: Արտաքին այս տարաբնույթ հոսքերի բովում, այնուամենայնիվ, եղել են առանձին շրջանակներ, որոնք պարբերաբար պայքար
են մղել կորեական ինքնուրույն քաղաքակրթական ձևաչափի, ինքնության չափույթների, սեփական արժեշահային համակարգի, սեփական տեսակի ձևավորման, հաստատման և կայացման համար: Իր ուրույն քաղաքակրթական տեսակի կայացման և ինքնատիպության ամրագրման համար պայքարն ինստիտուցիոնալ բնույթ կրեց մասնավորապես XX դարի
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վերջերից: Միաբևեռ աշխարհին բազմաբևեռ աշխարհակարգով փոխարինելու առաջին իսկ նախանշանների ի հայտ գալուն զուգընթաց՝ նկատելիորեն թուլացավ ԱՄՆ-ի միանձնյա քաղաքական կշիռը և դերակատարությունը Հեռավոր Արևելքում: Դրանից օգտվելով հեռավորարևելյան
գրեթե բոլոր երկրները հայտ ներկայացրին ինքնորոշվելու, սեփական
ինքնուրույնության մակարդակը բարձրացնելու, իսկ որոշներն անգամ՝
օրինակ Չինաստանը, տարածաշրջանային տերություն դառնալու համար:
Կորեական կառավարող ընտրանին քաջ գիտակցեց, որ ինքնորոշվելու և համընդհանրացման ձգտող նոր աշխարհակարգում ուրույն տեղն ու
դերն ապահովելու, սեփական տեսակի ինքնատիպության շարունակականությունն ապահովելուն միտված ռազմավարական կառավարում կարող է իրականացնել միայն ներծին մերիտոկրատական ընտրանին, որը
պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կայացնել ազգային կրթական համակարգը: Համաշխարհայնացման, գիտատեխնիկական նորարարության և տեղեկատվական հանրույթի գոյության պայմաններում հասկանալով, որ առանց արդիականացման, քաղաքական համակարգի բարեփոխման և հանրային կառավարման որակի բարձրացման՝ անհնար է ապահովել սեփական ուրույն տեղը գլոբալ շուկայում, կորեացիներն ընտրեցին
ավանդականի և արդիականի սինթեզի ռազմավարական հայեցակարգը:
Կորեական ընտրանին նախապատվությունը սկսեց տալ արդիականացման այն ձևաչափին, որն այլևս չէր ենթադրում արևմտյան արժեքաբանության մեխանիկական նմանակում, այլ պարառում էր պատմական ժառանգությունը, պատասխանում էր ներկայի պահանջներին և ուղղված էր
դեպի ապագայի հրամայականներ [8]: Կորեական կրթական համակարգում ևս սկսվեց բարեփոխումների երկար գործընթաց, որը միտված էր
որպես վերջնարդյունք ստեղծել դպրոց և բուհական համակարգ, որն իր
մեջ կսինթեզեր ազգային ոգին և արդիական տեխնոլոգիաները: Այսպես,
օրինակ, կորեական կրթական համակարգն իր գաղափարաբանության
հիմքում դրեց կյանքի, սոցիալական վարքաբանության, կենցաղի, հանրային կառավարման կոնֆուցիական կարծրատիպերը, որոնք ժամանակի
հոլովույթում հարմարեցվել էին կորեական կենցաղի և ապրելակերպի պահանջներին: Արդյունքում՝ կորեական կրթական հաստատություններում
սկսեց գերիշխել կոլեկտիվացման, կոլեկտիվ պատասխանատվության, վերադասի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի, փոխադարձ աջակցության գաղափարաբանությունը, որոնց հիմքի վրա էլ դասընթացի կազմակերպումն արդեն իրականացվում էր արդիական արևմտյան տեխնոլոգիաներով, ընթացակարգերով, կառավարման մեթոդներով: Արդյունքում՝
Կորեայում Ճապոնիայի օրինակով արդիականացման գործընթացն սկսեց
ընթանալ «Տեղական ոգի, արևմտյան տեխնոլոգիաներ» կարգախոսի
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ներքո: Գիտավերլուծական հարացույցի հիման վրա իրականացված
ավանդականի և արդիականի նման համադրման արդյունքում ստեղծված
կրթական ազգային համակարգն սկսեց պատրաստել բնաշխարհիկ հոգեկերտվածքով և, միևնույն ժամանակ, նորարական բարձրագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետող ռազմավարական հմտություններով օժտված
ընտրանի: Նմանօրինակ ընտրանին էլ, իրականացնելով «good governance»
(լավ կառավարում) Կորեայի համար ապահովեց կայուն և ցանցային կառավարման ու անհրաժեշտ պայմաններ:
Եզրակացություն
Ամփոփելով՝ արձանագրենք, որ XXI դարն սկսվել և, ամենայն հավանականությամբ, ընթանալու է համաշխարհայնացման գործընթացների
ուղեկցության, եթե ոչ անգամ գերակայության պայմամներում: Պայմանավորված տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու գիտատեխնիկայի աննախադեպ առաջընթացով՝ այսօր արդեն կապն աշխարհի ամենատարբեր ծայրերի միջև առավել քան դյուրին է և ձեռնհաս: Ասվածից կարող ենք փաստել, որ հասարակությունների միջև ինտերակտիվ
կապն ու բազմաչափ փոխհամագործակցությունը և շփումները դարձել են
համաշխարհայնացման և համընդհանրացման օբյեկտիվ բնույթի հիմնական նախադրյաներ: Արդյունքում՝ համընդհանրացման գործընթացն իր
բարդ, հակասական, բազմաչափ և տարասեռ չափույթներով սկսում է
սպառնալ կլանելու ամեն ազգայինն ու տեղականը: Խնդիրն ավելի է բարդանում, երբ, պայմանավորված Արևմուտքի գիտատեխնիկական և նորարական ներուժի հստակ ընդգծված առաջնորդությամբ՝ մասնավորապես
XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբներին համաշխարհայնացումն ընթանում էր արևմտյան արժեշահային համակարգի առաջնորդության և գերակայության պայմաններում, ինչի պատճառով էլ երբեմն համաշխարհայնացումն և արևմտականացումը (վեստերնիզացիան) նույնականացվում էին: Ազգ-պետությունները, ըստ էության, լավ հասկանալով, որ անհնար է խուսափել համընդհանրացման գործընթացից, կանգնեցին ազգային նկարագրի վերացման մեծագույն մարտահրավերի առջև: Հեռավորարևելյան որոշ երկրների, այդ թվում և Կորեայի, կառավարող ընտրանիներն արդեն 2000-ական թթ.սկսեցին գիտակցել, որ խնդրի լուծումն ազգային և համաշխարհայինի համակարգային և կառավարելի համադրման
մեջ է, երբ առանց կորցնելու ազգային դիմապատկերդ միևնույն ժամանակ կարողանում ես ինտեգրվել համաշխարհային քաղաքակրթությունների ընտանիք: Իսկ նման բազմաչափ, բազմամակարդակ, բարդագույն
ռազմավարական խնդիր ի վիճակի է իրականացնելու միմիայն ազգային
բնաշխարհիկ մերիտոկրատական ընտրանին: Նման ընտրանիներ պատրաստելու վերջնանպատակով էլ հիշյալ երկրները ձեռնամուխ եղան ազգային կրթական համակարգ ստեղծելու ռազմավարական խնդրին:
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РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
АЙК ПАЙТЯН
Академия государственного управления Республики Армения

В XXI веке для национальных государств серьезнейшими вызовами
являются глобализация и в ее условиях удачное проведение модернизации национальной самоидентичности. В данной статье праводиться
систематический анализ национально-стратегической образовательной
концепции реализуемая в Южной Корее при наличии информационнокоммуникационных потоков в условиях глобализации. В этом контексте
подчеркивается особая важность стратегической злиты имеющую
зндогенное образование в процессе поддержания национальной
безопасности и естественной модернизации самоидентичности.
Ключевые слова: стратегическая элита, эндогенная образовательная стратегия, самомодернизация, самоопределение, глобализация.

THE ROLE OF THE ENDOGENE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE
FORMATION OF THE NATIONAL STRATEGIC ELITE
HAYK PAYTYAN
Academy of Public Administration of the Republic of Armenia

In the 21st century, globalization and the process of natural modernization
of national identity are considered to be the challenges of the century for the
nation-states. The article gives detailed analysis and information on the
educational national-strategic concept, implemented in South Korea, in the
terms of generalization and various information and communication network
flows. Taking as a starting point the modern approaches of comparative
political science, the role and the significance of indigenous education in the
process of forming endogene strategic elite has been emphasized, thus
emphasizing the necessity of implementing a national educational strategy in
the Republic of Armenia. The vital importance of indigenous education in the
process of national security protection and the natural modernization of identity
is emphasized in this context.
Keywords: strategic elite, naturalization, endogene educational
strategy, self-modernization, self-determination, globalization.
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՈՒՐՎԱԳԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ՄԱԳԴԱ ԱՐՍԵՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածում քննարկվել են «քաղաքական մշակույթ» և «ինստիտուտներ» կատեգորիաների միջև փոխազդեցության կենսունակությունն ապագային միտված ռազմավարական տեսլականների
մշակման տեսանկյունից։ Այս առումով հեղինակը հոդվածում
քննարկում է մի կողմից՝ ապագագիտության հնարավոր, հավանական և նորմատիվային, և մյուս կողմից՝ անհատական և կոլեկտիվ
մակարդակներում «ցանկալի ապագայի» ձևաչափերը՝ ուսումնասիրելով դրանց փոխհարաբերակցությունն անցումային գործընթացների մշակութային և ինստիտուցիոնալ փոխակերպումների հետագծի
համատեքստում։
Բանալի բառեր. քաղաքական մշակույթ, սահմանադրականացում,
ինստիտուտներ, ապագա, անցումային գործընթացներ, խելացի ուժ։

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական իշխանության, և
մասնավորապես՝ հանրային քաղաքականության որակի կառավարման
համատեքստում քաղաքական մշակույթ-ինստիտուտներ փոխներգործության ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է սոցիալական փոխակերպումների բազմաշերտությամբ, ինչպես նաև «անցյալ-ներկա-ապագա» եռաչափության մեջ իրողությունների գիտութենահեն վերլուծության և ռազմավարական տեսլականների (strategic vision)
մշակման հրամայականով։
Վերջին մեկ տարում տեղի ունեցած իրադարձությունները՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից մարտի
11-ին հայտարարված կորոնավիրուսի (COVID-19) համաշխարհային համաճարակը, Արցախյան 44-օրյա պատերազմը և հետպատերազմյան
իրադարձությունները ժամանակի և տարածության մեջ ցույց տվեցին, որ
կարող են դառնալ ճակատագրական թեստավորում ոչ միայն մեկ անձի
հաշվարկով, այլև՝ ազգի, ժողովրդի, հասարակության և պետության «իմունային համակարգի» կենսունակության գնահատման տեսանկյունից։
Համաշխարհային համաճարակը և ոչ միայն, առհասարակ, ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակ, ի հայտ է բերում սոցիալ-քաղաքական
համակարգի բոլոր խոցերը և արտացոլում է անհատական (individual),
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հոգեբանական, մշակութային և ինստիտուցիոնալ զարգացման ստատուս-քվոն՝ պայմանավորելով պետական կառավարման մակարդակով
ճգնաժամի շուտափույթ հաղթահարման, դրանից բխող հետևանքների
իմացաբանական, կանխատեսման և կառավարման կարողությունը։
Հասարակական մակարդակում սոցիալականացման և վերասոցիալականացման գործընթացների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
հոգեբանական տեսանկյունից քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցությունը, սոցիալ-տնտեսական մոբիլությունը, ինչպես նաև հակազդման մեթոդաբանությունը ժամանակի մարտահրավերներին շատ
հաճախ ունեն հուզականության բավական մեծ բաղադրիչ։ Վերջինս կասկածի տակ է դնում ոչ միայն անցյալի և ներկայի միջև կապի հիմնավորվածությունը, այլև ապագաբանական ցնծակաթվածի (ֆուտուրշոկ) է
հասցնում անվտանգության մասին մեր ընկալումները՝ ուժգնացնելով նախատիպային վարքային ձևաչափերի վերարտադրությունը։
Սա հանգեցնում է մշակութային մակարդակում հասարակության քաղաքական սոցիալականացման ոչ թե համաչափ և պլյուրալիստական,
այլ՝ բախումնային և հեգեմոնիստական ձևաչափերի զարգացմանը [1]։
Դրանք ուղեկցվում են սոցիալ-տնտեսական կայունության ցածր մակարդակով, ինչպես նաև սոցիալական խմբերի բևեռացմամբ՝ հասարակության մեջ ձևավորելով տարբեր արժեքներ և իդեալներ կրող գաղափարական և հակոտնյա խմբավորումներ, որոնց գոյությունն էապես դժվարացնում է սոցիումի ներսում համակեցության ապահովումը։
«Մշակույթ» և «ինստիտուտներ» կատեգորիաների միջև գոյություն
ունեցող հակասությունները, ինչպես նաև դրանց դերի, նշանակության և
մեկը մյուսի նկատմամբ գերակայության շուրջ իրարամերժ կարծիքներն
առաջ են բերել թյուրըմբռնում, որ ինստիտուտները կարող են ապահովել
կառավարման որակ արտածին գործոնների փոխառե-լիության և գործնական կիրառման պայմաններում։ Սակայն, հարկ է նկատել, որ արտածին գործոններն անխուսափելիորեն ենթարկվում են ձևախեղման ներծին
գործոնների հետ փոխազդեցության արդյունքում։ Հետևաբար, ինստիտուտների գործունեության ձևաչափերն ունեն օնտոհոգեբանական
(ontopsychology) և մշակութային ծագումնաբանություն, և դրսևորում են
իրենց գործառական արդյունավետությունը՝ ելնելով արտածին գործոնների հետ հնարավոր ներդաշնակեցումից։
Անհատական, հոգեբանական, մշակութային և ինստիտուցիոնալ մակարդակների միջև փոխազդեցությունը նեոքաղաքական գործընթացների հոլովույթում պետք է ենթադրի հանրային քաղաքականության և արժեշահային համակարգի արդիականացում ապագագիտության հետևյալ
երեք ուղղություններով [2, էջ 284-289]՝ 1) ի՞նչ կարող է պատահել (հնարավոր ապագա), 2) ի՞նչ է հավանական, որ կպատահի (հավանական
170

Քաղաքագիտություն

ապագա), 3) ի՞նչ ենք մենք ցանկանում, որ պատահի (նորմատիվային
կամ հետահայաց վերլուծություններով հիմնված ապագա)։
Առաջին դեպքում քաղաքական զարգացման գործընթացի և սոցիետալ փոփոխությունների կանխատեսումը հիմնվում է իրողությունների
հաշվարկման և վերլուծության վրա (երբեմն կոչվում է նաև «այլընտրանքային ապագա»)։
Երկրորդ դեպքում ապագան կանխատեսվում է՝ ելնելով բնության
պաշարներից և հասարակության ներուժից: Ապագայի այդ տեսակը հավանական է համարվում, եթե քաղաքական ծրագրեր մշակողները սեփական շահերի հաստատման նկատառումներով չեն արագացնում քաղաքական գործընթացները:
Երրորդ դեպքում ապագայի կանխատեսումները համապատասխանում են վերլուծաբանների ապագա պահանջներին, արժեքներին և հնարավորություններին, ինչպես նաև ցանկալի ապագայի վերաբերյալ մոտեցումներին: Նորմատիվային ապագայի կանխատեսումը նեղացնում է
հնարավոր և հավանական ապագայի շրջանակները և պայմանավորված
է որոշակի նպատակների ու ձգտումների իրականացմամբ: Այս առումով
տարբերակվում են «դեղատոմսային» և նկարագրողական մեթոդները։
Առաջինի դեպքում հայեցակարգերի և ծրագրերի միջոցով փորձ է արվում
հստակեցնել հասարակության արժեշահային համակարգը ցանկալի
ապագայի գծագրման համատեքստում։ Նկարագրողական մեթոդի պարագայում ներկայացվում է, թե օբյեկտիվորեն ինչպիսի ապագա կարող է
ակնկալվել։ Թեև ապագայի որակական ուսումնասիրության մոտեցումների մեծամասնությունը հիմնվում է սուբյեկտիվ դատողությունների հիման
վրա, այնուամենայնիվ, ապագան տեսնելու, կանխատեսելու և հիշելու համար վերլուծաբանների և ապագաբանների կողմից փորձ է արվում ներդաշնակեցնել սոցիետալ մակարդակում անցյալի ինտեգրման, ներկայի
գիտակցման և ապագայի հնարավոր զարգացման սցենարների մշակման գործընթացները։
Վերոշարադրյալ հարցադրումներին 1) ի՞նչ կարող է պատահել,
2) ի՞նչ է հավանական, որ կպատահի, 3) ի՞նչ ենք մենք ցանկանում, որ
պատահի) պատասխանելու համար անհրաժեշտ է սոցիետալ մակարդակում զուգամիտել և ներդաշնակեցնել անցյալի ինտեգրման, ներկայի գիտակցման և ապագայի հնարավոր զարգացման սցենարների մշակման
գործընթացները։
Ապագայի վերոնշյալ ձևաչափերը «մաքուր ձևով» չեն գործառում և
ունեն մեկ ընդհանրություն. դրանք ձևավորվում են նեոքաղաքական և մետամոդեռն ժամանակային տարածությունում։ Մետամոդեռնիզմը ենթադ-
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րում է բարդ, բազմաշերտ և տարաբնույթ սկզբունքների հենքով ձևավորված համակարգ, որը գլոբալ և լոկալ առումով մարտահրավերներին պատասխանելու նպատակադրմամբ վերադառնում է պատմական հիշողությանը և ոգեղենականությանը՝ հիմնավորելով «անցյալ-ներկա-ապագա»
ժամանակային տիրույթում ազգային, քաղաքական և քաղաքացիական
ինքնությունների բնականոն զարգացման անհրաժեշտությունը: Մ. Մարգարյանի դիտակմամբ՝ «այն չի ենթադրում լոկ ինքնամերժում, այլ ստեղծում է հնարավորություն՝ սեփական տեսակը դիտել սինուսոիդային տատանումների համատեքստում՝ շեշտադրելով «պարտության գնահատման», ներկայի մասին ընկալումների ռացիոնալացման և որպես «փորձիսխալի» կառավարման հարացույցի մերժման անհրաժեշտություն» [2]։
Անկախությունից ի վեր ՀՀ քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի
(ինքնության, բաշխման, մասնակցության, ներթափանցման, օրինականության) ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անհատական և սոցիետալ մակարդակներում ապագայի կանխատեսման համար անհրաժեշտ
կարողության ձևավորումը փոխարինվել է «իռացիոնալ կամ ցանկալի
ապագայի» ձևաչափի ուրվագծմամբ։ Այն ենթադրում է անհատական և
կոլեկտիվ մակարդակներում իրավիճակային լուծումների կիրարկում։
Դրանք արտացոլում են հասարակության հուզականության, վախերի,
չհաղթահարված բարդույթների և տվյալ ժամանակի ու տարածության
մեջ նախատիպային ոչ կենսունակ վարքային ձևաչափերը՝ առավելապես
արդիականացնելով Ա. Մասլոուի բուրգի ամենաստորին օղակը՝ անհատի
մարդաբանական և կենսաբանական պահանջմունքները։
Այս համատեքստում արդիական է քննարկել քաղաքական մշակույթինստիտուտներ փոխներգործությունն անցումային գործընթացների տեսանկյունից:
Արդի քաղաքական գիտության մեջ ինստիտուցիոնալ փոխակերպումների, քաղաքական և սահմնադրական մշակույթների փոխազդեցության շրջանակներում Ու. Պաուելի [3, pp. 183–203] և Ռ. Ջեփերսոնի
[4, pp. 143–163], Մ. Լևինի [5, pp. 117-133], Ա. Գրիֆի և Դ. Լայթինի [6, pp
633–652.], Ջ. Մահոնեի [7, pp. 507–548], Կ. Թելենի [8, pp. 471–498] կողմից տարբերակվում են սոցիոլոգիական, ռացիոնալ ընտրության և պատմական մոտեցումները։ Դրանք ինստիտուտների ձևավորման և զարգացման բարեշրջային գործընթացում շեշտադրում են ոչ թե ակնթարթային
կերպափոխումը, այլ՝ շարունակականությունը։ Այն ենթադրում է ներծին
և արտածին գործոնների համարժեքության, տարբերակման, ինչպես
նաև ինստիտուցիոնալ «գենեզիսի» վերլուծության և քաղաքականության
դերակատարների ներուժի որոշակիացման անհրաժեշտություն։
Հետկոմունիստական երկրների անցումային գործընթացների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ինստիտուցիոնալ փոխակերպումները տեղի
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են ունեցել արտածին գործոնները (գծային ազատականացումը որպես
ունիվերսալ
բաղադրատոմս,
ժողովրդավարացման
արևմտյան
ձևաչափերը, սահմանադրականացման մեխանիկացումը, արժեքային
հեղափոխությունները և այլն)՝ որպես համակարգի ներածին և միևնույն
ժամանակ «կվազի» չափորոշիչներ համարելու հետևանքով։
Վերոնշյալը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ և՛ քաղաքական ընտրանու իշխանության իրականացման, և՛ փորձագիտական ու վերլուծական հարթության համատեքստում բավարար ուշադրություն չի հատկացվել, և գուցե նաև նաև անտեսվել են քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման մշակութային, ինստիտուցիոնալացման և սահմանադրականացման առանձնահատկությունները։
Քաղաքական համակարգի ներծին և արտածին գործոնների մեխանիկական փոխազդեցության վառ օրինակ է 1990-ական թվականներին
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի, ինչպես նաև նախկին Խորհրդային Միության անկախացած երկրներում կառավարման ձևաչափերի տեղայնացման հիմնախնդիրները։
Նախքան ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացումը, հետկո-մունիստական երկրներից Հայաստանը, Լիտվան, Մոլդովան սահմանադրությամբ ամրագրեցին կիսանախագահական կառավարման՝ «պրեմիեր-նախագահական» ձևաչափը, Ռուսաստանը, Բելառուսը, Ուկրաինան, Ղազախստանը և Ղրղըզստանն ինստիտուցիոնալացրին նախագահական-խորհրդարանական ձևաչափը, իսկ Ադրբեջանը, Տաջիկիստանը,
Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը և Վրաստանը նախապատվություն տվեցին նախագահական կառավարման ձևաչափին։ Վերոնշյալ երկրներից
Մոլդովան (2000 թ. 2016 թ. ՍԴ որոշումը [8]), Ուկրաինան (2004 թ.,
2010 թ., 2014 թ.), Վրաստանը (2004 թ., 2010 թ., 2017 թ.), Հայաստանը
(2005 թ., 2015 թ.) և Ղրղըզստանը (2007 թ., 2010 թ., 2016 թ.) առավելապես ներքաղաքական զարգացումների արդյունքում իրականացրել են
սահմանադրական փոփոխություններ՝ նպատակ հետապնդելով կրճատել
նախագահի լիազորությունները և կենսագործել իշխանության ճյուղերի
փոխզսպման և հակակշռման կառուցակարգերը։
Օ. Հարիտոնովայի դիտարկմամբ՝ հետկոմունիստական երկրների
սահմանադրական փոփոխությունները և արդյունքում անցումը կառավարման այս կամ այն ձևաչափից մյուսին, փաստում էին իրավաքաղաքական համակարգում այդ սահմանադրությունների ոչ թե բովանդակային, այլ՝ «դեկորատիվ» նշանակության և դերի մասին [9]։ Ի հավելումն
վերոնշյալի՝ նշենք, որ ինստիտուցիոնալ զարգացման մեխանիկացումը
սահմանադրությունից սահմանադրականացման, այն է՝ սահմանադրական, խորհրդարանական և քաղաքական մշակույթների միջև կապի բացակայության արդյունք էր։
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Ստորև դիտարկենք իրավաքաղաքական փոխակերպումների ինստիտուցիոնալացման և սահմանադրականացման հարթությունները։
Ինստիտուցիոնալ փոխակերպումների համատեքստում արդիական
նշանակություն ունեն քաղաքագետներ Ջ. Մահոնեյի և Կ. Թելենի կողմից
մշակված ինստիտուցիոնալ կերպափոխման ձևաչափերի տարբերակումները (փոխարինում (displacement), շերտավորում (layering), շեղում (drift),
վերակառուցում (conversion)) [10]։
«Փոխարինում» (Displacement) ձևաչափի դեպքում քաղաքական խաղի հին կանոնները և գործող ինստիտուցիալ կարգավորումները փոխարինվում են նորերով (օրինակ՝ սահմանադրական փոփոխությունները,
դրանց միջոցով կառավարման մի ձևաչափից անցումը մյուսին և այլն)։
Ռեֆորմների իրականացման այս ձևաչափը բացատրվում է հետհեղափոխական տրամաբանությամբ, որը ենթադրում է հաղթանակի օրինականացում նախկինում գործող ինստիտուտների փոխարինմամբ։ Հեղափոխականները սահմանում են քաղաքական խաղի նոր կանոններ՝ օգտվելով քաղաքականության մյուս դերակատարների այլևս «թույլ» կարգավիճակից և համոզված լինելով, որ նրանց ոչինչ խանգարել չի կարող։ Ինստիտուցիոնալ կերպափոխման այս ձևաչափը կիրարկվել է հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր «գունավոր» հեղափոխությունների արդյունքում։
«Շերտավորում»-ը (Layering) հանդիսանում է միաժամանակ և՛ հին, և՛
նոր ինստիտուցիոնալ կարգավորումների արդյունք։ Ի տարբերություն
«փոխարինման» ձևաչափի՝ «շերտավորման» ձևաչափը չի ենթադրում
ամբողջությամբ նոր ինստիտուտների ներդրում։ Այն ենթադրում է փոփոխություններ, արդիականացում, լրացումներ և այլն։ Հետկոմունիստական
տարածքում ինստիտուցիոնալ փոխակերպումների «շերտավորման»
ձևաչափը կիրառվել է Կենտրոնական Ասիայի երկրներից Ղազախստանում («Ղազախստանի Հանրապետության առաջին նախագահի մասինազգի առաջնորդը» Սահմանադրական օրենքը [11]), Տաջիկիստանում
(2016 թ. սահմանադրական փոփոխություններ [12]) և Թուրքմենստանում
(2016 թ. սահմանադրական փոփոխություններ [13])՝ նախագահների
պաշտոնավարման ժամկետները երկարացնելու նպատակով։ Նմանօրինակ զարգացումներ տեղի են ունեցել նաև Արևելյան Եվրոպայի երկրներում (Ադրբեջան (2016 թ. Սահմանադրական փոփոխություններ [14]), Բելառուս (2004 թ. հանրապետական հանրաքվե [15]) հանրաքվեների միջոցով՝ նպատակ ունենալով չեղարկել նախագահի պաշտոնավարման սահմանափակումները։
«Շեղում»-ը (Drift) տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ հին ինստիտուտներն արտաքին գործոնների ազդեցության ներքո փոխակերպվում
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են միայն ֆորմալ առումով։ Այս համատեքստում որպես օրինակներ կարող ենք դիտարկել քաղաքական ընտրանիների կողմից հասարակության
արդիականացման և վերասոցիալականացման հատվածային բնույթը,
ինչպես նաև հանրային ֆինանսների ոչ հասցեական և անարդյունավետ
կառավարումը տարածքային համաչափ զարգացման հիմնախնդիրների
հաղթահարման տեսանկյունից։
«Վերակառուցում»-ը (Conversion) ենթադրում է գործող քաղաքական
խաղի կանոնների և ինստիտուտների վերագործարկում դրանց դերի և
նշանակության նոր մեկնաբանությունների, ինչպես նաև ներդրված նոր
գործառույթների և նպատակների շրջանակներում։ Այս առումով
«conversion»-ի կիրարկման օրինակ կարող է դիտարկվել ընտրությունների կամ հեղաշրջման/հեղափոխական զարգացումների արդյունքում իշխանության եկած նոր քաղաքական ընտրանիների կողմից կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացումը։ Հարկ է նշել,
որ այդ փոփոխությունները կարող են չարտահայտել իշխանության եկած
քաղաքական ուժերի նախկին ընդդիմադիր դիրքորոշումները, հատկապես հետհեղափոխական ժամանակային տիրույթում։
Վերոնշյալ ինստիտուցիոնալ փոխակերպումների ձևաչափերի ուսումնասիրությունը և դրանց համադրումը հետխորհրդային երկրներում տեղի
ունեցող զարգացումների հետ, ցույց են տալիս, որ նշյալ ձևաչափերը հիմնականում գործարկվել են «վերևից»՝ բացառելով ինստիտուտների և քաղաքականության այլ դերակատարների մասնակցությունը ժողովրդավարական անցման գործընթացներում։ Բացի այդ, հետխորհրդային ինստիտուտների փոխակերպման ձևաչափերը վկայում են համաձայնության և
համագործակցության, փոխզիջման և հանդուրժողականության հաստատման ճանապարհին քաղաքականության դերակատարների կամքի
և/կամ վախի առկայության մասին։
Սահմանադրական փոխակերպումների համակողմանի ուսումնասիրության տեսանկյունից նպատակահարմար ենք համարում քննարկել քաղաքական գործընթացների գնահատման քաղաքական սահմանադրագիտության մոտեցումը։ Այն բացառում է միայն իրավական տեսանկյունից
Սահմանադրության ուսումնասիրությունը՝ մատնացույց անելով իրավական մոտեցման թերի լինելը քաղաքական գործընթացների, պետության
սահմանադրաիրավական և քաղաքական կարգի մասին հասարակության ընկալումների ու պատկերացումների, ինչպես նաև քաղաքացիական
մասնակցության օբյեկտիվ գնահատման առումով: Խնդիրն այն է, որ անձի
քաղաքական իրավունքների և ազատությունների իրականացման խոսույթի իրավական չափորոշիչը նվազեցնում է քաղաքական բանավեճերի
կենսունակությունը հասարակական-քաղաքական կյանքում: Այդօրինակ
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մոտեցումը կարելի է որակել որպես անվստահություն հանրության սոցիալ-քաղաքական ներուժի նկատմամբ: Այն երկրներում, որտեղ անձի իրավունքների և ազատությունների խոսույթը կրում է ապաքաղաքական
բնույթ, քաղաքացիները մարգինալացվում են քաղաքական գործընթացներից՝ չկարողանալով քաղաքական գնահատականներ տալ այնպիսի
հիմնարար հարցերի, ինչպիսիք են օրինակ` իրավունքի, ազատության, և
պատասխանատվության կառուցվածքը, և դրանց տարանջատումը: Այս
երեք հասկացությունների գիտակցումը և դրանց իրականացումը նախորոշում են քաղաքացու սոցիալ-քաղաքական վարքի ձևաչափը, որն իր
արտացոլումն է գտնում խորհրդարանական քաղաքական մշակույթում:
Քաղաքական և իրավագիտական խոսույթի շրջանակներում արդիական նշանակություն ունի այն տեսակետը, որ Սահմանադրությունը
«պարգև» է քաղաքական պայքարի ընթացքում հաղթած քաղաքական
ուժին [16]։ Այս տեսանկյունից կարող ենք ենթադրել, որ քաղաքականության դերակատարները ճանաչում են Սահմանադրության «ուժ»-ն այնքան
ժամանակ, քանի դեռ այն պաշտպանում է իրենց շահերը և իշխանությունը։ Այն դեպքում, երբ դրանք վտանգի ենթարկվեն կամ էապես սահմանափկվեն ի հաշիվ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավական նորմերի և դրույթների, քաղաքական ուժերը կառաջադրեն գործող Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը։ Վերոգրյալից կարող ենք ենթադրել, որ պետության ներսում տեղի ունեցող
սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումներն անխուսափելիորեն հանգեցնում են Սահմանադրության փոփոխությանն այն հետհեղափոխական
հասարակություններում, որտեղ ընդդիմությունը փորձում է ամրապնդել
իր հաղթանակն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների իրականացման
միջոցով։ Ավելին, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սահմանադրական կայունությունը մեծապես պայմանավորված է քաղաքական
կայունությամբ, որի խարխլումը հեղափոխությունների կամ ռազմական
հեղաշրջումների արդյունքում ունի նշանակալի ազդեցություն Սահմանադրության «կենսունակության» հարցում:
Միևնույն ժամանակ, հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ մենք ամենևին
չենք կարող փաստել սահմանադրականության վրա քաղաքականության
միակողմանի ազդեցության մասին, քանի որ Սահմանադրությունն իր
հերթին սահմանում է այն իրավական նորմերը, որոնց շրջանակում պետք
է գործունեություն ծավալեն քաղաքական ինստիտուտները։
Մյուս կողմից, շեշտադրելով Սահմանադրության՝ որպես բարձրագույն իրավական ակտի և քաղաքականության փոխազդեցության կարևորությունը երկրում սահմանադրականության և քաղաքական մշակույթի
ժողովրդավարացման տեսանկյունից, հարկ ենք համարում նշել, որ Սահ-
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մանադրության գործողությունը չպետք է պայմանավորված լինի քաղաքականության դերակատարների շահերով։ Այս համատեքստում հարկ է
նշել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ քաղաքական ընտրանին օգտագործում է Սահմանադրությունն իր քաղաքական իշխանությունն ամրապնդելու համար, արդյունքում ականատես ենք լինում հետևյալ պարադոքսի
արդիականացմանը, այն է՝ «Սահմանադրությունն առանց սահմանադրականության»։ Վերջինս, մեր կարծիքով, անընդունելի է սահմանադրական
կայունության և կայուն ժողովրդավարությունների երաշխավորման տեսանկյունից։
Հետևաբար, սահմանադրական կայունությունն առաջին հերթին
պայմանավորված է հասարակության սահմանադրական և քաղաքական
մշակույթների զարգացման մակարդակով։
Հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ ակնհայտ է, որ ինստիտուցիոնալ փոխակերպման ձևաչափերի ուսումնասիրության տեսանկյունից քաղաքական համակարգի կառուցվածքային գործոնները նախորոշում են ինստիտուտների և քաղաքականության դերակատարների վարքային ձևաչափերը, ինչպես նաև ապահովում են դրանց շարունակական վերարտադրումն այնքան ժամանակ, քանի դեռ վարքային ձևաչափերը չեն փոխակերպվում ներածին գործոնների արդիականացման արդյունքում։
Ժողովրդավարական անցման հիմնախնդիրների անտեսման պայմաններում հետխորհրդային երկրների ինստիտուցիոնալ մեխանիկացումը
հանգեցրեց հանրային կյանքում պետական և քաղաքական ինստիտուտների դերի և նշանակության անկմանը՝ հիմք դնելով այդ ինստիտուտներում անձնավորման, կլիենտելիզմի և հովանավորչական հարաբերությունների ձևավորմանը և խորացմանը։
Այսպիսով, «քաղաքական մշակույթ» և «ինստիտուտներ» կատեգորիաների միջև փոխներգործության կենսունակությունն ապագայի ուղենշման և ռացիոնալացման տեսանկյունից ենթադրում է առաջին հերթին
քաղաքական համակարգի մշակութային ստատուս քվոյի ուրվագծում՝
ելակետ ընդունելով անցյալի, ներկայի, ապագայի փոխպայմանավորվածությունը և մատնանշելով ինստիտուցիոնալ փոխակերպումների միտումներն ու հիմնախնդիները։ Ելնելով վերոգրյալից՝ սահմանադրական և քաղաքական մշակույթների ժողովրդավարացման և փոխներդաշնակեցման
տեսանկյունից ուրվագծվում են հետևյալ չափումները՝ 1) հասարակականքաղաքական կյանքում խորհրդարանի դերի և նշանակության արժևորումն ապագագիտության հնարավոր, հավանական և նորմատիվային
ձևաչափերի տեսանկյունից, 2) ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների զարգացման էվոլյուցիայի և սահմանադրականության ապահովման
տեսանկյունից անհատական և կոլեկտիվ մակարդակներում իրավաքաղաքական նորմերի ընկալման փոխակերպում, 3) քաղաքական կոալիցիաների ձևավորման համատեքտստում «փորձի-սխալի» կառավարման
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հարացույցի մերժում անցումից համախմբում գործընթացն ավարտին
հասցնելու համար, 3) կուսակցությունների կողմից իրականացվող քաղաքականության կենսունակությունը կենտրոն-ծայրամաս կապի ուժեղացման տեսանկյունից, 4) քաղաքացիական հասարակության վերակազմակերպում «խելացի ուժի» [17, էջ 67-75]` ապահովելու համար ներքաղաքական կայունություն և հետամուտ լինելով արդի միջազգային հարաբերությունների համակարգում պետության ինքնության արդիականացմանը։
Նշենք, որ վերոշարադրյալ չափումները գտնվում են շղթայական փոխազդեցության մեջ՝ պայմանավորելով մեկը մյուսի զարգացման ձևաչափը։ Չափումներից որևէ մեկի անտեսումը կամ բացառումը քաղաքական համակարգի կայունության և դրա առջև ծառացած մարտահրավերներին դիմագրավելու տեսանկյունից իրավաքաղաքական համակարգի
մշակութային ստատուս քվոյի «վիզուալիզացիան» և կանխատեսումը
դարձնում են անորոշ և թերի։
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ИНСТИТУТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ВИДЕНИЙ БУДУЩЕГО
МАГДА АРСЕНЯН
Академия государственного управления Республики Армения

В статье обсуждается жизнеспособность взаимодействия категорий «политическая культура» и «институты» с точки зрения разработки стратегического видения будущего. В связи с этим в статье
обсуждается с одной стороны возможные, вероятные и нормативные, а
с другой - модели «желаемого будущего» на индивидуальном и
коллективном уровнях, изучая их взаимную соотносительность в
контексте
траектории
культурных
и
институциональных
преобразований переходных процессов.
Ключевые слова: политическая культура, конституционализация,
институты, будущее, переходные процессы, «разумная сила».

INTERACTION OF POLITICAL CULTURE AND INSTITUTIONS IN THE
CONTEXT OF DEVELOPING FUTURE VISIONS
MAGDA ARSENYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The article discusses the viability of the interaction of the categories
"political culture" and "institutions" in terms of developing a strategic vision of
the future. In this regard, the author discusses in the article, on the one hand,
the possible, presumptive and normative models of future science, and on
the other hand, “desired future” models at the individual and collective levels,
studying their correlation in the context of cultural and institutional
transformations.
Keywords: political culture, constitutionalization, institutions, future,
transition processes, smart power.
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АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
НАИРА АКОПЯН1, БЕНИК ЕРИБЕКЯН2
1 Национальная

академия наук Республики Армения, Международный научнообразовательный центр
2Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна

В статье делается попытка изучения особенностей манипулятивного процесса в свете влияния на “Я-образ”, рассматриваются
некоторые теоретические направления в вопросе изучения развития, формирования и становления человеческого “Я” (психоаналитический, социально-психологический, а также психология
имиджа). Демонстрируются некоторые тактики и речевые конструкции в процессе построения манипулятивного влияния.
Ключевые слова: манипуляция, “Образ-Я”, речевые конструкции, воздействие.

Введение
В современном мире ни для кого не секрет, что окружающая нас
действительность находится в постоянном трансформационном движении. Эти трансформации часто не имеют окончательной формы,
являясь частью хаотического процесса.
Последний, в свою очередь, представляет для современного человека огромную проблему, учитывая то, что эта хаотичность касается
также информационного процесса. Человеческое сознание, в свою
очередь, “жаждет” и нуждается в определённой координированности и
последовательности информационного потока.
Последний факт, как нам кажется, является очень важным предусловием для спокойствия и, что самое важное, для обеспечения предсказуемости и уверенности в завтрашнем дне.
Для обеспечения всего выше перечисленного, особенно в свете
упомянутых быстрых трансформационных процессов, человек нуждается также в устойчивом фундаменте, который поддерживал бы его
в контексте каждодневных действий, выборов.
Этот фундамент носит название человеческого я, в частности Яконцепции. Она является той основой, которая сопровождает человека,
начиная с раннего детского возраста, когда мы можем говорить только
о ростках самосознания, и до последних дней жизнедеятельности.
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При потере связи с данной инстанцией перед человеком встаёт
вопрос совершенно иного уровня, решение которого очень часто лежит
уже в иной ветви психологической науки, а именно в клинической.
В частности, речь идёт о появлении и образовании симптома, который может иметь разную выраженность и разную интенсивность протекания и являться компромисным образованием [8], [9].
Кроме того, человеческое “Я”, начиная с раннего возраста, и на
протяжении почти всего жизненного пути нуждается в регулярном
“отзеркаливании”. Последнее имеет особую важность в плане развития
и становления образа я, о чём можно найти подтверждения в работах
по психоанализу, в частности Х. Кохута [4].
Мы считаем также, что процесс отзеркаливания, особенно что касается подтверждения правильности и истинности своих действий,
носит постоянный характер, что делает человека уязвимым перед
лицом разного рода влияний, в частности, манипулятивного.
Оъектом исследования являтеся манипулятивное воздействие на
“Образ Я”.
Предметом исследования является изучение некоторых речевых
механизмов и стратегий, направленных на осуществление манипулятивного воздействия на “Образ Я” реципиентов.
Основные задачи: исследовать некоторые теоретические направления, касающиеся изучения формирования “Я”, изучение соответствующего медиа материала, выявление и анализ некоторых речевых
практик и особенностей манипулятивного влияния.
В качестве основного метода выступает дискурс-анализ медиа
текстов, а также изучение некоторых медиа-фреймов.
Некоторые теоретические аспекты изучения “Я” в психологии
Вопрос человеческого “Я” в психологической науке рассматривался
на протяжении многих лет и многими мыслителями. В научной литературе начало изучения вопроса “образа Я” принято связывать с
именем У. Джеймса, который рассматривал систему человеческого “Я”
как систему, где подразделялись следующие структуры- “Я-сознающее”
и “Я-как объект”. Первая считается чистой феноменологической инстанцией, вторая рассматривается кзк содержательная сторона (накопленного опыта и знаний) [11]:
Психоанализ, в частности З.Фрейд, рассматривал “Я” как отдельную психическую инстанцию, в которой помимо “Я” выделялись также
“Оно” и “Сверх Я” [9], [6].
Теоретики объектных отношений в вопросе становления и формирования зрелого и интегрированного “Я” выделяли особый тип взаимоотношений с репрезентативным обеъктом, особенно на начальной,
незрелой стадии развития психики [3], [1], [2], [4].
Во всем этом можно усмотреть определённую закономерность. В
частности, тот факт, что инстанция “Я” практически не рассматривается
отдельно от той окружающей и формирующей среды, в которой просле182
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живается некий диалектический процесс становления “Я”. В последующем эти взаимоотношения интроецируются и становятся той
структурой, к которой человек, рефлексируя, постоянно возвращается
для анализа и, что самое главное, для оценки правильности или
ошибочности собственных действий и поступков.
В этой связи особый интерес представляет также теория Ж. Лакана,
который выделял понятие “желание Другого”, как фильтра и источника
структурирования поведения субъекта [5], [13].
Вышеперечисленные теории, на наш взгляд, имеют важное значение касательно вопроса глубинного механизма манипуляции. Если
формирование и становление человеческого “Я” неотьемлемо от референтного окружения, последнее можно рассматривать как источник
регулирования самооценки индивида. А так как интроецированное
референтное окружение можно считать неким прообразом социума, то
можно с уверенностью утверждать, что феномен зависимости от
конкретного окружения будет играть важную, в некоторых случаях,
решающую роль в регулировании поведения индивида.
Вне теоретических рамок психоанализа вопрос человеческого “Я”,
в частности “Образа Я”, рассматривается в области психологии имиджа,
а точнее, в теории символического интеракционизма. В этом контексте
хотелось бы привести следующую формулировку, касательно формулировки “Образа Я”: “Я-образ” в символическом интеракционизме определяется как некоторое представление, а именно представление
субъекта о том, каковы представления о нём других членов группы в
данный момент, в конкретной сутуации.” [7].
В данной формулировке опять можно усмотреть связь “Я-образа”,
самооценки со “взглядом снаружи”, т. е. теми оценками и мнениями,
через призму которых индивид выстраивает и регулирует свое представление о самом себе. Важным моментом здесь, на наш взгляд,
является тот факт, что самооценка, “Я-образ” формируется изначально
другим и “для другого”, что делает человека уязвимым, в частности, для
манипулятивного влияния.
Хороший инструментарий для манипулятивного воздействия
предоставляют выделенные Р. Чалдини принципы социального влияния [10]. В этих механизмах также можно усмотреть некоторые стратегии манипулятивного воздействия на человеческое “Я”.
Исследование некоторых областей манипулятивного
воздействия на “Образ Я”
Манипулятивный потенциал воздействия на “Я-образ” усиливается,
на наш взгляд, также в тех случаях, когда у манипулятивного объекта
(индивид, общество) наблюдается определённый эмоциональный фонрастерянность, паника, страх.
Что касается формирования определённого эмоционального фона
у аудитории, слухи, в частности так называемый “чёрный пиар” и их
распространение, являются хорошим примером манипулятивного
воздействия на “Образ-Я”. Причем влияние в этом контексте можно
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усмотреть в отношении как определённого кандидата, так и в отношении той аудитории и публики, которая идентифицируется со своим
кандидатом.
Данная стратегия имеет широкое распространение и прагматичность, особенно в сфере политики, особенно, политических дебатов в
предвыборной компании. В этой связи можно привести пример распространения слухов вокруг экс-президента США Д. Трампа. В частности, речь идет о выдвижении его дочери в качестве вице-президента
[16], [15].
В этом случае мы имеем дело с созданием некоторой растерянности и неопределённости у аудитории, а также обесцениванием
образа справедливого и последовательного лидера. А так как никто не
желает выбирать несправедливого кандидата и быть осуждённым со
стороны окружения, то, следовательно, он должен менять своего кандидата на более “непорочного”.
Это осуждение может иметь также интроецированный характер, т.
е. оценка действий индивида может исходить из его внутренней психической инстанции.
Есть мнение, согласно которому процесс убеждения приравнивается к манипулятивному воздействию. В частности, отмечается, что
процесс убеждения нацелен как на логическую, так и чувственную
сферу. А главным аргументом является некая директивность и навязывание собственной точки зрения [12].
Данная точка зрения, на наш взгляд, является верной, особенно
касательно построения маркетинговой политики, где часто делается
акцент на “достойности” и “заслуженности” реципиента, в данном случае, манипулятивного объекта.
Бывают случаи, когда манипулятивное воздействие на “Образ-Я”
происходит прямо, имея целью “задеть” нарциссическую составляющую личности. Например, в рекламе марки “L'Oreal” используется выражение “…Вы этого достойны” [20].
В этой рекламе акцентируется направленность на повышение
самооценки женщин.
Что касается манипулирования мужским самолюбием, то можно
привести в пример следующий слоган: "Крутым парням - крутой
процент” [17], [21].
“Образ Я” в своей основе имеет, как известно, телесную основу и
для полноценного и здорового функционирования восприятие телесности играет важную роль в вопросе формирования и поддержания Яфункций [14].
Мы считаем, что манипулировать телесным “Образом Я” становится более проще, так как в основе своей этот процесс связан с темой
витальности.
В этой связи особый интерес представляет исследование слоганов
и рекламных объявлений фитнес-центров. Например, слоган фитнес
центра “Спарта” гласит: “Спарта. Для успешных людей!” [18].
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Можно привести также примеры рекламных слоганов ещё нескольких фитнес центров: “Я люблю свое тело!”, “Энергия твоего успеха!”,
“Сообщество сильных людей”, “Чемпионы выбирают” [19]
Заключение
В данной статье мы попытались рассмотреть “Образ Я” как основную мишень манипулятивного воздейтвия. В теоретической части были
продемонстрированы и проанализированы некоторые концепции, касающиеся формированию и становлению человеческого “Я”.
В приведённых теоретических концепциях усматривалась определённая закономерность. В частности, тот факт, что процесс развития
“Я” зависит от той среды и того окружения, которое в конечном итоге
формирует определенный “Я-образ”.
Данное окружение обеспечивает то необходимое “топливо”, которое снабжает и конструирует человеческое “Я”. Оно является также той
призмой, через которую человек в последствии строит и коректирует
собственное поведение.
Во всём этом процессе, однако, важен часто не отражающий
объект, а сам процесс отражения. Последний факт, на наш взгляд,
является важной предпосылкой и крепким фундаментом для развёртывания манипулятивного процесса.
В приведённых примерах мы смогли рассмотреть и проанализировать конкретные примеры и сферы, где “Образ Я” является нопосредственным центром и мишенью манипулятивного процесса. Техническими
средствами имплементации данного процесса являлись как, так называемый, “чёрный пиар” в политической сфере, так и определённые
речевые конструкции, используемые в маркетинговой политике.
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Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
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Հոդվածում ներկայացվում են մանիպուլյատիվ ներգործության
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Բանալի բառեր. մանիպուլյացիա, «Ես»-կերպար, խոսքային կառույցներ, ներգործություն:

ASPECTS OF THE MANIFESTATION OF COMMUNICATION MEANS OF
MANIPULATIVE INFLUENCE ON A PERSON
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The article attempts to study the features of the manipulative process in
the light of the influence on the "Self-image", considers some theoretical
directions in the study of the development, formation and creation of the
human “Self” (psychoanalytic, socio-psychological, and image psychology).
Some tactics and speech structures in the process of building manipulative
influence are demonstrated.
Keywords: manipulation, "Self-image", speech structures, influence.
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Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ՀՀ ԲՈԿ)
սահմանած դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների
հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի
պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
Երևան
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