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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ՄԱՄՈՒԼԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մերձավոր Արևելքի երկրների հայկական համայնքները, հիմնականում, ունեն կրոնական փոքրամասնության կարգավիճակ, և,
մեծ մասամբ, ներկայացվում են առաքելական, կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիների համայնքների կողմից: Այս տարածաշրջանի հայկական մամուլը ևս շարունակում է պահպանել իր կերպարը և
ինքնությունը:
Ընդհանուր առմամբ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայկական
մամուլը իր ստեղծած լայն լսարանի շրջանակներում, ձևավորում է
հասարակական կարծիք՝ հատկապես կարևորելով ազգային ինքնությունը պահպանելու խնդիրը:
Հիմնաբառեր. Մերձավոր Արևելք, հայկական մամուլ, Թուրքիա,
Իրան, ազգային ինքնություն, «Ակոս», Հրանտ Դինք, հայ ինքնության պահպանում, հայրենադարձություն:

Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի երկրներում հայկական համայնքները հիմնականում ունեն կրոնական փոքրամասնության կարգավիճակ և ներկայացված են մեծ մասամբ առաքելական, նաև կաթողիկե և
ավետարանական համայնքներով:
Շարունակում է իր դեմքն ու դիմագիծը պահպանել Սփյուռքի այս
հատվածի հայկական մամուլը: Կատարվող աշխատանքը կարևորելու
համար ուսումնաիրել ենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Եգիպտոսի, Թուրքիայի, Իրանի հայկական լրատվամիջոցների գործունեությունը, առկա դժվարությունները, հայ ազգային ինքնության պահպանմանը,
ինչպես նաև համախմբմանը, հայրենադարձությանն ուղղված քայլերը:
Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (ԱՄԷ) 2009-ից գործում է
«Նշանակ» հայալեզու կայքէջը` http://www.nshanag.net/, որի գլխավոր
խմբագիրն է Նշան Բասմաջյանը: Ինչպես նշում է կայքի գլխավոր խմբագիրը. «Կայքէջի ստեղծման հիմնապատկերներէն մին է` լայն տեղ տրամադրել մտաւորական պատրաստութիւն ունեցող եւ գրիչ շարժող հայոր-
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դիներու, գիտնականներու, հոգեւորականներու, բանասէրներու, պատմաբաններու, գրագէտներու, մանկավարժներու, դաստիարակներու, զայն,
ձևով մը, վերածելու համար մտաւորական ժամադրավայրի» [1]:
ԱՄԷ-ում գործող մեկ այլ՝ «Ազատ հայ» կայքը (http://www.azadhye.net/index.htm), Միջին Արևելքի հայկական պորտալ է, որի հիմնադիրն
ու խմբագիրը Հրաչ Քալսահակյանն է: Ինչպես բնութագրում է կայքի
խմբագրակազմը` «Ազատ հայ»-ը Միջին Արևելքի հայերի հանդիպման
վայր է, որտեղ փորձ է արվում հավաքել հնարավորինս շատ տեղեկատվություն Միջին Արևելքում հայերի գործունեության մասին` չմոռանալով
նաև համահայկական հարցերը: 2009 թ. «Ազատ հայ» կայքն արժանացել
է ՀՀ Սփյուռքի նախարարության պատվոգրի [2]:
Եգիպտոսում լույս է տեսնում 2 օրաթերթ, մեկական շաբաթաթերթ,
ամսաթերթ, ամսագիր, ինչպես նաև գործում է հայկական ռադիոժամ:
«Արև» եռօրյան լույս է ընծայվում 1915-ից մինչ օրս և 1921-ից՝ Ռամկավար-ազատական կուսակցության Եգիպտոսի պաշտոնաթերթն է: Առաջին տնօրեն-խմբագրապետը մեծանուն բանաստեղծ Վահան Թեքեյանն
էր: 1970թ. վերջերից մինչ այսօր «Արև»-ը շարունակում է տպագրվել «Հայ
ազգային հիմնադրամի» միջոցներով: Պարբերականը նաև Եգիպտոսի
միակ հայալեզու թերթն է եղել, որը ներկայացրել է ՀԲԸՄ-ի գործունեությունը [3]։ «Արև»-ի գլխավոր խմբագիրն է Ասպետ Արթինյանը:
«Ջահակիր» շաբաթաթերթը հրատարակվում է 1948 թվականից և
հանդիսանում է հնչակյան կուսակցության պաշտոնաթերթը: Այն գրական-հասարակական շաբաթաթերթ է, որը լուսաբանում է թե΄ հնչակյան
կուսակցության գործունեությունը, թե΄ եգիպտահայերի և, ընդհանրապես, հայերի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր: Շաբաթաթերթն ունի
նաև գրականության բաժին, որտեղ ներկայացվում են արևմտահայ,
սփյուռքահայ և հայրենիքի դասական գրողների գործեր [3]։ Գլխավոր
խմբագիրը Մարտիրոս Բալայանն է, ով ակտիվորեն պահում է կապը հայաստանյան լրատվամիջոցների հետ, ժամանակ առ ժամանակ հայաստանյան լրատվամիջոցներին հարցազրույցների միջոցով տեղեկություններ ու մեկնաբանություններ է տալիս Եգիպտոսի հայերի կյանքի ու հայերի հետ կապված իրադարձությունների վերաբերյալ:
Եգիպտոսում այսօր գործող հաջորդ հայ պարբերականը «Արեգ» ամսաթերթն է, որը լույս է տեսնում արաբերենով, ինչը հնարավորություն է
ընձեռում հայ կյանքին ու հայերի հետ կապված խնդիրներին հաղորդակից դարձնել նաև արաբալեզու ընթերցողներին: Ամսաթերթի գլխավոր
խմբագիրն է դոկտոր Մուհամեդ Ռաֆադ ալ-Իմաամը:
Թուրքիայում «Նոր Մարմարա» հասարակական-քաղաքական օրաթերթը լույս է տեսնում 1940-ից՝ Ստամբուլում: 1967-ից թերթի գլխավոր
խմբագիրն է Ռոբեր Հատտեճյանը, թերթը ունի նաև իր կայքէջը`
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http://www.normarmara.com/mermasin.html: «Նոր Մարմարան» լայն տեղ
է հատկացնում Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքին՝ որպես աղբյուր օգտագործելով թուրքական մամուլի նյութերը: Պոլսահայ գաղութի կյանքը
ներկայացնում է եկեղեցական, դպրոցական, մշակութային իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկություններով: Տպագրում է հայագիտական
հոդվածներ, գրական ստեղծագործություններ [4]: Թերթի գլխավոր
խմբագրի բնութագրմամբ. «Մարմարա, հայ գիրի ու գրականութեան ընծայուած մասնաւոր հոգածութեամբ տասնամեակներու ընթացքին դարձաւ ոչ միայն պատմութիւնը իսթանպուլահայ համայնքի, այլ նաեւ գլխաւոր այն դարբնոցը, ուր տակաւ կետուեցաւ ու ձեւաւորուեցաւ իսթանպուլահայ նոր գրականութւնը» [4]:
«Ժամանակ» գրական, հասարակական-քաղաքական օրաթերթը
լույս է տեսնում Ստամբուլում՝ 1908-ից մինչ օրս: Թերթը հիմնադրել են և
առաջին խմբագիրներն են եղել Միսաք և Սարգիս Գոչունյանները, իսկ
այսօր թերթի գլխավոր խմբագիրն է Արա Գոչունյանը, ով հիմնադիրների
ծոռն է: Օրաթերթն ունի նաև իր կայքէջը` http://www.jamanak.com/:
Ինչպես նշում է թերթի խմբագիր Ա. Գոչունյանը. «Հայաստանի անկախութիւնը յեղաշրջեց համայն հայութեան կեանքը, զուգահեռաբար
նաեւ հայ մամուլի գործունէութիւնը։ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը յաջողեցաւ
քայլ պահել այդ փոփոխութեան հետ։ Հայաստանի բարեփոխեալ կեանքը
եւ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ անցուդարձը թերթի սիւնակներուն մէջ
միշտ լուսաբանուեցան ամենայն մանրամասնութեամբ ու կը շարունակուին լուսաբանուիլ։ Մինչ այդ, հայ-թրքական յարաբերութիւններուն մէջ
ապրուած որակի փոփոխութիւնն ալ թերթի գոյութեան եւ առաքելութեան
տեսակէտէ ստեղծեց նոր իմաստ։ Թերթին թէ΄ գոյութիւնը եւ թէ հրատարակութիւնները ինքնին յատկանշական կը համարուին հայ-թրքական յարաբերութիւններուն տեսակէտէ» [5]:
Այս շրջանում նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցների առաջացման և
զարգացման շնորհիվ հայկական թերթերի ողջ բովանդակությունը դարձավ համահայկական ու հասանելի աշխարհի գրեթե բոլոր հայերին:
Մասնավորապես, «Ժամանակ» թերթի հոդվածները կայքէջի օգնությամբ
սկսեցին կարդալ Հայաստանի, նաև աշխարհասփյուռ հայերը, ինչի արդյունքում զգալիորեն աճեց հետաքրքրությունը Թուրքիայի հայկական համայնքի և համայնքի խնդիրների նկատմամբ:
Թուրքիայում «Ակոս» շաբաթաթերթը լույս է տեսնում 1996-ից Ստամբուլում՝ թուրքերեն և երկէջանոց հայերեն ներդիրով: Թերթն ունի իր
կայքէջը` www.agos.com.tr: «Ակոսը» ներկայացնում է համայնքի անցուդարձը, այն նախատեսված է թրքախոս հայության համար: Ընթերցողներ
ունի նաև թուրքերի և Թուրքիայում ապրող մյուս ազգությունների շրջանում [4, էջ 199-202]:
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Ներկայումս «Ակոսի» գլխավոր խմբագիրն է Եթվարթ Տանձիկյանը,
իսկ հայկական էջերի պատասխանատուն՝ Բագրատ Էստուկյանը, սակայն
առ այսօր թերթն առաջին հերթին ասոցացվում է նախկին գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի անվան հետ, ով 2007թ. հունվարի 19-ին Ստամբուլում
սպանվեց թուրք ազգայնամոլի կողմից: Նրա մահվան հաջորդ օրն էր, որ
Ստամբուլում հազարավոր մարդիկ` հայեր և թուրքեր, դուրս եկան փողոց`
վանկարկելով «Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հրանտ Դինք ենք»:
Դինքի մահվանից հետո էր, որ Թուրքիայում բազմաթիվ ծպտյալ հայեր
սկսեցին հետաքրքրվել իրենց արմատներով: Դինքն իր մահով փոխեց նաև
թուրք հասարակությանը, թուրք հասարակության առողջ հատվածի ուշադրությունը հրավիրեց հայկական հարցի վրա:
Թուրքագետ, ԵՊՀ արևելագիտական ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն
Մելքոնյանն իր` «Հրանտ Դինքի դերը հայ-թուրքական հասարակական
զարգացումներում» վերնագրով հոդվածում այդ մասին գրել է. «Դինքի
մահից հետո սկսված գործընթացը հանգեցրեց մի շարք հասարակական
փոփոխությունների Թուրքիայում: Դրանցից առանձնացնենք Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գրքերի հրատարակումը, հոդվածների,
քննարկումների ակտիվացումը, այդ թեմային թերթերի անդրադարձների
աճը» [6]:
Էլինա Միրզոյանն իր «Հայկական թեմատիկան «ԱԿՕՍ»-ի հրապարակախոսությունում (1996-2007թթ.)» ատենախոսության մեջ հայ ինքնության հետ կապված «Ակոսի» գործունեությունը բաժանում է պայմանական երկու ուղղության. «առաջինը կապված է ազգային արժեքների, մշակույթի հետ: Պարբերականը ուղղորդում և կոչ է անում ճանաչելու սեփական ազգային-մշակութային արժեքները, ընդ որում` և΄ արևմտահայ, և΄ արևելահայ, և΄ սփյուռքահայ: Հայ ինքնության առումով «Ակօս»-ի երկրորդ ու
կարևոր ուղղությունը կապված է տարբեր դարերում և հատկապես 1915-ի
հայոց ցեղասպանության տարիներին բռնի իսլամացված հայերի, նրանց
սերունդների արմատների փնտրտուքի գործընթացի հետ» [7]:
Իրանի հայկական համայնքը հարուստ է հայկական լրատվամիջոցներով: Այսօր Իրանում գործում են հայկական «Արաքս», «Ալիք», «Դպրոցի
զանգ», «Պայման» և «Նոր Ջուղա», «Յոյս» մշակութային և երիտասարդական, «Լույս» մշակութային և հասարակական, «Ամենափրկիչ» կրոնական խորհրդի, «Ապագա» եռամսյա պարբերականները, «Իրանահայեր»
լրատու, «Համայնք» լրատվական ցանցերը և հայերեն ռադիոժամ Թեհրանում:
«Ալիքը» ՀՅԴ-ի հասարակական-քաղաքական, գրական-գեղարվեստական պաշտոնաթերթն է և Թեհրանում լույս է տեսնում 1931-ից:
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Գլխավոր խմբագիրն է Դերենիկ Մելիքյանը, թերթի կայքէջն է`
www.alikonline.com: «Ալիքն» իր էջերում անդրադառնում է համաիրանական լուրերին, իրանահայ կյանքին, սփյուռքի և Հայաստանի իրադարձություններին, ՀՅԴ գաղափարախոսության հարցերին: Ներկայում
թերթն ունի «Երիտասարդական խաչմերուկ» և «Մանկական էջ» հավելվածներ, նաև ունի իր սեփական տպարանը, որտեղ հայկական դպրոցների համար հրատարակում է նաև դասագրքեր:
Ինչպես մեզ ուղղված նամակում նշել է «Ալիքի» գլխավոր խմբագիր
Դերենիկ Մելիքյանը` թերթի բովանդակության առանցքն է կազմում Հայ
Դատի հետապնդումը, հայ ժողովրդի բովանդակ շահերի պաշտպանությունը, իրանահայ համայնքի հայեցի դիմագծի պահպանումը և Իրանի
բարգաւաճմանն ու վերելքին նպաստելը: Խորհրդային շրջանում թերթն
ունեցել է հակախորհրդային դիրքորոշում` ի նպաստ հայ ժողովրդի անկախության վերականգնման: Հայաստանի անկախացումից հետո «Ալիքը»
պաշտպանել է օրեցօր զարգացող Իրան-Հայաստան կապերի ամրապնդումը` փոխադարձ շահերի հիման վրա:
«Արաքս» գրական, մշակութային, հասարակական շաբաթաթերթը
լույս է տեսնում 1987-ից Թեհրանում` հայերեն և պարսկերեն լեզուներով:
Գլխավոր խմբագիրն է Մովսես Քեշիշյանը, թերթն ունի իր պաշտոնական կայքէջը` http://www.araxnews.com/, ինչպես նաև բլոգը`
http://araxmag.blogspot.am/: Սկզբում «Արաքսը» լույս էր տեսնում որպես
ամսագիր և հանդիսանում էր Իրանում առաջին երկլեզու հայկական ամսագիրը: 2015-ից «Արաքսը» վերածվել է շաբաթաթերթի:
Պարբերականի առանցքային խնդիրը Հայկական հարցն է.
«Արաքս»-ն անդրադառնում է իրանական, իրանահայ կյանքին, Հայաստանում և Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին: Յուրաքանչյուր համարում ավելի քան 10 էջ հատկացվում է պարսկերեն նյութերի
հրատարակմանը: «Արաքս»-ը պարսիկ ընթերցողին ծանոթացնում է Հայկական հարցին ու հայ ժողովրդի պատմությանը, թերթի գլխավոր հոդվածները քաղաքական, հասարակական, վերլուծական բովանդակություն ունեն [3, էջ 263-266]:
Նշված երկրների հայկական լրատվամիջոցների գործունեությունն ուսումնասիրելու և Սփյուռքում հայի ինքնության պահպանմանն ուղղված
նրանց քաղաքականությանը ծանոթանալու արդյունքում կարելի է հանգել
եզրակացության, որ հայկական Սփյուռքի տարբեր համայնքներում որքան շատ են վտանգները, մինչև անգամ կա ֆիզիկական գոյությանը
սպառնացող վտանգ, որքան ահագնանում են մարտահրավերները, այն14
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քան տվյալ համայնքների մոտ կարծես թե ինքնապաշտպանական բնազդի տեսքով ավելի է արթնանում, ամրանում իրենց արմատներից կառչելու, դեպի ազգային ինքնությունը գնալու ձգտումը: Եվ պատահական չէ, որ
Մերձավոր Արևելքի երկրներից օրինակ՝ Թուրքիայում, որտեղ քաղաքականապես ու տնտեսապես խիստ լարված վիճակ է և տեղի հայերի համար
կան բազմաթիվ վտանգներ, հայկական համայնքներում ազգային կյանքը
շատ ավելի աշխույժ է, ավելի կազմակերպված, հայերը այստեղ ավելի
միասնական են, համախմբված, ունեն ազգային հարցերով զբաղվելու
ձգտում, և հենց Թուրքիայում մենք տեսնում ենք հայկական լրատվամիջոցների անհամեմատ ավելի ակտիվ ու եռանդուն գործունեություն, ինչպիսին
չկա Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հայկական գաղթօջախներում, մամուլ, որն աշխատում է այլ եռանդով ու հստակ առաքելությամբ:
Նաև կարելի է եզրակացնել, որ ի դեմս Թուրքիայի հայկական մամուլի` մենք ունենք հայկական մամուլի խոշոր կենտրոններից մեկը, որը իր
կազմակերպվածությամբ, ակտիվությամբ ու նպատակաուղղվածությամբ
կարող է նույնիսկ համեմատվել Մայր Հայաստանի լրատվական դաշտի
հետ և նույնիսկ դժվար է ասելը, թե համայն հայության համար որ կենտրոնն է ավելի նշանակալի դեր խաղում:
Իսկ, օրինակ, ի դեմս Իրանի հայկական մամուլի` մենք ունենք հայրենադարձություն քարոզող մեկ կարևոր հարթակ և հայրենադարձությանը
նպաստող մեկ ուժ: Իրանահայ մամուլի ներկայացուցիչները ընդունելով
հանդերձ Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրների հայկական Սփյուռքի
կարևորությունը համայն հայության կյանքում` նաև Սփյուռքը դիտում են
որպես ժամանակավոր երևույթ և գտնում են, որ ի վերջո բոլոր հայերը
պետք է հաստատվեն Մայր Հայրենիքում` դրա մեջ գտնելով նաև հայկական ինքնության պահպանման բանալին: Այսպիսով, իրանահայ մամուլի
համար առավել կարևոր է ոչ թե իրենց համայնքի խնդիրները, այլ` Հայաստանի հզորացումը, Հայաստանում հայրենադարձության համար
անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը
Մամուլն այսօր էլ շարունակում է մնալ հասարակական կարծիք ձևավորող կարևորագույն ինստիտուտը, մանավանդ, երբ վերջին տասնամյակներին համացանցի առկայության շնորհիվ հնարավորություն ունի անհամեմատ ավելի լայն տարածում ապահովելու և բազմապատիկ ավելի
մեծ լսարան ներգրավելու, իսկ սփյուռքահայ մամուլը, հատկապես Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հայկական համայնքների մամուլը իր
ստեղծած մեծ լսարանի շրջանակներում այդ հասարակական կարծիքը
ձևավորում է` շեշտելով հենց ազգային ինքնությունը պահելու խնդիրը: Այն
օտար երկրում և ոչ ապահով պայմաններում ապրող հայի հայ մնալու
15
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ցանկությունն է ձևավորում և դրանով իսկ դառնում նաև ազգապահպան
ինստիտուտ: Հետևաբար, նշված երկրներում հայկական մամուլի գոյությունը և գործունեությունը մենք առավել ևս պետք է կարևորենք, հնարավորության սահմաններում էլ` աջակցենք, որովհետև նաև այդ մամուլն է իր
հերթին իր գործունեությամբ հանդիսանում հայության մեկ հատվածի
մոտ ազգային ինքնության պահպանման գրավականը, ինչպես նաև այդ
մամուլի օգնությամբ է մեր լեզվի մի ճյուղը` արևմտահայերենը, շարունակում մնալ գործածվող նաև գրավոր տեսքով:
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ОСОБЕННОСТИ АРМЯНСКИХ ОБЩИН И АРМЯНСКОЙ ПРЕССЫ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СТРАН РЕГИОНА
В странах Ближнего Востока армянские общины, в основном, имеют
статус религиозного меньшинства и, в большинстве своем, представлены общинами апостольской, католической и евангельской церквей.
Армянская пресса этого региона продолжает сохранять свой образ и
самобытность.
В целом, армянская пресса Ближнего и Среднего Востока, в рамках
созданной ею широкой аудитории, формирует общественное мнение,
особо выделяя именно проблему сохранения национальной идентичности.
Ключевые слова: Ближний Восток, армянская пресса, Турция,
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THE PECULIARITIES OF THE ARMENIAN PRESS AND ARMENIAN
COMMUNITIES IN THE MIDDLE EAST AND COUNTRIES OF THAT
REGION
In the countries of the Middle East Armenian communities generally
possess the status of the religious minority and are represented mostly by
apostolic, catholic and evangelical communities. The Armenian press of this
region continues to maintain its face and image.
Thus, in general, Armenian press in the communities of Middle Eastern
countries forms public opinion in the framework of its big audience,
emphasizing the issue of the preservation of the Armenian identity.
Keywords: Middle East, Armenian press, Turkey, Iran, national identity,
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ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
Հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխման նպատակն է դարձնել այն ավելի մարդակենտրոն և համահունչ՝ ժողովրդավարության և մրցակացային տնտեսական հարաբերությունների
սկզբունքներին: Հաշվի առնելով, մի կողմից, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը՝ մյուս կողմից՝ Եվրամիության հետ
որակապես նոր հարաբերությունները, անհրաժեշտություն է առաջացել անդրադառնալ երկրում հանրային կառավարման համակարգին, գնահատել համակարգի արդյունավետությունը և ուրվագծել
դրա կատարելագործման հիմնական ուղղությունները:
Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, սահմանադրական
բարեփոխումներ, կառավարման համակարգ, կառավարման
արդյունավետություն:

Ներածություն
Երկրի առաջընթացի կարևորագույն հիմնաքարերից մեկը հանրային
կառավարման արդյունավետ համակարգն է: Անկախության հռչակումից
ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակաբար բարեփոխել է
հիշյալ համակարգը՝ նպատակ ունենալով այն ավելի համահունչ դարձնել
ժողովրդավարության և ազատ շուկայակական հարաբերությունների
սկզբունքներին: Ներկայում, հաշվի առնելով, մի կողմից, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, մյուս կողմից՝ Եվրամիության (ԵՄ)
հետ տարեցտարի սերտացող, մասնավորապես, Հայաստան – ԵՄ համաձայնագրի ստորագրումից հետո ձևավորված որակապես նոր հարաբերությունները, անհրաժեշտություն է առաջացել անդրադառնալ երկրում
հանրային կառավարման համակարգի էվոլյուցիոն զարգացմանը, գնահատել համակարգի արդյունավետությունը և ուրվագծել դրա կատարելագործման հիմնական ուղղությունները:
Հանրային կառավարման բարեփոխումների ընթացքն
անկախության տարիներին
Հայաստանում հանրային կառավարման ոլորտում ընդհանուր մոտեցումներ և կանոններ ձևավորվեցին հիմք ընդունելով անդամ երկրներում
արդեն գործող չափանիշները, ինչպես նաև Եվրոպական արդարադատության դատարանի որոշումները (CJEU) [1]: Ձևավորված սկզբունքները
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սահմանում են իրավունքի գերակայության վրա հիմնված իրավական համակարգերից և կառավարման ձևից անկախ արդյունավետ կառավարման հիմնական բաղադրիչները, որոնք են՝ կանխատեսելիությունն ու
վստահելիությունը, թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և
արդյունավետությունը:
Անկախացումից հետո կառավարման համակարգի բարեփոխումների հիմնական նպատակներից առավել կարևորվեցին պետական կառավարման մարմինների կողմից հանրային ծառայությունների մատուցման
որակի և մատչելիության բարձրացումը, պետական կառավարման գործընթացների քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը, պետական կառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկության
ապահովումը, կառավարման ապակենտրոնացման խորացումը, քաղաքականության մշակման գործընթացին քաղաքացիական հանրության
մասնակցության ապահովումը:
1991 թ. ի վեր պետական կառավարման համակարգում կատարվող
փոփոխություններն իրենց ամրագրումն ստացան 1995 թ. հուլիսի 5-ին
հանրաքվեով ընդունված Սահմանադրության մեջ [2], որում հաստատվեցին պետական իշխանության բոլոր թևերի լիազորությունները, ամրագրվեցին մարդու և քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները: Հայաստանում պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները սկսվեցին հիմնական մակրոտնտեսական բարեփոխումներից
ավելի ուշ (1990-ականների վերջից): Այդ բարեփոխումների առաջնահերթ
նպատակն էր արդյունավետ կառավարման հաստատությունների զարգացումը, հանրային (պետական) ծառայությունների մատուցման, կառավարման ձևաչափերի և կառուցակարգերի բարելավումը, կառավարման
ապակենտրոնացման, քաղաքացիական ծառայության պատասխանատվության, թափանցիկության, հաշվետվողականության զարգացումը, քաղաքականության մշակման գործընթացին քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովումը:
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումներն անկախությունից ի վեր իրականացվել են երեք առանցքային ուղղություններով՝
պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գործառութային վերափոխումներ, քաղաքացիական ծառայության ներդնում, ֆինանսական կառավարման համակարգի բարեփոխումներ: Հիմնական
բարեփոխումները իրականացվել են 2000-2006 թթ., երբ ՀՀ կառավարությանը և նախարարություններին առընթեր գերատեսչությունները գործակալությունների, տեսչությունների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարգավիճակով ներառվեցին նախարարությունների
կառավարման համակարգերում, հստակեցվեցին պետական կառավարման մարմինների գործառույթները և այլն [3]:
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Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներն իրականացվել են չորս հիմնական փուլերով: Առաջին փուլի ընթացքում (1999-2003 թթ) վերակառուցվեց պետական կառավարման վարչական համակարգը, միասնականացվեցին կառավարման
կառուցվածքները, ձևավորվեցին կառավարչական հիմնարկները, հստակեցվեցին դրանց լիազորությունները:
Հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումների երկրորդ փուլի
(2003-2008 թթ.) հիմնական նպատակն էր պետական ծառայության պատասխանատվության, ծառայությունների մատուցման կառավարման մոդելների և մեխանիզմերի բարելավումը, հանրության հետ կապի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության համակարգի զարգացումը: Այս
փուլի հիմնական խնդիրն է անցում կատարել կառավարման առավել ռացիոնալ կառուցվածքի` ըստ նախարարությունների հստակեցնելով հանրային ծառայությունների մատուցման գործում լիազորությունները, գործառույթների իրականացման արդյունավետ ընթացակարգի սահմանումը
և դրանց ապակենտրոնացումը:
Երրորդ փուլի (2009-2014 թթ.) սկիզբը համընկավ 2009 թ. մայիսին
մեկնարկած Արևելյան գործընկերության ծրագրի հետ, որի հիմնական
նպատակն էր ամրապնդել Հայաստանի և ԵՄ երկրների միջև կապերը`
հիմք ընդունելով ժողովրդավարության և արդյունավետ կառավարման
հիմնարար սկզբունքները: Արևելյան գործընկերության շրջանակներում
ստեղծվեց Հանրային կառավարման բարեփոխումների հանձնախումբը:
1999-2001 թթ. Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման դեպարտամենտի ֆինանսավորմամբ և «Միջազգային հանրային կառավարում»
խորհրդատվական կառույցի օգնությամբ իրականացվեց Հայաստանի
հանրային ոլորտի բարեփոխումների ծրագիրը՝ աջակցելու ՀՀ կառավարությանն իրականացնելու հանրային կառավարման բարեփոխումների
համալիր ծրագիր, հատկապես կարևորելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի ընդունումը, մարդկային պաշարների կառավարման քաղաքականության մշակումը և նախարարություններում կառուցվածքային և ծրագրային փոփոխությունները:
Չորրորդ փուլը մեկնարկել է 2015 թ. Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացով, մասնավորապես՝ խորհրդարանային կառավարման համակարգին անցման անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև դրանից բխող օրենսդրական և այլ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով:
Միաժամանակ, այս փուլում կարևորվում են Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի շրջանակներում հանրային կառավարման ոլորտում
ստանձնած պարտավորությունները և դրանց հետևողական իրականացումը [4]: Առանձնահատուկ կարևորվում են (e) պետական կառավարման
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ոլորտում բարեփոխումը և հաշվետու, արդյունավետ, թափանցիկ ու մասնագիտացված քաղաքացիական ծառայության հետագա զարգացումը,
ինչպես նաև (f) կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյունավետության ապահովումը, մասնավորապես, կոռուպցիայի դեմ պայքարում միջազգային
համագործակցության ամրապնդման և համապատասխան միջազգային
այնպիսի իրավական փաստաթղթերի արդյունավետ իրականացման
նպատակով, ինչպես օրինակ` ՄԱԿ-ի 2003 թվականի «Կոռուպցիայի
դեմ» համաձայնագիրը:
Կառավարման համակարգի զարգացումն իրենից ներկայացնում է
հանրային կառավարման կառուցվածքային և գործառութային բարեփոխումները, պետական ծառայության համակարգի զարգացումը, տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների զարգացումը և հանրային
ֆինանսների կառավարման բարեփոխումները:
Ինչպես և կայուն զարգացման ծրագրում կառավարման համակարգը
բնութագրող ցուցանիշների համար կարևոր ուղենիշ են հանդիսանում
Եվրամիության, մասնավորապես Արևելյան Եվրոպայի և Բալթյան երկրների համապատասխան ցուցանիշները: Այս գործոնն ավելի այժմեական և
առանցքային նշանակություն ունի մեր օրերում հաշվի առնելով Հայաստանի Եվրաինտեգրման գործընթացի արագացումը և դրա հարաճուն գերակա դերը երկրի զարգացման գործում: Աղյուսակում բերված են հանրային կառավարման ցուցանիշների թիրախային արժեքները միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածում:
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի և ԵՄ կողմից ստորագրվել է համաձայնագիր, 2017 թ. համար կառավարման համակարգի թիրախային ցուցանիշների նպատակային արժեքներ են սահմանվել Արևելյան Եվրոպայի
և Բալթյան երկրների միջինացված ցուցանիշները:
ՀՀ կառավարման համակարգը բնութագրող ցուցանիշների երկարաժամկետ նպատակային արժեքներ են սահմանվում զարգացած երկրների
(OECD) համապատասխան ցուցանիշները 2010 թ. համար, իսկ 2021 թ.
ցուցանիշները կարևոր փուլ են այդ վերջնական նպատակին հասնելու
համար:Այստեղ բացառություն են կազմում միայն օրենքի գերիշխանությունը և կոռուպցիայի վերահսկելիությունը բնութագրող ցուցանիշները,
որոնց նպատակային արժեքները մոտ 10 տոկոսային կետով զիջում են
OECD երկրների նույնանուն ցուցանիշներին, նկատի ունենալով ներկայում նրանց մեծ խզվածությունը, ինչպես նաև հասարակությունում օրենքի
գերիշխանության հաստատման հետ կապված որոշակի ժամանակաշրջանի անհրաժեշտությունը:
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Աղյուսակ
Հանրային կառավարման հիմնական ցուցանիշների թիրախային
արժեքները 2017, 2021 և 2025 թթ.
Կառավարման ցուցանիշներ

Տարի

Քաղ. հանրության մասնակցությունը
իշխանության ձևավորմանը, խոսքի և
մամուլի ազատություն

2025
2021
2017
2025
2021
2017
2025
2021
2017
2025
2021
2017
2025
2021
2017
2025
2021
2017

Քաղաքական կայունություն

Կառավարման արդյունավետություն
Կառավարության կարգավորման
գործառույթի որակ
Օրենքի գերիշխանություն

Կոռուպցիայի վերահսկելիություն

Տոկոային
գնահատականը
(Ծրագրային
ցուցանիշներ 0-100)
90
75
64
80
70
57
90
75
62
92
85
75
80
70
60
80
70
58

Նույն մեթոդաբանությամբ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը
(Թրանսփարենսի Ինտերնեյշնլ) կմեծանա 5.5-ի՝ 2021 թ. և 6.5-ի՝ 2025թ.։
Այսպիսով, նույնիսկ 2025 թ. զարգացած երկրների 2010 թ. ցուցանիշների ապահովումը Հայաստանի համար բավականին հավակնոտ նպատակ է և կախված է հակակոռուպցիոն ռազմավարության ամբողջական
իրագործումից [5, էջեր 173-213]:
Հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումների ներկա
փուլում կարևորվում են ՀՀ կառավարության 2008-2013, 2013-2016, 20172022 թթ. ծրագրերը, տարբեր տարիների գործունեության միջոցառումների ծրագրերը և գերակա խնդիրները, մասնավորապես, այն բոլոր միջոցառումները, որոնք վերաբերում են հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին: Հատկանշական է, որ միայն 2008-2013 թվականնները
հանրային կառավարման բարեփոխումներին վերաբերող թվով 109 միջոցառում է իրականացվել: Այդ միջոցառումները դասակարգվել են 4
սկզբունքների: Կանխատեսելիություն ու վստահելիությանն ուղղված 14
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միջոցառում է իրականացվել, որոնցից ոչ մեկի պարագայում արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն չկա: Թափանցիկության և հրապարակայնությանն ուղղված 23 միջոցառում է իրականացվել, որոնցից ընդհամենը 4-ի դեպքում արդյունքների վերաբերյալ տվյալներ կան: Հաշվետվողականությանն ուղղված իրականացվել է 7 միջոցառում, որոնցից մեկի
արդյունքների վերաբերյալ կա տեղեկատվություն, մնացածինը՝ ոչ: Արդյունավետությանն ուղղված միջոցառումները եղել են թվով ամենաշատը՝
43 միջոցառում: Դրանցից ընդամենը 7-ի արդյունքների վերաբերյալ
ցուցանիշներ կան:
Կառավարման համակարգի բարեփոխումներն այսօր
Առանձնահատուկ կարևորվում է Հայաստանում սահմանադրական
բարեփոխումների ներկա փուլը, որով երկիրն անցնում է խորհրդարանական կառավարման համակարգի: Հայաստանի Սահմանադրության 147-րդ
հոդվածի պահանջով ՀՀ կառավարությունը մշակել է «Կառավարության
կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը, որը որոշակի
փոփոխություններ է սահմանում կառավարության կազմում. ներդրվում է
առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը: Ապրիլից նոր կառավարությունն
ունենալու է վարչապետ, առաջին փոխվարչապետ, երկու փոխվարչապետներ և նախարարներ: Նախարարությունների թիվը նույնն է՝ 18-ը, իսկ նոր
կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետ նշանակվելուց հետո՝
տասնհինգօրյա ժամկետում: Իր նշանակումից հետո վարչապետը 5-օրյա
ժամկետում ՀՀ նախագահին է ներկայացնում առաջին փոխվարչապետի,
փոխվարչապետների և նախարարների թեկնածու նշանակելու մասին
գրավոր առաջարկություն: Կառավարության անդամի նշանակման դեպքում նրա մասին բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվում են ՀՀ նախագահին, ով երեք օրվա ընթացքում կարող է համապատասխան հրամանագիր
ստորագրել կամ դիմել Սահմանադրական դատարան: ՍԴ անդամներն
իրավասու են ստուգել, թե որքանով է ներկայացված թեկնածուն համապատասխանում այդ պաշտոնին։ Կառավարությունը համարվում է կազմավորված, եթե նշանակվել են Կառավարության անդամների առնվազն երկու
երրորդը: Կառավարության անդամն իր լիազորություններն ստանձնում է
Հանրապետության նախագահի հրամանագրի հրապարակման պահից։
Նոր կարգի համաձայն՝ լիազորությունները ստանձնած կառավարության
անդամները երդվելու են ՀՀ նախագահի ներկայությամբ՝ նրա նստավայրում։ Իսկ Կառավարության կազմում փոփոխություններ կատարում է ՀՀ
նախագահը՝ վարչապետի առաջարկությամբ։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի հնարավոր հրաժարականին, ապա դրա հիմք կարող են հանդիսանալ հետևյալ հանգամանքները. եթե նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կամ ձեռք է բերել այլ պետության քաղաքացիություն կամ խախտել է սույն օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները: Վարչապետի պաշտոնը թափուր կարող է դասվել,
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եթե նա՝ վարչապետը, մահացել է, վարչապետի նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ կամ վարչապետին
անգործունակ, սահմանափակ գործունակ կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ: Եթե վարչապետն իր
նշանակումից հետո հնգօրյա ժամկետում Հանրապետության նախագահին
չի առաջարկում փոխվարչապետների և նախարարների թեկնածուներին՝
առնվազն երկու երրորդին, ապա համարվում է, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել: Իսկ վարչապետի հրաժարականի դեպքում Հանրապետության նախագահն անհապաղ հրամանագիր է ընդունում Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին:
Նոր կարգի համաձայն սահմանվում են վարչապետի իրավասությունները, գործունեության դաշտը։ Վարչապետը ղեկավարում է Կառավարության գործունեությունը և անդամների աշխատանքը, հետևում է Կառավարության ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների իրականացմանը, ապահովում է Կառավարության գործունեության միասնականությունը, ընդունում է որոշումներ, հանձնարարականներ, սահմանում է յուրաքանչյուր փոխվարչապետի կողմից համակարգվող՝ Կառավարության գործունեության ոլորտը:
Բացի այդ, վարչապետը նախարարի առաջարկությամբ սահմանում
է փոխնախարարների թիվը, նշանակում է փոխնախարարներին, հաստատում է նախարարությունների կանոնադրությունը և աշխատողների
թվաքանակը։ Առաջին փոխվարչապետը կարող է փոխարինել վարչապետին նրա բացակայության ժամանակ։ Կառավարության նիստերը հրավիրվելու են շաբաթական մեկ անգամ և այն վարելու է վարչապետը։ Կառավարության նիստերին ներկա գտնվելու իրավունք ունեն ՀՀ նախագահի, ՀՀ ԱԺ, վարչապետի աշխատակազմերի ղեկավարները, Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմինների ղեկավարները, մամուլի
քարտուղարը, վարչապետի հրավիրած անձինք [6]:
Ընդհանուր առմամբ, փորձը ցույց է տալիս, որ հանրային և պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումները
ՀՀ-ում հիմնականում պայմանավորված են տարբեր տարիներին իրականացված սահմանադրական փոփոխությունների հետ:
Ուսումնասիրելով պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների արդյունքների և դեռևս առկա խնդիրները՝ հարկ է նկատել, որ
ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները մինչ օրս
ապահովել է հետևյալ կարևոր արդյունքները`
 պետական կառավարման մարմիններում բացահայտվեցին կրկնվող,
ավելորդ, տվյալ մարմնին ոչ բնորոշ գործառույթներ,
 պետական կառավարման և ՏԻՄ-երում ստեղծվեցին կառավարչական հիմնարկներ, որոնց ղեկավարի գործառույթները տարանջատվեցին պետական մարմնի ղեկավարի գործառույթներից,
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 նախարարներին կից հիմնվեցին տարբեր խորհրդակցական
հանձնաժողովներ և խորհուրդներ, որոնք փոխարինեցին նախկին «կոլեգիալ» կառավարման մարմիններին,
 Կառավարությանն առընթեր 21 մարմիններ ընդգրկվեցին նախարարությունների կառուցվածքում,
 նախարարությունների, Կառավարությանն առընթեր բազմաթիվ
հիմնարկներ վերակազմավորվեցին պետական ոչ առևտրային կառույցների, տարանջատվեցին կառավարչական գործառույթները,
Բարեփոխումների արդյունքներով կրճատվել են ավելի քան 750 պետական ապարատի աշխատողներ, իսկ նախարարությունների քանակը
նվազել է` 21-ից 16-ի: Միաժամանակ առկա են խնդիրներ `
 կառավարման կարողությունների կատարելագործումը,
 նախարարությունները դեռևս չունեն բավարար կարողություններ`
արդյունավետ քաղաքականության ձևավորման համար, և
 լուրջ հիմնախնդիր է մնում ընդունված քաղաքականության ու
օրենսդրության ժամանակին և արդյունավետ իրականացումը:
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները բերում են
նաև բավականաչափ նոր որակի և քանակի խնդիրներ [7]:
Այսպիսով, մինչ օրս հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումները որոշ փոփոխություններ են մտցրել բյուրոկրատական խնդիրների կրճատման, էլեկտրոնային ծառայությունների ներդրման ուղղությամբ, սակայն, ընդհանուր առմամբ, հանրային կառավարման համակարգն ամբողջովին չի համապատասխանում ԵՄ պահանջներին:
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը ցածր է, իսկ որոշ
դեպքերում այն ձևական բնույթ ունի, քանի որ, մասնավորապես, չի
հաջողվել պետական կառավարման մարմինները տարանջատել ձեռնարկատիրական գործունեությունից։ Չկա հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումների համապարփակ ռազմավարություն, հստակ
չէ, թե պետական որ կառույցն է պատասխանատու հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար։
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КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статье предоставлены результаты исследования политикоправовых аспектов деятельности органов публичного управления
Украины в сфере обеспечения качества питьевой воды. Проанализировано политическое влияние на механизм реализации прав
граждан в сфере качества питьевой воды. Выявлены пробелы в
законодательной базе деятельности исследуемых органов публичного управления и предложены пути их устранения.
Ключевые слова: качество питьевой воды, демократия, реализация прав, органы публичного управления, законодательство.

Постановка проблемы. Украина с момента получения независимости выбрала за основу своего развития и функционирования
демократический государственно-политический режим, одним из критериев которого является приоритет на государственном уровне прав и
свобод человека и гражданина. Указанное имеет законодательное
подтверждение в ст. 3 Основного Закона Украины [8], а именно – «права
и свободы человека и их гарантии определяют содержание и курс
деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за
свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод
человека является главной обязанностью государства».
Поскольку объектом исследования выбрана деятельность органов
публичного управления Украины по обеспечению качества питьевой
воды сосредоточим особое внимание на праве граждан на безопасную
для здоровья и жизни питьевую воду…(ст. 4 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» [10]).
В свою очередь, отметим, что ныне граждане Украины, вопреки
регламентируемому демократическому устройству государства,
лишены возможности в полной мере реализовать данное право.
Причин этому много, некоторые из них процитируем из аналитической записки Национального института стратегических исследований:
«Обеспечение водой населения Украины в полном объеме
осложняется из-за неудовлетворительного качества воды водных
объектов. Практически все поверхностные источники водоснабжения
Украины последние 10 лет интенсивно загрязнялись. Вследствие
низкого качества очистки сточных вод (иногда очистные сооружения
вовсе не работают) поступления загрязненных стоков в поверхностные
водоемы не уменьшаются, хотя использование воды по сравнению с
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началом девяностых годов уменьшилось более чем в два раза.
Кризисное состояние водопользования, катастрофическое экологическое состояние водных ресурсов усиливается наличием в Украине
чрезвычайно высоко водозатратных производств, а также водоемких
технологий, требующих воды в 2-6 раз больше, чем технологии развитых стран Европы и Америки. Удельное централизованное водоснабжение для населения Украины тоже превышает показатели
развитых стран» [1].
Кроме этого подтверждением низкого качества питьевой воды, как
одного из основных факторов, влияющих на продолжительность жизни
граждан, являются данные, опубликованные в ежегодном докладе
Министерства охраны здоровья Украины за 2016 год, в соответствии с
которыми средняя продолжительность жизни мужчин составляет 66,4
года, а женщин – 76,3 года [7, с. 29].
Изложенное создает реальную угрозу для жизни и здоровья
населения Украины и разрушает реальное понимание демократической
сущности государства. В связи с этим особую актуальность
приобретает исследование проблем и путей оптимизации деятельности
органов публичного управления Украины по обеспечению качества
питьевой воды в политико-правовом аспекте.
Целью статьи является анализ политико-правовых основ
обеспечения органами публичного управления надлежащего качества
питьевой воды и предоставления на его базе предложений относительно оптимизации водоснабжения.
Обсуждение результатов исследования. Согласно ст. 1 Водного
кодекса Украины [3] качество воды – это характеристика состава и
свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных целей
использования.
Понятие «категория качества воды» закреплено в Правилах охраны
поверхностных вод от загрязнения сточными водами, утвержденных
постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 1999 года
№ 465 [15] как показатель степени загрязнения водного объекта,
который определяется по совокупности установленных показателей
состава и свойств воды и соблюдение которого является обязательным
в течение определенного времени.
Отметим, что проблемы с обеспечением качества питьевой воды
начинаются уже с изложения его теоретических основ в специальных
нормативно-правовых актах. На наш взгляд, не известно по какой
причине Закон Украины «О питьевой воде, питьевом водоснабжении и
водоотведении» [9], который является непосредственной законодательной базой обеспечения населения питьевой водой и регламентирует целый ряд терминов, которые в нем используются, не содержит
в себе толкования понятия «качество питьевой воды». При этом
законодатель данное упущение оправдывает тем, что «другие термины
в настоящем Законе употребляются в значении, приведенном в Водном
кодексе Украины, законах Украины «О местном самоуправлении в
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Украине», «Об охране окружающей природной среды» (ст. 1 Закона
Украины «О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении»). Но, к сожалению, исследование данной нормативно-правовой
базы также не дает возможности выявить в нем определение данного
понятия.
Отметим также, что на сегодня Министерством экологии и природных ресурсов Украины разработан проект Концепции реформирования
сферы охраны и воспроизводства вод, рационального использования
водных ресурсов и развития водного хозяйства и мелиорации земель
[16], в котором акцентировано внимание на усиление проблемы с
обеспечением доступа населения к водным объектам и к безопасной
питьевой воде. Одной из ключевых причин сложившейся ситуации
определена неэффективная система управления в сфере охраны и
воспроизводства вод, рационального использования водных ресурсов
и развития водного хозяйства и мелиорации земель.
Специальным органом государственной власти, сфера управленческой деятельности которого ограничивается водным хозяйством,
является Государственное агентство водных ресурсов Украины (далее
– Госводагенство Украины). Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра экологии и
природных ресурсов.
Пробелом в законодательстве представляется то, что положения
статьи 16 Водного кодекса Украины («Компетенция центрального
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере развития водного хозяйства, в области управления и
контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением
водных ресурсов»), регламентирующие полномочия Госводагенства
Украины по обеспечению качества питьевой воды рассредоточены в
нескольких пунктах, а именно: п. 4 - обеспечение потребностей
населения и отраслей экономики в водных ресурсах и осуществление
их межбассейнового перераспределения; п. 123 - осуществление
мониторинга качества вод в контрольных створах в районах основных
водозаборов комплексного назначения, водохозяйственных систем
межотраслевого и сельскохозяйственного водоснабжения; п. 129 осуществление паспортизации рек и источников питьевого водоснабжения и др. На наш взгляд, для предотвращения перегрузки содержания
Водного кодекса Украины, во избежание его дублирования с содержанием Положения о Госводагенстве Украины (далее – Положение)
[13], а также для упрощения понимания эти полномочия необходимо
объединить в Водном кодексе Украины в одно, следующим образом:
«реализует комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего
качества питьевой воды».
При этом комплекс мер указанный в пунктах 4, 123, 129 ст. 16
Водного кодекса Украины следует более конкретизировано расписать в
текстовом содержании Положения. В свою очередь, полномочия по
обеспечению потребностей населения и отраслей экономики в водных
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ресурсах (подпункт 5 пункта 4 Положения) необходимо дополнить
словосочетанием «надлежащего качества». Поскольку нынешняя его
редакция свидетельствует, что нормотворец не ставит перед Госводагенством Украины задачу обеспечить население и отрасли экономики
именно качественными водными ресурсами.
Практика свидетельствует, что обеспечение водными ресурсами
населения осуществляется за счет использования 89% воды из
поверхностных водных объектов и 11% из подземных водных источников. Именно поэтому, при поддержании качества водных ресурсов, в
первую очередь, внимание обращается на охрану поверхностных водных объектов от загрязнения и засорения. При этом не учитывается тот
факт, что поверхностные и подземные воды гидравлически связаны
между собой в пределах речных бассейнов.
Сегодня политика государства направлена на внедрение интегрированного управления в области водного хозяйства. Так, в Общегосударственной целевой программе развития водного хозяйства и
экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021
года [11] на втором этапе ее выполнения (2017-2021 гг.) предусматривается внедрить систему интегрированного управления водными
ресурсами по бассейновому принципу путем разработки и выполнения
планов управления бассейнами рек, применения экономической модели целевого финансирования мероприятий в бассейнах рек, образования бассейновых советов рек, а также повышения роли существующих и создания новых бассейновых управлений водных ресурсов.
При этом до сих пор объектом внимания не становятся управленческие
полномочия в отношении поверхностных и подземных водных источников, которые сосредоточены в компетенции разных органов
центральной исполнительной власти. Об этом свидетельствуют действующие правовые положения: Госводагенство ведет государственный
учет поверхностных вод в части учета поверхностных водных объектов
(подпункт 361 пункта 4 Положения о Госводагенстве Украины); Государственная службы геологии и недр Украины (далее – Госгеонедра)
ведет государственный учет подземных вод и водного кадастра
(подпункт 3 пункта 4 Положения о Госгеонедра Украины [12]). Необходимо отметить, что изложенная правовая ситуация является примером
грубого нарушения системного и комплексного принципов интегрированного управления водными ресурсами. На наш взгляд, основываясь
на опыте европейских государств, необходимо концентрировать все
властные полномочия в отрасли водного хозяйства в одном органе
центральной исполнительной власти.
На основании ст. 9 Закона Украины «О питьевой воде, питьевом
водоснабжении и водоотведении» каждому потребителю питьевой
воды государством гарантируется право свободного доступа к
информации о качестве питьевой воды. С этой целью центральный
орган исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства ежегодно готовит и обнародует в порядке, установленном
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Кабинетом Министров Украины, Национальный доклад о качестве
питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения в Украине,
обеспечивает заинтересованные органы государственной власти,
общественные организации, предприятия, учреждения, организации и
граждан информацией о случаях и причинах загрязнения питьевой
воды, порядок расчета тарифов на услуги централизованного
водоснабжения и водоотведения.
Весомая роль центрального органа исполнительной власти по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства в сфере водопользования также обосновывается и в ст. 11 вышеуказанного Закона под названием: «Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства, других государственных органов в сфере питьевой воды, водоснабжения и
водоотведения». В дополнение к этому необходимо перечислить
полномочия Министерства регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Украины (далее – Минрегион), а
именно: утверждает технические условия в сфере питьевой воды и
питьевого водоснабжения, порядок проведения мониторинга качества
питьевой воды и технического состояния объектов централизованного
питьевого водоснабжения; готовит и публикует национальный доклад о
качестве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения в
Украине (п. 4 Положения о Минрегионе Украины) [14].
Отметим, что приоритетным заданием Минрегиона в области
централизованного питьевого водоснабжения должно стать безаварийное функционирование гидротехнических сооружений, а также
соблюдение установленных режимов эксплуатации водохранилищ и
водохозяйственных сооружений.
Исходя из вышеизложенного возникает вопрос, почему положения
Водного кодекса Украины не регламентируют компетенцию Минрегиона
в области управления и контроля за использованием и охраной вод.
Особое внимание необходимо уделить Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами (далее – Правила).
Достаточно часто их требования в предпринимательской деятельности
игнорируются, аргументируя перегруженностью и износом технического
оборудования, а также недостаточным финансированием владельцами
предприятий мероприятий, направленных на внедрение новейших
технологий в области водоснабжения. Особую опасность для качества
водных ресурсов влечет попадание недостаточно очищенных сточных
вод в русла малых рек, поскольку в них обычно наблюдается
ограниченное естественное питание и слабое течение.
Кроме этого, необходимо уточнить, что положения Правил требуют
неотложного пересмотра, поскольку, как верно утверждает А.В.
Гриценко, ряд их положений являются устаревшими и такими, которые
не отвечают современным требованиям [4]. В частности, существенным
недостатком Правил является отсутствие бассейнового принципа
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расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ. Некоторые их
положения противоречат Водному кодексу Украины. Например, их п. 18
определяет целью установления нормативов ПДС загрязняющих веществ
«поэтапное улучшение качества воды и соблюдения санитарногигиенических нормативов в местах расположения водозаборов, а
рыбохозяйственных – в водных объектах комплексного использования», что не соответствует ст. 38 Водного кодекса Украины, где целью
установления нормативов ПДС загрязняющих веществ является
поэтапное достижение экологического норматива качества водных
объектов. Необходимость их пересмотра обусловлена также потребностью в учете требований, действующих в странах ЕС [2, 6, 17], к
качеству воды водных объектов. Кроме того, актуальность пересмотра
связана с тем, что состояние поверхностных вод в Украине продолжает
ухудшаться, а действующие Правила направлены на предупреждение
поступления загрязняющих веществ только с обратными водами и не
учитывают диффузные источники загрязнения. Они не рассматривают
процессы засорения поверхностных водных объектов. Усовершенствование Правил будет способствовать предупреждению загрязнения и
засорения поверхностных вод, созданию безопасных условий водопользования [5].
Выводы. Проведенное политико-правовое исследование деятельности органов публичного управления Украины по обеспечению
качества питьевой воды позволило выявить его проблемные стороны и
дало возможность сформулировать предложения по их устранению, а
именно:
 приоритетной функцией Закона Украины «О питьевой воде,
питьевом водоснабжении и водоотведении» является обеспечение
населения качественной питьевой водой, при этом его положения,
регулирующие этот процесс, лишены определения понятия «качество
питьевой воды». Предлагаем законодательно закрепить следующее его
содержание: это характеристика состава и свойств воды, пригодной для
питья (безопасной для здоровья человека), о чем свидетельствует ее
соответствие всем утвержденным специальным нормативам;
 в настоящее время наблюдается правовое дублирование
полномочий Госводагенства в сфере обеспечения качества питьевой
воды в Водном кодексе Украины и Положении о Госводагенстве
Украины. В связи с этим предлагаем их пересмотреть и сосредоточить
основную их смысловую нагрузку в Положении о Госводагенстве
Украины;
 вопреки государственной политике по внедрению интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу в
Украине управление поверхностными и подземными водами осуществляется разными органами центральной исполнительной власти.
Преодолеть данную проблему предлагаем путем концентрирования
властных полномочий в отношении указанных объектов в одном органе
центральной исполнительной власти;
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 установлено, что положениями Водного кодекса Украины
Минрегион в системе государственных органов в области управления
использованием вод не регламентирован. Поскольку он играет значительную роль в сфере централизованного питьевого водоснабжения,
мы предлагаем дополнить главу 4 Водного кодекса Украины «Компетенция государственных органов в области управления и контроля за
использованием и охраной вод …» статей регламентирующей его
компетенцию в водном хозяйстве;
 также было установлено, что действующие Правила охраны
поверхностных вод от загрязнения сточными водами противоречат
нормам Водного кодекса Украины и содержат ряд устаревших положений. Данный недостаток предлагаем устранить путем приведения их
в соответствие с Водным кодексом Украины и внедрения в них
требований, действующих в странах ЕС.
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ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ՌՅԱԲԵԹ
Ուկրաինայի նախագահին առընթեր պետական կառավարման
ազգային ակադեմիայի, պատգամավորության և քաղաքական
կառավարման ամբիոնի դոկտորական թեկնածու,
իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ.
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ
Հոդվածում ներկայացված են խմելու ջրի որակի ապահովման ոլորտում Ուկրաինայի պետական կառավարման մարմինների գործունեության քաղաքական և իրավական ասպեկտների ուսումնասիրության
արդյունքները: Վերլուծվում է քաղաքական ազդեցությունը խմելու ջրի
որակի ոլորտում քաղաքացիների իրավունքների իրականացման կառուցակարգի վրա: Բացահայտվել են պետական կառավարման մարմինների
գործունեության օրենսդրական դաշտում առկա բացերը և դրանց լուծման
ուղիները:
Հիմնաբառեր. խմելու ջրի որակ, ժողովրդավարություն, իրավունքի
իրականացում, հանրային կառավարման մարմիններ, օրենսդրություն:

EKATERINA RYABETS
National Academy of Public Administration
under the President of Ukraine,
Doctoral Candidate of the Chair of
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Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
PROBLEMS AND WAYS TO OPTIMIZE THE ACTIVITY OF THE PUBLIC
ADMINISTRATION BODIES OF UKRAINE IN ENSURING THE QUALITY
OF DRINKING WATER: THE POLITICAL AND LEGAL ASPECT
The article presents the results of a study of the political and legal
aspects of the activities of the public administration bodies of Ukraine in the
field of drinking water quality. The political influence on the mechanism of
realization of the citizens' rights in the sphere of drinking water quality is
analyzed. The gaps in the legislative base of the activities of the public
administration bodies under investigation have been identified and ways of
their elimination have been suggested.
Keywords: quality of drinking water, democracy, implementation of
rights, public administration bodies, legislation.
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ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական
լեզվահասարագիտական համալսարանի ռեկտոր,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

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

ՀՀ կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորման
դինամիկայի վերլուծություն
Կրթության համակարգը Հայաստանի սոցիալ-տնտնեսական զարգացման և ազգային անվտանգության ապահովման կարևորագույն գրավականներից է: Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 39-ի Հայաստանի Հանրապետությունում.
«Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք:
Հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր է, բացառությամբ
օրենքով նախատեսված դեպքերի: Օրենքով կարող է սահմանվել պարտադիր կրթության ավելի բարձր մակարդակ:
Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի նախորդ՝
2017 թվականի 5-րդ համարում (էջեր 131-141):
1
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Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է:»
«Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մրցութային հիմունքներով անվճար
պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում կրթություն ստանալու իրավունք՝ օրենքով սահմանված կարգով: Պետությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ֆինանսական ու այլ աջակցություն է ցուցաբերում բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին և դրանցում սովորողներին:»
Իր սահմանադրական պարտավորությունները կատարելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը պետական բյուջեից ֆինանսավորում է կրթության ոլորտը՝ վերջին տարիներին միջինում մոտ 9-10%-ի չափով: Մասնավորապես, կրթության ոլորտի ծախսերը 2016 թվականին կազմել են
128,736,931.3 հազար դրամ կամ բյուջեի ընդամենը ծախսերի 9.35%-ը:
Պետական բյուջեից որոշակի ֆինանսավորում է հատկացվում
կրթության բոլոր մակարդակներում գործող պետական ուսումնական
հաստատություններին՝ նախադպրոցական հաստատություններին, հանրակրթական դպրոցներին, մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին (նախնական, միջին և բարձրագույն), ինչպես նաև արտադպրոցական կրթական հաստատություններին, կրթության համակարգի կառավարման ու ֆունկցիոնալ այլ կառույցներին:
2016 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կրթության ոլորտում՝
ըստ կրթության մակարդակների և այլ տեսակի ծախսերի, տրված են
ստորև Աղյուսակ 1-ում [1, էջ. 7]:
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից և ստորև Գծապատկերից 1-ից
2016թ.-ին պետական բյուջեից կրթության ոլորտին հատկացվող ծախսերում ամենամեծ մասնաբաժինը կազմել են տարրական և միջնակարգ
կրթության ծախսերը՝ գումարային 66%: Կրթության մնացած մակարդակների ծախսերը կրթության ոլորտի ընդհանուր ծախսերի 10%-ից փոքր են:
Կրթության ոլորտին հատկացվող ծախսերում բարձրագույն և նախնական ու միջին մասնագիտական կրթության ծախսերը կազմել են համապատասխանաբար 9.6% և 8.1%:
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Աղյուսակ 1
2016 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կրթության ոլորտում
(համաձայն պետական բյուջեի դասակարգման)

Բաժին Խումբ Դասիչ

09

Ծախսային ուղղություններ

Կրթություն
01

Մասնաբաժինը
կրթության
Գումարը
ոլորտի
(հազ.դրամով)
ընդհանուր
ծախսերում
128,736,931.3 100%
29,629,777.2

23%

01

Նախադպրոցական և տարրական
ընդհանուր կրթություն
Նախադպրոցական կրթություն

657,376.1

0.5%

02

Տարրական ընդհանուր կրթություն

28,972,401.1

22.5%

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

56,022,837.4

43.5%

01

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

39,471,911.5

02

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր
կրթություն
Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթություն
Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթություն
Միջին մասնագիտական կրթություն
Բարձրագույն կրթություն

16,550,925.9

Բարձրագույն մասնագիտական
կրթություն
Հետբուհական մասնագիտական
կրթություն
Ըստ մակարդակների
չդասակարգվող կրթություն
Արտադպրոցական
դաստիարակություն
Լրացուցիչ կրթություն

11,395,074.9

02

03

01
02
04
01
02
05
01
02
06
01
08
01

10,418,615.4

2,627,101.7
7,791,513.7
12,325,603.7

9.6%

930,528.8
6,168,503.1

4.8%

4,700,104.7

3.7%

1,468,398.4

1.1%

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 13,140,985.9
ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 13,140,985.9
ծառայություններ
Կրթություն (այլ դասերին
1,030,608.6
չպատկանող)
Կրթություն (այլ դասերին
1,030,608.6
չպատկանող)
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Գծապատկեր 1. 2016 թվականի պետական բյուջեից կրթության
ոլորտին հատկացվող ծախսերը՝ ըստ կրթական մակարդակների
Ստորև բերված Գծապատկեր 2-ը ներկայացնում է կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորման դինամիկան 1996-2012-ին [2], իսկ
Գծապատկեր 3-ը՝ 2013–2016-ի ընթացքում [3]: Ինչպես երևում է գծապատկերներից, կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորումը 19962016 թթ. ընթացքում աճել է մոտ 9.2 անգամ` 14 մլրդ դրամից հասնելով
128.7 մլրդ դրամի:
Աճի ամենաարագ տեմպն եղել է 2004-2008-ին, ինչը նաև համընկնում է պետական բյուջեի ծախսերի արագընթաց աճի ժամանակահատվածին:
2010-ին կրթության ոլորտի պետական ծախսերը կրճատվել են, ինչը
հետևանք էր համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով պետական բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կրճատման:
2011-2016 թթ. ընթացքում՝ տնտեսության հետճգնաժամային վերականգնման և կայունացման փուլում, կրթության ոլորտի ծախսերն աճել են
ընդամնեը 1.2 անգամ՝ 105.5 մլրդ դրամից 2016-ին հասնելով 128.7 մլրդ
դրամի: Ընդ որում, եթե 1996-ից մինչև 2010 թ. կրթության ոլորտի պետական ծախսերն անընդմեջ աճել են, ապա 2010-2016 թթ. ընթացքում առանձին տարիներին արձանագրվել է նվազում: Այսպես, 2012-ին 2011-ի նկատմամբ կրթության ոլորտի պետական ծախսերը նվազել են մոտ 2.9 մլրդ
դրամով, իսկ 2015-ին 2014-ի նկատմամբ՝ մոտ 2.3 մլրդ դրամով:
Ստորև բերված Գծապատկեր 4-ը ներկայացնում է 1996-2012 թթ. ընթացքում կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորման փոփոխության
դինամիկայի համեմատությունը պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի և
ՀՆԱ-ի փոփոխությունների դինամիկայի հետ [2], [3]: Գծապատկերից երևում է, որ 1996-2004 թթ. կրթության ոլորտի ծախսերի փոփոխության հետագիծը ընդհանուր առմամբ կրկնում է պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի
և ՀՆԱ-ի աճի հետագծերը:
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Գծապատկեր 2. Կրթության ոլորտի պետական ծախսերի
դինամիկան 1996 -2012 թվականների ընթացքում (մլն ՀՀ դրամ)

Գծապատկեր 3. Կրթության ոլորտի պետական ծախսերի
դինամիկան 2013-2016 թվականների ընթացքում (հազար ՀՀ դրամ)
Այնուամենայնիվ, 2004-2009-ին կրթության ոլորտի ծախսերի աճը
գերազանցել է պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի և ՀՆԱ-ի աճը: Դա հետևանք էր այն հանգամանքի, որ 2003-ին ՀՀ կառավարության կողմից
հաստատված Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով, իսկ հետագայում նաև Միջնաժամկետ ծախսերի եռամյա ծրագրերով
կրթության ոլորտը ստացել էր գերակա ոլորտի կարգավիճակ և վերջինիս
ֆինանսավորման ծավալների աճն ընթանում էր առաջանցիկ տեմպերով:
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Գծապատկեր 4. Կրթության ոլորտի պետական ծախսերի, ընդհանուր
պետական ծախսերի և ՀՆԱ-ի համեմատական դինամիկան
1996-2012 թվականների ընթացքում (1996թ. = 100%)
Ստորև Գծապատկեր 5-ում ներկայացված է պետբյուջեի ընդհանուր
ծախսերում և ՀՆԱ-ում կրթության պետական ծախսերի տեսակարար
կշռի փոփոխության դինամիկան 1996-2012 թթ., իսկ Գծապատկեր 6-ում՝
2011-2016 թթ. ընթացքում: Գծապատկերներից երևում է, որ 1996-2012 թթ.
ընթացքում կրթության ոլորտի պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը
ընդհանուր պետական ծախսերում աճել է՝ 1996-ի 11%-ից 2006-ին հասնելով 15%-ի, սակայն 2006-ից այն նվազել է 1.6 անգամ՝ 2016-ին դառնալով
9.35%:
Նվազման հիմնական պատճառներից են եղել ինչպես հանրակրթության համակարգում աշակերտների թվի մոտ 20% նվազումը (ընդհանուր 84000 աշակերտ, ընդ որում՝ 2006-2009թթ. ընթացքում` մոտ
60000 աշակերտ և ևս մոտ 24000 աշակերտ մինչև 2016թ.) [4], այնպես
էլ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը:

Գծապատկեր 5. Ընդհանուր պետական ծախսերում և ՀՆԱ-ում
կրթության ոլորտի պետական ծախսերի տեսակարար կշռի
դինամիկան (%-ով) 1996-2012 թթ. ընթացքում
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Գծապատկեր 6. Ընդհանուր պետական ծախսերում և ՀՆԱ-ում
կրթության ոլորտի պետական ծախսերի տեսակարար կշռի
դինամիկան (%-ով) 2011-2016 թթ. ընթացքում
Գծապատկեր 7-ը ներկայացնում է ՀՆԱ-ում կրթության ոլորտի պետական ծախսերի մասնաբաժնի Հայաստանի ցուցանիշի համեմատությունը Եվրոպական Միության (ԵՄ) և Տնտեսական համագործակցության
և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) երկրների միջին ցուցանիշի
հետ՝ 1995-2014-ի ընթացքում [5]: Ըստ այդ համեմատության՝ ակնհայտ է,
որ Հայաստանում այդ ցուցանիշն եղել ու մնում է էականորեն ցածր՝ մոտ
2.4 անգամ, ՏՀԶԿ և ԵՄ միջին ցուցանիշներից և կազմել է 2014-ին ընդամենը 2.2%՝ ԵՄ 5.3%-ի և ՏՀԶԿ 5.2%-ի դիմաց:

Գծապատկեր 7. ՀՆԱ-ում կրթության ոլորտի պետական ծախսերի
մասնաբաժնի ՀՀ-ի ցուցանիշի համեմատությունը ԵՄ և ՏՀԶԿ
երկրների միջին ցուցանիշի հետ (1995-2014թթ.)
Առանձնահատուկ անհրաժեշտ է անդրադառնալ բարձրագույն կրթության ոլորտի ֆինանսավորման խնդրին։ Ինչպես երևում է ստորև
Աղյուսակ 2-ից Հայաստանում բարձրագույն կրթության ոլորտի պետական ծախսերի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կազմում է ընդամենը 0.2% և
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ցածր է ԵՄ և ՏՀԶԿ երկրներում համապատասխան ցուցանիշի միջին
արժեքից համապատասխանաբար՝ 7 և 8 անգամ։
Աղյուսակ 2-ում տրված է ՀՀ ցուցանիշների համեմատությունը ԵՄ,
ՏՀԶԿ երկրների և աշխարհի միջին ցուցանիշների հետ [6]:
Աղյուսակ 2
ՀՀ ցուցանիշների համեմատությունը ԵՄ, ՏՀԶԿ երկրների և
աշխարհի միջին ցուցանիշների հետ:
Ցուցանիշ

ՀՀ

ԵՄ
միջին

ՏՀԶԿ
միջին

Աշխարհի
միջին
4.7%

Կրթության ոլորտի պետական
ծախսերի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում
Բարձրագույն կրթության ոլորտի
պետական ծախսերի
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում

2.2%

5.3%

5.2%

0.2%

1.4%

1.6%

Բարձրագույն կրթության ծախսերի
մասնաբաժինը կրթության ոլորտի
պետական ծախսերում

9.6%

25%

30%

Բարձրագույն կրթության ծախսերի
մասնաբաժինը ընդհանուր
պետական ծախսերում

0. 9%

2.8%

3.1%

21.7%

Եզրահանգումներ
1. Ցանկացած երկիր, այդ թվում և Հայաստանը, պետք է ապահովի
իր քաղաքացիների որակյալ կրթություն ստանալու հավասար իրավունքները, այդ թվում՝ անվճար պարտադիր միջնակարգ կրթության իրավունքը։
Չնայած իր ակնհայտությունը՝ այդ խնդիրն դեռևս չի լուծված աշխարհի մի
շարք երկրներում և հատկապես Հայաստանում։ Դրա հիմնական պատճառներից են՝ կրթության համակարգի պետական ֆինանսավորման
խիստ ցածր մակարդակը և, արդյունքում, ուսումնական հաստատությունների ֆինանսական միջոցների մշտական պակասը։
2. Միջազգային փորձը վկայում է, որ կրթության համակարգերը կարող են բնականոն գործել, եթե կրթության ոլորտի պետական ծախսերը
կազմում են ՀՆԱ-ի 5-ից 7%-ը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով,
կրթության ոլորտի բյուջետային ծախսերը՝ որպես ՀՆԱ-ի տոկոս, 2014
թ.ին կազմել են. մարդկային զարգացման շատ բարձր դասիչ ունեցող
երկրներում՝ 5.3%, բարձր դասիչ ունեցող երկրներում՝ 4.6%, միջին դասիչ
ունեցող երկրներում՝ 3.8% և ցածր բարձր դասիչ ունեցող երկրներում
3.7%։ Ընդ որում՝ նույն տվյալներով մի շարք տնտեսապես զարգացած
երկրներում այդ ցուցանիշն զգալիորեն բարձր է, օրինակ՝ Դանիայում այն
կազմում է 8.7%, իսկ Նոր Զելանդիայում՝ 7.2% [7]:
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3. Հոդվածում բերված վերլուծությունից ակնհայտ է, որ ՀՀ-ում
կրթության ոլորտի պետական ծախսերը՝ կազմելով ՀՆԱ-ի մոտ 2%-ը,
շատ ցածր են բոլոր համեմատություններով՝ մոտ 60%-ով ցածր են ՏՀԶԿ
երկրների նույն ցուցանիշից և 50%-ով ցածր են զարգացող և ԱՊՀ երկրների
և աշխարհի միջին ցուցանիշներից [8, էջ 308], [9]: Այսպիսով՝ ՀՀ-ում
կրթության ոլորտի պետական ծախսերը ցածր են անգամ մարդկային
զարգացման ցածր դասիչ ունեցող երկրներում կրթության վրա կատարվող պետական ծախսերից։ Ավելին, կրթության ոլորտի ֆինանսական
պակասուրդը, ըստ էության, մշտական գործոն է՝ սկսված ՀՀ անկախացումից և շարունակվելով տարեցտարի, ընդ որում վերջին տարիներին
հստակ կրելով էլ ավելի նվազման միտում։
4. Բյուջետային միջոցների ծավալը, որը հատկացվում է բարձրագույն կրթության ոլորտին էլ ավելի ցածր է և որևէ ձևով համարժեք չէ ոլորտի առջև դրված նպատակներին։ Բարձրագույն կրթության ոլորտի ծախսերը` կազմելով ՀՆԱ-ի ընդամենը 0.2%-ը, ցածր են ԵՄ և ՏՀԶԿ երկրներում համապատասխան ցուցանիշի միջին արժեքից 7-ից 8 անգամ։
Բարձրագույն կրթության ոլորտի պետական ծախսերի ցածր մակարդակը դնում է համակարգն ահռելի կախվածության մեջ ուսանողների կողմից
վճարվող ուսման վարձերից։ Սակայն վարձերի չափը համարժեք չէ հայաստանցիների գերակշիռ մասի ֆինանսական հնարավորություններին,
իսկ ուսանողներին հատկացվող պետական ֆինանսական աջակցությունը
համարժեք չէ ուսանողների սոցիալական վիճակին, քանի որ «անվճար» տեղերը հասանելի են ուսանողների շատ փոքր մասին միայն և հիմնված են
հիմնականում ակադեմիական առաջադիմության վրա։ Բացի այդ, պետական բուհերում ուսման վարձերն ավելի բարձր են, քան մասնավոր բուհերում` մեկ այլ արտասովոր իրավիճակ, քանի որ երկրների մեծ մասում մասնավոր բուհերում ուսման վարձն ավելի բարձր է, քան պետականներում։
5. Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման հարցերը պետք է նաև
դիտարկել համակարգի կառավարման համատեքստում։ Մեկ այլ կարևոր
հիմնախնդիր է այն, որ պետական բյուջեից բուհերի ֆինանսավորման
ծավալները և պետական կարգավորման աստիճանը Հայաստանում համարժեք չեն։ Այլ կերպ ասած կարևոր հարց է, թե ո՞վ է որոշում և ո՞վ է
վճարում։ Այն պարագայում, որ պետական բյուջեից բուհերին միջինում
հատկացվում է նրանց տարեկան բյուջեների ընդամենը մոտ 7-15 տոկոսը,
պետության կողմից կանոնակարգվում են բուհերի ֆինանսական, ակադեմիական, կառավարչական բազմաթիվ գործառույթներ՝ սահմանափակելով նրանց ինքնավարությունը, ինչն բավականին արտասովոր վիճակ է՝
համեմատած այլ երկրների բարձրագույն կրթական համակարգերի հետ։
6. Վերը նշված հանգամանքները հանգեցնում են կրթության որակի
ու արդիականության անկման, իսկ բարձրագույն կրթության ոլորտում

44

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

նաև վերջինիս հետագա զարգացումը վտանգելուն։ Երկրներն աշխարհում իրենց բյուջեներից մեծ ներդրումներ են կատարում կրթական համակարգերում, որպեսզի ապահովեն տնտեսական աճ, բնակչության կենսամակարդակի ու բարեկեցության բարձրացում, սոցիալական անհավասարության կրճատում և այլ։ Հայաստանում այս նպատակների իրագործումը
ևս պահանջում է կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորման ծավալների աստիճանական և էական ավելացում։
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ՀԱՍՄԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՐՈՇ
ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ
Հաշվի առնելով առևտրային կազմակերպությունների ուրույն
դերն ու տեղն ազգային տնտեսությունում՝ հարկ է առաջանում
առանձնակի ուսումնասիրել դրանց արդյունավետության հիմնախնդիրները: Իսկ քանի որ «արդյունավետություն» եզրույթը ենթադրում է մեկնաբանույթունների լայն հնարավորություն, ապա ձեռնարկության արդյունավետությունը որոշելու համար պետք է հստակ սահմանել` ինչ է ենթադրում «արդյունավետություն» հասկացությունը ձեռնարկության համար: Հոդվածում ներկայացվում է առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության սահմանման տարբեր մոտեցումներ և «արդյունավետություն» հասկացությանը ներկայացվող պահանջները՝ ըստ տարբեր հեղինակների:
Հիմնաբառեր. արդյունավետություն, առևտրային կազմակերպություն, ձեռնարկության արդյունավետություն, արդյունավետության
գնահատում, արդյունավետության կառավարում:

Արդյունավետությունը ցանկացած գործունեություն գնահատելու
թերևս ամենախոսուն ցուցանիշն է, իսկ ձեռնարկությունների կառավարման պարագայում` առաջնային չափանիշ և նպատակ:
Առհասարակ ցանկացած առևտրային կազմակերպություն հետաքրքրված է շուկայում առաջատարի դերի ստանձնմամբ կամ նվազագույնը՝ շուկայի որևէ հստակ սեգմենտի գրավմամբ, այդ իսկ նպատակով
էլ կիրառում է նոր տեխնոլոգիաներ, ներգրավում է ստեղծագործ մասնագետների, բազմազանեցնում (դիվերսիֆիկացնում) է արտադրանքը:
Մրցակցային միջավայրում նշված բոլորը միջոցառումները միտված են
առևտրային կազմակերպության արդյունավետության բարձրացմանը և
ընկերության բնականոն գործունեության մասն են կազմում:
Տնտեսագիտական գրականության մեջ հանդիպում են տարբեր մոտեցումներ կապված առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետության ձևակերպման հետ: «Արդյունավետություն» եզրույթի լայնատարած օգտագործումը, այնուամենայնիվ, դեռևս չի ապահովում դրա միանշանակ մեկնաբանությունը և սահմանումը: Տարբեր հեղինակներ արդյունավետության տրամաբանությունը պայմանավորում են ընկերության
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շահութաբերությամբ, առաքելության իրականացման մակարդակով, ձեռնարկության զարգացման տեմպերով և նորարարությունների ներդրման
ցուցանիշներով, կազմակերպության շուկայում մասնաբաժնի, արտադրանքի որակով ու սպառման ծավալներով, ծախս-արդյունք հարաբերակցությամբ և այլն: Ձևակերպումների բազմիմաստությունը պայմանավորված է նրանով, թե հեղինակն ինչ է դիտարկում «արդյունավետություն»
(efficiency- անգլ., эффективность – ռուս.) հասկացության ներքո: Այս
առումով Մ. Մեյերը նշել է, որ խնդրի դժվարությունը պայմանավորված է
գնահատման և արդյունավետության հասկացությունների խճճումից. բավականին հեշտ է չափել ինչ-որ բան և այն համարել արդյունավետ: Ավելի
դժվար է գտնել երկու հիմնարար հարցերի պատասխանները. ի՞նչ է արդյունավետությունը և ինչպե՞ս գնահատել ու չափել այն [1, с. 13]:
Համաձայն Նոբլեյան մրցանակի դափնեկիր Պ. Սամուելսոնի և Ու.
Նորդհաուսի՝ տնտեսական արդյունավետությունը ունեցած պաշարներից
հնարավոր առավելագույն բարիքի ստացումն է, անընդհատ հարաբերելով օգուտը (բարիքները) ծախսերին: Բարիք արտադրողն ու սպառողը
ձգտում են արդյունավետության, առավելագույնի հասցնելով օգուտը և
նվազագույնի հասցնելով ծախսերը [2, p. 4]:
XX դարի 50-ականներին ամերիկացի նշանավոր տնտեսագետ,
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, արդյունաբերական կազմակերպման
տեսության հիմնադիր Ջորջ Սթիգլերը ձեռնարկության արդյունավետությունը փոխկապեց շուկայի կառուցվածքի, դրա սուբյեկտների վարքի հետ՝
առաջ բերելով գոյատևման ու նվազագույն մասշտաբի արդյունավետության
սկզբունքները կոշտ մրցակցության և մենաշնորհային պայմաններում [3]:
Ի տարբերություն արդյունաբերական կազմակերպման տեսության՝
էվոլուցիոն տնտեսագիտությունն առաջնային տեղ է հատկացնում ձեռնարկության կազմակերպչական կառուցվածքին, մարդկային ներուժի
գրագետ կառավարմանն ու կորպորատիվ մշակույթին [4, էջ 109-115],
ինչը բնորոշ է նաև կառավարման տեսության դասական դպրոցների
դրույթներին:
Տնտեսական զարգացման տեսության հեղինակ Ջոզեֆ Շումպետերն
առանձնացնում էր արդյունավետության ստատիկ և դինամիկ տիպերը:
Նրա ստատիկ արդյունավետության դրույթները համընկնում են վարչական (վարչահրամայական) տնտեսության սկզբունքներին: Ջ. Շումպետերն առավել խորքային է հիմնավորում դինամիկ արդյունավետությունը,
որը ձևակերպում է որպես զարգացման ցանկացած միտում՝ ձեռներեցության կատարելագործման տեսանկյունից: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ
1920-30-ական թվականների տնտեսական մեծ ճգնաժամը մտափոխեց
Շումպետերին, քանի որ ստատիկ արդյունավետությունը կարծես թե
առավել հուսալի հեռանկարներ էր առաջարկում: Սակայն դա հերքվեց,
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քանի որ այն այլևս չէր համապատասխանում ժամանակի պահանջներին
[5, с. 30]:
Համաձայն գործակալության տեսության՝ խոշոր ընկերության արդյունավետությունը պայմանավորված է գործակալների վարքագծով: Սովորաբար բաժնետերերի և կառավարիչների շահերի բախվում են՝ բերելով
գործակալական բախումների, որոնք պայմանավորված են բաժնետերերի սեփական բարեկեցության հետաքրքությամբ և կառավարիչների՝ ընկերություններում ներդրումների ծավալի մեծացման ձգտմամբ: Հետևաբար այն ընկերությունները, որոնք ունեն կորպորատիվ կառավարման լավագույն ստանդարտ, գործում են արդյունավետ՝ շնորհիվ որակյալ մշտադիտարկման և ավելի ցածր գործակալական խնդիրների [6]: Կորպորատիվ կառավարումը կանոնների, գործընթացների, բաժնետերերի և կառավարիչների փոխգործակցության համակարգ է, որի «ներքո» ու «միջոցով» իրականացվում է կառավարում և վեահսկողություն ընկերություններում [7, p. 3]:
Մեկ այլ մոտեցում է ցուցաբերում Ռոնալդ Քոուզի տրանսակցիոն
ծախսերի տեսությունը, որի համաձայն ընկերության արդյունավետությունը կախված է փողի միջոցների փոխանցման ծախսերի և արտադրանքի
ծավալի հարաբերակցությունից [2, с. 41-49]:
Տնտեսագետ և սոցիոլոգ Վ. Պարետոն առավել արդյունավետ է համարում տնտեսության այնպիսի կազմակերպումը, որի դեպքում հանրությունն առկա պաշարներից քաղում է առավելագույն օգուտ, և անհնար է
կատարել որևէ այլ բարելավվում համակարգի բաղադրատարրերից մեկում, առանց վատթարացնելու նույն համակարգի այլ բաղադրատարրը:
Հետևաբար, ըստ Պարետոյի՝ արդյունավետ տնտեսվարման դեպքում
կազմակերպությունը պետք է գտնվի արտադրողականության գագաթնակետին [8, с. 68]:
Անգլիացի տնտեսագետ Փ. Հեյնեն դիտարկում է ձեռնարկությունների արդյունավետությանը պաշար-արտադրանք հարթությունում: Ըստ հեղինակի` արդյունավետությունը պայմանավորված է արտադրության ընթացքում օգտագործվող միավոր պաշարի և ստացված արտադրանքի
քանակով [9, с.39]:
Ձեռնարկության արդյունավետությունը պաշար-արտադրանք հարաբերակցության մեջ են դիտարկում այլ հեղինակներ ևս: «Տնտեսագիտություն» աշխատության մեջ Կ.Ռ. Մակքոննելը և Ս.Լ. Բրյուն արդյունավետությունը կապում են ոչ թե պաշարի, այլ դրա հազվագյուտ որակների
հետ, մասնավորապես` «տնտեսական արդյունավետությունը պայմանավորված է արտադրության ընթացքում օգտագործվող հազվագյուտ
պաշարների քանակի ու արդյունքում ստացված միավոր արտադրանքի
ծավալի միջև կապով» [10, с. 38-40]:
49

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

«Տնտեսական արդյունավետությունը հնարավոր առավելագույն արտադրությունն է արտադրանքի արժեքի մեծությամբ` պաշարախնայող
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և գնողունակ առաջարկի առկայությամբ»
[11, c 664]: Համաձայն այս մոտեցումների` արդյունավետությունը բարձրացում է, երբ կատարված պաշարի միևնույն ծախսով ստացվում է ավել
արտադրանք, իսկ արդյունավետությունը նվազում է, երբ պաշարի միևնույն ծախսով ստացվում է պակաս արտադրանք: Բարձրացնել արդյունավետությունը նշանակում է միավոր արտադրանքի վրա պաշարի կրճատում կամ արտադրանքի աճ նույն պաշարի դիմաց:
Առավել հաճախ ձեռնարկության արդյունավետության գնահատումը
հիմնավորվում է ծախս-արդյունք, կամ պաշար-արդյունք հարաբերակցության դասական մոտեցմամբ (այլ կերպ ասած՝ ֆինանսատնտեսական
ցուցանիշներով), հետևաբար որպես արդյունավետության հիմնական
ցուցանիշ կիրառվում է շահութաբերությունը: Սակայն նման մոտեցումը
ևս արժանանում է քննադատության մի քանի պատճառներով: Նախ՝ բավարար պաշարների առկայությունը դեռ չի ապահովվում միանշանակ
արդյունավետություն: Այնուհետև, չկա հստակ մոտեցում, թե որ արդյունքները (շահույթ, արտադրանքի քանակ, նորարարություն, և այլն) ու
պաշարները (հումք, ժամանակ, տեխնոլոգիա և այլն) պետք է հաշվի
առնվեն ձեռնարկության արդյունավետությունը գնահատելիս: Եվ վերջիվերջո, որ ծախսերն են անմիջականորեն կապված արդյունքի հետ: Պ.
Դրուկերը կարծում է, որ արդյունավետության գնահատման հարցում
պետք չէ առանձնացնել ծախսերը ըստ տեսակների, այլ պետք է ընդունել
ծախսերի հանրագումարը: «Մենեջմենթը գործնականում» աշխատության
մեջ, հեղինակն արդյունավետությունը բնութագրում է որպես ծախսերի
հանրագումարի և տնտեսական արդյունքների առավել շահավետ հարաբերակցություն [12, с. 59]: Ժամանակակից տնտեսագիտական տեսությունները բացառում են ուղիղ կապը ծախսերի և արդյունքի միջև, քանզի
ներիկայումս առավել կարևոր են պաշարների ոչ թե քանակական, այլ
որակական հատկությունները [13, с. 103]:
Այս կարծիքին է հակված նաև Կ. Մենարը, ով նշում է, որ ժամանակակից տնտեսական գիտությունը հեռացել է դասական տնտեսագիտությունից, հետևաբար նվազագույն ծախսերով առավելագույն արտադրանք
հարաբերակցությունն այլևս չի դիտարկվում որպես ընկերության հաջողության չափանիշ [14, с. 128-135]:
Հաճախ ձեռնարկության նպատակները չեն համապատասխանում
վերջնական արդյունքներին: Այս տեսանկյունից ձեռնարկության արդյունավետությունը պայմանավորված է նպատակներին հասնելու ընդունակությամբ: Ու. Քինգը և Դ. Քլիլանդը բնորոշում են արդյունավետությունը
որպես ձեռնարկության գործունեության նպատակների համապատասխանության աստիճան [15, с. 29]:
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Ըստ Տ. Փիթերսի և Ռ. Ուոթերմենի` «արդյունավետությունը` որպես
գործունեության չափանիշ ենթադրում է, որ նպատակները դրված են, իսկ
անհրաժեշտ պաշարներն առկա են» [16, с. 32]: Միևնույն ժամանակ,
«արդյունավետության» գաղափարի տեղաշարժը դեպի ձեռնարկության
նպատակներ բացարձակ չի անտեսում նույն նպատակներին հասնելուն
ուղղված միջոցները: Արդյունավետ կարելի է համարել միայն այն կազմակերպությունը, որը հաջողությամբ իրագործում է իր նպատակները, մասնավորապես, երբ ծախսերն ու արդյունքները (մուտքերն ու ելքերը) համարվում են բավարար [17, с. 189]:
Ռազմավարական կառավարման գիտաճյուղի հիմնադիր, ամերիկացի տնտեսագետ Ի. Անսոֆֆը ձեռնարկության արդյունավետությունը կապում է ձեռնարկության ռազմավարության հետ [18, с. 28-31]: Ընդ որում՝
հեղինակը կարևորում է ոչ թե զուտ ռազմավարության առկայությունը, այլ
ռազմավարության այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսին են բացառիկությունը, ինքնատիպությունը, նորարարությունը: Սակայն ռազմավարությունը հանգեցնում է արդյունավետության այն դեպքում, երբ պահպանվում
է դրա գաղտնիությունը: Գործնականում գաղտնիության պահպանումը
խստորեն պահպանովում է բոլոր այն ձեռնարկություններում, որտեղ կիրառվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ և փորձագիտական
մշակումներ, իսկ վերջնական արդյունքները ներկայացվում են ցուցահանդեսներում միայն պատենտավորումից և գրանցումից հետո: Չնայած
ռազմավարության գործնական լայն կիրառությանը՝ այն անկատար է այնքանով, որ շրջանցում է ծախսերի, ժամանակի ու այլ գործոնների նշանակությունն արդյունավետության ու մրցակցության հարցերում:
Վերադառնալով առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրներին՝ կարծում ենք, որ շահութաբերությունը պետք է ընկալել որպես ընկերության գործունեության գնահատման գերակա ցուցանիշ: Ամփոփելով՝ կարելի է փաստել, որ թեև հեղինակներն ընդունում են արդյունավետության բարդ ու համալիր բնույթը,
նրանցից յուրաքանչյուրը կարևորում է որևէ մեկ հատկանիշը կամ գործոնը: Սակայն, առևտրային կազմակերպության լիարժեք գործունեությունն
ապահովելու համար պետք է հաշվի առնել, թե առևտրային կազմակերպության կողմից ինչքանով են կիրառվում գիտատեխնիկական նորույթները, ընկերության արտադրանքի ճկունությունը, նպատակների և առաքելության իրականացումը, քանի որ բացի շահույթ հետապնդելուց առևտրային կազմակերպություններն ակամա ստանձնում են մի շարք հասարակական, սոցիալական և ռազմավարական պարտավորություններ ևս:
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Учитывая уникальную роль коммерческих организаций в национальной экономике страны, возникает необходимость изучения проблемы эффективности последних. А поскольку термин «эффективность»
подразумевает широкий спектр интерпретаций, при определении
эффективности предприятия необходимо четко сформулировать, что
подразумевает понятие «эффективность» для предприятия. В статье
представлены различные подходы к определению эффективности
деятельности коммерческих организаций и представления разных
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Taking into account the unique role of enterprises in the national
economy of the country, there is a need to study the problem of their
effectiveness. Since the term "efficiency" implies a wide range of
interpretations, while analyzing the efficiency of an enterprise it is necessary
to clearly formulate what the concept of efficiency supposes for an enterprise.
The article presents various approaches to the definition of the effectiveness
of enterprises and considers requirements for the concept of efficiency
advised by different authors.
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ՀՐԱՆՏ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հոդվածում քննարկվել են տնտեսության վրա հարկերի ներգործության եղանակները և հարկային համակարգի կարգավորիչ դերի
բարձրացման ուղիները: Ներկայացվել են վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված հարկային քաղաքականության հիմնական առանձնահատկությունները և բացթողումները: Ներկայացվել են հարկային կարգավորման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիներն ու մոտեցումները:
Հիմնաբառեր. հարկեր, պետական եկամուտներ, հարկային
քաղաքականություն, հարկային համակարգ, պետական ֆինանսներ, բյուջետային եկամուտներ և ծախսեր

Շուկայական տնտեսության զարգացման ժամանակակից փուլում
հարկային կարգավորումը հանդիսանում է ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից, որի իրականացումը պահանջում է այդ նպատակով համապատասխան գործիքների կիրառում:
Անցումային հարաբերություններով պայմանավորված՝ որոշ հիմնախնդիրների լուծման գործում հարկային լծակներն ունեն կարևոր նշանակություն, ինչով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել և կիրառել տնտեսագիտորեն հիմնավորված մոտեցումներ` արդյունավետ հարկային կարգավորման համար: Մասնավորապես, միջազգային
տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման ժամանակակից փուլում պետությունների միջև անհաշտ պայքար է մղվում ներդրումների ներգրավման համար: Նման իրավիճակում, այլ հավասար պայմաններում, հարկային բեռի ավելացումը կնպաստի ներդրումների արտահոսքին` հանգեցնելով հարկման բազայի և պետական եկամուտների կրճատմանը
[1, с. 22-30]: Հետևաբար, ներդրումային հոսքերի ներգրավման կարևոր
գործոններից մեկն է հանդիսանում տնտեսության պետական կարգավորումը և վերջինիս նպատակներից բխող հարկային քաղաքականության
մշակումն ու իրականացումը: Ընդ որում՝ դա վերաբերում է ոչ միայն ներդրումներին, այլ նաև հայրենական արտադրողների համար գործունեության այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնք հնարավորություն կտան
վերջիններիս մրցակցել օտարերկրյա արտադրողների հետ: Այս առումով,
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հարկային կարգավորումն ուղղակիորեն ազդում է ոչ միայն տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ հարկային ճնշման, այլև նրանց տնտեսական գործունեության շահութաբերության մակարդակի վրա: Ակնհայտ է,
որ երկրում վարվող հարկային քաղաքականությունը և սահմանված հարկային բեռի մակարդակն էական ազդեցություն ունեն տնտեսավարող
սուբյեկտների ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների և գործունեության
արդյունքների վրա, որոնք էլ, իրենց հերթին, հանդես են գալիս որպես
մրցակցային առավելություննները պայմանավորող կարևոր գործոններ:
Հիմնականում դրանով է պայմանավորված ներկայում տարբեր երկրների
միջև ընթացող հարկային մրցակցությունը, որի հիմնական նպատակը
տնտեսական գործունեության համար առավել բարենպաստ հարկային
միջավայրի ապահովումն է այլ` հիմնականում տարածաշրջանային պետությունների համեմատությամբ [2, с. 109]: Ակնհայտ է, որ այլ հավասար
պամաններում ավելի ցածր հարկային բեռ ունեցող պետությունները
մրցակցային առավելություններ են ձեռքբերում բարձր հարկային բեռ
ունեցող պետությունների համեմատությամբ: Հետևաբար, կարող ենք
պնդել, որ հարկային քաղաքականության մշակման ժամանակ պետք է
հաշվի առնել գործընկեր և տարածաշրջանային պետություններում իրականացվող հարկային բարեփոխումների ուղղությունները:
Ընդհանուր առմամբ, պետության գործառույթների պատշաճ և լիարժեք իրականացման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի հարկային արդյունավետ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, քանի որ միայն այդ դեպքում է հնարավոր ապահովել սոցիալ-տնտեսական
զարգացում: Այն պետք է ուղղված լինի երկրի առաջընթացը բնութագրող
ցուցանիշների բարելավմանը, բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, ներդրումային և ինովացիոն ակտիվության խթանմանը և մի շարք այլ խնդիրների լուծմանը: Այս առումով, կարևոր նշանակություն է ձեռքբերում այնպիսի չափորոշիչների ընտրությունը, որոնք
հնարավորություն տան գնահատել իրականացված հարկային քաղաքականության արդյունավետությունը: Դա հատկապես կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ տնտեսական
ազատականացման ողջ ժամանակահատվածում իրականացված հարկային բարեփոխումների արդյունքում դեռևս հնարավոր չի դարձել ձևավորել հարկային համակարգ ու իրականացնել այնպիսի հարկային քաղաքականություն, որոնք հնարավորություն կտային ապահովել պետության և հասարակության զարգացման տեսանկյունից մի շարք կարևոր ու
հիմնարար խնդիրների լուծում: Հետևաբար, հարկային քաղաքականության գնահատման չափորոշիչների մշակումը կարևոր նշանակություն ունի
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սահմանված ռազմավարական և մարտավարական նպատակների ձեռքբերման աստիճանի հստակեցման և անհրաժեշտ ուղղորդումների իրականացման տեսանկյունից:
Որպես կանոն՝ արդյունավետության ներքո հասկացվում է նախանշված նպատակների և ձեռք բերված արդյունքների համապատասխանության աստիճանը: Արդյունավետ գործունեությունը, իր հերթին, բնութագրում է պլանավորված ցուցանիշների ձեռքբերման աստիճանը` սահմանված նպատակների իրականացման և դրված խնդիրների լուծման
տեսանկյունից: Անշուշտ, հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման ժամանակ նշված ստանդարտ լուծումները կիրառելի չեն, քանի որ լիարժեք կերպով չեն արտացոլում այդ քաղաքականության ազդեցությունը ինչպես տնտեսության, այնպես էլ հասարակության գործունեության վրա: Մասնավորապես, եթե որպես հարկային քաղաքականության արդյունավետության չափանիշ դիտարկենք պետական
բյուջեով նախատեսված հարկային եկամուտների հավաքման կատարողականը, ապա անգամ դրա լիակատար իրականացումը դեռևս չի կարող
վկայել հարկային քաղաքականության արդյունավետության մասին: Դա
պայմանավորված է, որ հարկային քաղաքականությունը հասարակության և տնտեսության վրա ունի բազմոլորտ ազդեցություն և ընդամենը մեկ
ցուցանիշով հնարավոր չէ գնահատել դրա արդյունավետությունը:
Ընդհանուր առմամբ, հարկային քաղաքականության սոցիալ-տնտեսական արդյունավետությունն արտահայտվում է տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորման և խթանման ընդունակության մեջ [3, с. 59-62]: Այն կարելի է արդյունավետ համարել այն
դեպքում, երբ հնարավորություններ են ստեղծվում պետության համար
լիարժեք իրականացնելու իրեն վերապահված նվազագույն գործառույթները և ապահովել տնտեսական գործունեության համար առավելագույն
բարենպաստ պայմաններ: Անշուշտ, նման խնդրի լուծումն էականորեն
կախված է հարկային համակարգի հիմքում դրված սկզբունքներից, ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունից, հարկման պրոգրեսիվ և համամասնական դրույքաչափերի կիրառման աստիճանից ու
մասշտաբներից, հարկային նվազեցումների և արտոնությունների ծավալից, հարկման բազայի հաշվարկման կիրառվող մեթոդաբանությունից և
այլն: Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը,
մեր կարծիքով, պետք է իրականացնել որոշակի ցուցանիշների փոփոխության դինամիկայի վերլուծության միջոցով, որոնք բնութագրում են այդ քաղաքականության ուղղվածությունը և տնտեսական հետևանքերը:
Մեր կարծիքով, հարկային քաղաքականության արդյունավետության
գնահատման համար որպես չափորոշիչներ պետք է դիտարկել.
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• հարկ վճարողների թվաքանակը,
• հարկային մուտքերի ծավալը և կառուցվածքը` ըստ հարկատեսակների, տնտեսության ճյուղերի և ոլորտների,
• հարկային ապառքների ծավալը,
• հարկային արտոնությունների և հարկային ծախսերի ծավալը,
• հարկային հսկողության վիճակը և արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշները (հարկային ստուգումների քանակ, հայտնաբերված խախտումների ծավալ),
• հարկային բեռի մակարդակը (հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցություն):
Յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային փաստաթղթում պետք է ներկայացնել վերը նշված ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունների դինամիկան նախորդ տարիների կտրվածքով, ինչպես նաև առաջիկա բյուջետային տարում դրանց վերաբերյալ կանխատեսումները: Դա հնարավորւթյուն կընձեռի գնահատել հարկային քաղաքականության արդյունավետությունը ոչ միայն պլանավորված հարկային մուտքերի հավաքման, այլ
նաև հարկային համակարգի գործունության տեսանկյունից: Իհարկե,
նշված ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի կարևորությամբ հանդերձ, իր յուրահատուկ նշանակությամբ առանձնանում է հարկային բեռի մակարդակը, որը գնահատվում է հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության միջոցով և
ցույց է տալիս տնտեսւթյան վրա հարկային ճնշման աստիճանը: Պետք է
նշել, որ վերջինիս վերլուծության ժամանակ պետք է հաշվի առնել,
առնվազը, երկու կարևոր հանգամանք: Առաջին՝ այն երկրների համար,
որոնց հարկային եկամուտները գերազանցապես կախված են արտաքին
տնտեսական իրավիճակից (կոնյուկտուրա) և համաշխարհային գների
տատանումներից, հարկային եկամուտները նպատակահարմար է տարբերակել ըստ այդ իրավիճակով պայմանավորված և չպայմանավորված
եկամուտների: Այս տեսանկյունից, պետք է տարանջատել հարկային բեռի
իրավիճակային և կառուցվածքային բաղադրիչները: Վերջինս իրենից
ներկայացնում է ներքին տնտեսական կյանքում ձևավորված իրողություններով պայմանավորված տնտեսության իրական հատվածի վրա հարկային ճնշման մակարդակը, մինչդեռ առաջինը խիստ զգայուն է համաշխարհային շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ: Երկրորդ՝ բյուջետային համակարգում կենտրոնացվող հարկային եկամուտների ծավալի հարաբերակցությունն այլ ցուցանիշների հետ (համախառն
ներքին արդյունք, համախառն հասույթ և այլն) ինքնին չի հանդիսանում
հարկային ճնշման միակ ցուցիչը, որն այլ երկրներում արձանագրվող ցուցանիշների հետ համեմատելով կարելի է համապատասխան եզրահանգումներ կատարել: Դա շատ դեպքերում կարող է պայմանավորված լինել
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կիրառվող մեթոդաբանության տարբերություններով` հիմնականում կապված հարկային եկամուտների որոշման մոտեցումների տարբերությամբ
և, մասնավորապես, մաքսատուրքերի, բնապահպանական և սոցիալական վճարների հարկային եկամուտների կազմի մեջ ընդգրկման հետ
[4, с. 29-33]:
Հարկային համակարգը, մի կողմից, ապահովում է ֆինանսական
պաշարների վերաբաշխումը պետության օգտին և ձևավորում է պետական ծախսերի ֆինանսական բազան, իսկ մյուս կողմից, հաղորդում է ազդակներ տնտեսական գործակալներին` անդրադառնալով նրանց տնտեսական ատիվության վրա և նպաստելով տնտեսական աճի տեմպերի և
որակի վրա: Այս տեսանկյունից, հարկային բարձր բեռը հնարավորություն
չի տալիս ձեռք բերել մրցակցային առավելություններ, սեփական տեղն
ապահովել արտաքին շուկաներում և գրանցել որակական առաջընթաց:
Միաժամանակ, չնայած հարկային բեռի ցուցանիշի կարևորությանը, այն
միանշանակ կերպով չի վկայում տվյալ երկրի տնտեսության բարձր մրցունակության կամ դրա բացակայության մասին: Հարկային բեռի օպտիմալ
մակարդակի անհրաժեշտությամբ հանդերձ՝ ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեն ձեռնարկատիրական գործունեության պայմանները և, մասնավորապես, հարկային պարտավորությունների ձևավորման ու կատարման գործող ընթացակարգերը [5]:
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային ցուցանիշների դինամիկան
վկայում է, որ գործող հարկային համակարգը լիարժեք կերպով չի կարողանում իրականացնել իր հիմնական առաքելությունը: Հիմնականում ունենալով գանձարանային շեշտադրումներ, վարվող հարկային քաղաքականությունը լուրջ խթաններ չի ստեղծում տնտեսական գործունեության ընդլայնման և ձեռնարկատիրության զարգացման համար: Իհարկե, գործող
հարկային օրենդրությունում բավականաչափ լայն է հարկային արտոնությունների շրջանակը, մինչդեռ դրանց արդյունավետությունը և նպատակայնությունը խիստ վիճահարույց են: Ակնհայտորեն, ֆինանսաբյուջետային կայունության համար լուրջ սպառնալիք է հարկային արտոնությունների տրամադրումն առանց բյուջետային եկամուտների և տնտեսական ակտիվության վրա դրանց ազդեցության համակողմանի գնահատման: Ավելին, հարկային արտոնությունների շրջանակների անհիմն և ոչ համակարգված ընդլայնման արդյունքում նվազում է ողջ հարկային համակարգի արդյունավետությունը: Նման իրավիճակում հարկային արտոնությունները, հանգեցնելով չարդարացված բյուջետային կորուստների և չապահովելով անհրաժեշտ սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն, խախտում են
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հաշվեկշռվածությունը հարկային համակարգի երկու հիմնական ուղղությունների` գանձարանային և կարգավորիչ գործունեության միջև: Արդյունքում, ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ ձևական առումով հարկային համակարգը պարունակում է կարգավորման գործիքներ և խթաններ, սակայն գործնական կիրառման տեսանկյունից դրանք չեն ապահովում
իրենց առջև դրված խնդիրների լուծումը: Արդյունքում, հարկային համակարգը դառնում է գանձարանային խնդիրների լուծման միջոց՝ չապահովելով տնտեսական զարգացման համապատասխան խթաններ:
Մեր կարծիքով, ՀՀ հարկային համակարգի համար ներկայում լուրջ
հիմնախնդիրներ են հանդիսանում.
• ՀՀ տնտեսության արտաքին կախվածության բարձր աստիճանը,
որն ուղղակիորեն անդրադառնում է հարկային մուտքերի ծավալի վրա,
• բյուջետային ծախսերի կրճատման սահմանափակ հնարավորությունները և դրանց ավելացման բարձր հավանականությունը հեռանկարում,
• ժողովրդագրական անբարենպաստ զարգացումներով պայմանավորված սոցիալական պարտավորությունների անխուսափելի աճը,
• հարկային վարչարարության ցածր արդյունավետությունը և հարկային մարմինների գործունեության սահմանափակ ազատությունը:
Գործարար միջավայրի վրա ազդող բացասական գործոն է հանդիսանում նաև հարկային օրենսդրության անկայունությունը և անկանխատեսելիությունը: Օրենսդրական դաշտում երկիմաստ մեկնաբանությունների հնարավորություն տվող, ինչպես նաև միմյանց հակասող տարբեր
դրույթների առկայությունը հարկերի վճարումից խուսափելու լուրջ նախադրյալներ են ստեղծում:
Հանրապետությունում հարկային իրավահարաբերությունների կարգավորման առումով կարևոր քայլ էր հարկային օրենսգրքի ընդունումը,
որն ուղղված էր հարկային քաղաքականության միասնականության
ապահովմանը, դրա օրենսդրական հիմքերի համակարգվածությանը,
հարկման բազաների հստակեցմանը և դրանց որոշման սկզբունքների
միասնականացմանը, հարկերի հաշվարկման պարզեցմանը, հարկային
օրենսդրության փոփոխությունների հաճախականության նվազեցմանը և
այլն: Չնայած հետապնդվող խնդիրների նման լայն շրջանակին, այդուհանդերձ, տվյալ փաստաթուղթը պարունակում է մի շարք դրական և բացասական դրույթներ, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ինչպես բնակչության սոցիալական վիճակի, գնաճային ճնշումների, այնպես էլ գործարար միջավայրի վրա: Մասնավորապես
ՀՀ հարկային օրենսգրքով նախատեսվում է 2019 թվականից նեղացնել
հարկման այլընտրանքային համակարգերի, և հատկապես` շրջանառության հարկի համակարգի կիրառության շրջանակը` շրջանառության հարկի
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տարեկան 115 մլն դրամի չափով՝ շեմը սահմանելով տարեկան 58.35 մլն
դրամ [6]: Կարծում ենք, գործնական կիրառության կամ փոքր և միջին
գործարարության վրա այս փոփոխության բացասական ազդեցության չեզոքացման առումով անհրաժեշտ է ապահովել մի շարք այլ պայմաններ
ևս, մասնավորապես արտադրության և շրջանառության համատարած և
պարտադիր փաստաթղթավորման ապահովումը, հարկային վարչարարության բնագավառում խտրական մոտեցումների ու կոռուպցիայի վերացումը, ստվերային տնտեսության ծավալների կտրուկ նվազումը, միջազգային լավագույն փորձի առումով ընդունելի մակարդակի ձեռքբերումը,
մրցակցային առողջ միջավայրի ապահովումը և այլն: Տնտեսական իրավիճակի անգամ ոչ խորքային վերլուծությունը չի վկայում, որ Հայաստանն
արդեն անցել է այն անցումային փուլը, որում շրջանառության հարկի կիրառման բարձր շեմն արդարացված էր (չնայած հարկ է նաև նշել, որ կան
բազմաթիվ երկրներ, որտեղ անուղղակի հարկումը կատարվում է հենց
շրջանառության հարկի, այլ ոչ թե ավելացված արժեքի հարկի միջոցով):
Մեր կարծիքով, նշված անցումային փուլը կարելի է անցած համարել
միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան վերլուծություների արդյունքում կպարզվի, որ գործնականում լուծված են այն հիմնական խնդիրները,
որոնք հանդիսանում են անցումային փուլի չափորոշիչներ, իսկ հակառակ
պարագայում առաջարկվող մոտեցումը կարող է բավականին բացասական ազդեցություն ունենալ փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության վրա` մեծացնելով դրանց հարկային բեռը: Ավելին, համաձայն
տվյալ մոտեցման, շրջանառության հարկի շեմը կտարածվի ընդամենը
գերփոքր ձեռնարկությունների մի մասի վրա՝ հնարավորություն չտալով
փոքր և միջին գործարարության սուբյեկտներին գործել տվյալ դաշտում:
ՀՀ հարկային օրենսգրքով ամրագրված հաջորդ էական փոփոխությունը, ըստ էության, վերաբերում է եկամտային հարկի դրույքաչափերին:
Անշուշտ, դրանց սահմանումը պետք է կատարվի տարբեր եկամտային
խմբերում գտնվող անձանց թվաքանակի ու եկամուտների բաշխվածության վրա դրա ազդեցության մանրամասն վերլուծության արդյունքների
հիման վրա: Մինչդեռ, եկամտային հարկի նոր դրույքաչափերը (որոնք
ուժի մեջ են մտել 2018 թվականի հունվարի 1-ից) հետապնդում են գլխավորապես գանձարանային նպատակներ` ծանրացնելով միջին եկամուտներ ունեցող ֆիզիկական անձանց հարկային բեռը: Սրա արդյունքում,
կարծում ենք, զգալիորեն կնվազի վարձու աշխատողների հիմնական
զանգվածի փաստացի գնողունակությունը` կապված ոչ միայն հարկային
բեռի մեծացման, այլև օրենսգրքով նախատեսված հարկային որոշ այլ
(ակցիզային հարկերի, բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման
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վճարների) դրույքաչափերի բարձրացման, շրջանառության հարկի տարեկան շեմի կտրուկ նվազեցման և դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ցանկի էական ընդլայնման արդյունքում գների աճի հետ: Պետք է նշել,
որ աշխատավարձից հաշվարկվող հարկային բարձր բեռը խոչընդոտում
է ազգային տնտեսության մրցունակությանը և խրախուսում է աշխատավարձի թերհայտարարագրումը, որոնք չեն նպաստում երկրի հարկային
համակարգի մրցունակության բարձրացմանը: Այս տեսանկյունից շատ
կարևոր է եկամտային հարկի դրույքաչափերի փոփոխությունները
քննարկել բնակչության իրական եկամուտների, աղքատության մակարդակի, գնողունակության, գների մակարդակի, կոմունալ ծառայությունների համար կատարվող վճարումների, կենսաապահովման նվազագույն
բյուջեի, կենսաթոշակների մակարդակի և բնակչության կենսամակարդակի վրա ազդող մյուս գործոնների համալիր վերլուծությունների, ինչպես
նաև ընդհանուր առմամբ պետության եկամտային քաղաքականության
համատեքստում:
Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ հանրապետության հարկային համակարգի գործունեությունը դեռևս հնարավորություն չի տալիս ձևավորել
պետական եկամուտների հավաքման այնպիսի ծավալ, որը լիարժեք նախադրյալներ կստեղծեր տնտեսության զարգացման և հասարակության
բարեկեցության բարձրացման համար: Անշուշտ, նման իրավիճակը պահանջում է հարկային քաղաքականության մշակման ու իրականացման
մոտեցումների վերաիմաստավորում:
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ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համաշխարհային շուկային ինտեգրումը զարգացող երկրների
սպառողներին օգուտներ է բերում` ի դեմս ավելի էժան ներմուծման:
Միևնույն ժամանակ, առևտրի արդյունքում սպառման բարելավումը
կարող է անհամաչափ լինել ու տարբերվել հարուստ ու աղքատ երկրներում: Հետևանքները կարող են կախված լինել տնտեսական ազատականացման եղանակից ու տնային տնտեսությունների` ըստ եկամուտների մակարդակի, գնումների բնույթից: Ընդհանուր առմամբ,
թեև սպառողները շահում են, միջազգային առևտրից օգուտներն
անհամաչափ են բաշխվում: Քանի որ զարգացող երկրների պակաս
ունևոր բնակչությունն իր եկամուտների մեծ մասը ծախսում է ներքին
սպառման վրա, անհավասարության այս կողմերը չպետք է մատնվեն
անուշադրության:
Հիմնաբառեր. միջազգային առևտուր, բարեկեցություն, զարգացող երկրներ, եկամուտների անհավասարություն:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մաքսատուրքերի,
քվոտաների, ինչպես նաև առևտրային այլ արգելքների աստիճանական
վերացումը խթանեց աճը և ամենուր, որտեղ տեղի էր ունենում այս գործընթացը, բարձրացրեց բարեկեցության մակարդակը՝ հիմնականում
բնակչությանը շատ ապրանքներ ավելի ցածր գներով հասանելի դառնալու հաշվին: Ավելի կարևոր է, որ առևտուրն ակնհայտ բարենպաստ ազդեցություն ունեցավ նաև համաշխարհային պաշարների օգտագործման
արդյունավետության վրա: Այս օգուտները կարևոր նշանակություն են
ստանում այն ժամանակ, երբ համաշխարհային տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղում են:
Ինչպես երկու դարաշրջան առաջ բացատրել էր բրիտանացի տնտեսագետ Դ. Ռիկարդոն, առևտրի վարման ընթացքում արտադրողականության բարձրացման հիմնական պատճառը համեմատական առավելություններն են [1, с. 12]:
Այնուամենայնիվ, այս դրական նկարագրությունները հնարավորություն չեն տալիս հասկանալ, թե ինչու է որոշ մարդկանց մոտ ազատ
առևտուրը կտրուկ դիմադրություններ առաջացնում [2]:
Համընդհանուր ընդունված փաստ է, որ համաշխարհային շուկային
ինտեգրումը զարգացող երկրների սպառողներին օգուտներ է բերում՝ ի
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դեմս ավելի էժան ներմուծման: Վերջինս նաև մարդկանց համար ապահովում է հայրենական ընկերությունների կողմից չարտադրվող ապրանքների հասանելիությունը` ներառյալ դեղորայքն ու բարձր տեխնոլոգիաները: Ընդ որում` այս ապրանքներից որոշների առավելությունները չեն սահմանափակվում միայն սպառմամբ: Միևնույն ժամանակ, առևտրի արդյունքում սպառման բարելավումը կարող է անհամաչափ լինել ու տարբերվել հարուստ ու աղքատ երկրներում: Աղքատները հիմնականում իրենց
բյուջեի ավելի մեծ մասն են ծախսում արտաքին առևտրի ապրանքների,
օրինակ` սննդի ու հագուստի վրա, քան ներքին ծառայությունների, օրինակ` բնակության ու կրթության վրա: Աշխարհի 40 երկրներում, այդ
թվում` 12 զարգացող երկրներում իրականացված վերջին հետազոտությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ սպառման տեսանկյունից միջազգային
առևտրային ինտեգրումից օգուտները համեմատաբար ավելի շատ են աղքատ երկրների համար, քանի որ արտաքին առևտրային ապրանքների
համաշխարհային գները միջինում ավելի շատ են նվազում, քան ներքին
առևտրային ծառայություններինը, որոնք ավելի շատ սպառվում են ունևոր
մարդկանց կողմից [3]:
Սակայն գոյություն ունեն նաև այլ գործոններ:
Հետևանքները կարող են կախված լինել տնտեսական ազատականացման եղանակից ու տնային տնտեսությունների` ըստ եկամուտների
մակարդակի, գնումների բնույթից: Միջին մակարդակի եկամուտներ ունեցող մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Մեքսիկան ու Արգենտինան, վերջերս
բացեցին իրենց մանրածախ ոլորտներն արտասահմանյան ցանցերի համար, այն դեպքում, երբ Հնդկաստանում նման քայլը դեռևս վճռական դիմադրության է հանդիպում: Մեքսիկայի փորձը ցույց է տալիս, որ չնայած
պակաս ունևորներն էլ են օգուտ ստանում արտասահմանյան մանրածախ
ցանցերից, սակայն հարուստ ընտանիքներն ավելի շատ են շահում:
Հետազոտությունում նշվում էր, որ ազգային շուկա արտասահմանյան
առևտրային ցանցերի մուտքից եկամտի բոլոր մակարդակներով մեքսիկացի սպառողներն օգուտներ են ստանում՝ ցածր գների, ապրանքների
ավելի լայն տեսականու ու գնորդների համար հարմարավետության աճի
շնորհիվ [4]: Այնուամենայնիվ, Մեքսիկայում սպառման աճը մեծ էր եկամուտների բաշխման սանդղակի վերին 20 տոկոսը կազմող տնային տնտեսությունների համար` ի տարբերություն ստորին 20 տոկոսի: Ավելի ապահովված տնային տնտեսություններն անցում են կատարում արտասահմանյան ցանցերի խանութներից գնումներ կատարելուն:
Բացի այդ, ապրանքների ավելի ցածր գներն անպայման չէ, որ հանգեցնեն շուկաներում սպառողների համար գների նվազեցմանը: Սպառ-
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ման համար առևտրի օգուտները երկրի ներսում անհամաչափ են տարածվում զարգացող երկրների ներքին վատ ենթակառուցվածքների ու մեծածախ ու մանրածախ առևտրի թույլ մրցակցության պատճառով: Վերջերս իրականացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ Եթովպիայի ու
Նիգերիայի հեռավոր հատվածների սպառողները ներմուծումից մեծ
օգուտներ չեն ստանում, քանի որ ներքին տրանսպորտային ծախսերն ու
շուկան հսկող միջնորդներն «ուտում» են սպառողների հավանական
օգուտների մեծ մասը [5]:
Ընդհանուր առմամբ, թեև սպառողները շահում են, առևտրից օգուտներն անհամաչափ են բաշխվում: Քանի որ զարգացող երկրների պակաս
ունևոր բնակչությունը իր եկամուտների մեծ մասը ծախսում է ներքին
սպառման ապրանքների վրա, անհավասարության այս կողմերը չպետք
է մատնվեն անուշադրության [6, с. 36]:
Ելնելով վերը նշվածից՝ գոյություն ունի երկու հիմնական տեսակետ,
որը թույլ է տալիս բացատրել առևտրի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը: Առաջին հերթին, խոսքը վերաբերում է մի ճյուղից տնտեսական պաշարների տեղափոխման կարճաժամկետ ծախսերին, որոնք
կրճատվում են ազատ առևտրի ժամանակ:
Երկրորդ` նույնիսկ ադապտացման դժվարությունները հաշվի չառնելու ժամանակ առևտուրը կարող է հանգեցնել երկրի ներսում եկամուտների ավելի անհամաչափ բաշխման և նույնիսկ խորացնել որոշ շերտերի
բարեկեցությունը բացարձակ արտահայտությամբ: Այս դեպքում, թեև,
ընդհանուր առմամբ, երկրում նկատվում է արտադրողականության ու
եկամուտների մակարդակի աճ, ոմանք կստանան անհամաչափորեն
շատ օգուտներ այն դեպքում, երբ մյուսները կորուստներ կունենան: Վերջիններիս այս իրավիճակը թվում է ծայրահեղ անարդար:
Այսպես կոչված, վերաբաշխման էֆեկտները կարող են կապված լինել
ոչ միայն գլոբալացման գործընթացի, այլև տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ, որից որոշ ճյուղեր ավելի շատ օգուտներ են ստանում, քան՝ մյուսները: Քանի որ առևտրի զարգացումը համահունչ է տեխնոլոգիական
առաջընթացին, զարմանալի չէ, որ տեխնոլոգիաների կատարելագործումը, առևտրի ծավալների ընդլայնմանը համանման, կարող է ազդել
եկամուտների վերաբաշխման վրա: Չնայած առևտրին թերահավատորեն
վերաբերող փոքրամասնությանը` ոչ ոք դեմ չէ արտադրողականության
բարձրացմանը:
Գլոբալացման և եկամուտների անհավասարության փոխկապվածության ճիշտ ընկալման հիմնական խնդիրն այն է, որ բացառվի որոշ գործոնների, օրինակ՝ տեխնոլոգիական փոփոխությունների նշանակալի ազ-
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դեցությունը: Խնդիրն ավելի է բարդացնում այն հանգամանքը, որ գլոբալացումն ու տեխնոլոգիաների զարգացումը խթանում են միմյանց. տեխնոլոգիական գործընթացի վրա գլոբալացման դրական ազդեցությունն այն
կարևոր առավելություններից է, որը տալիս է առևտուրը [1, с. 13]:
Բացի այդ, առևտրի վրա կարող է ազդել արտադրության մերձեցումը
սպառողներին, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ դա պայմանավորված չէ
անդրսահմանային առևտրային գործունեության նկատմամբ հովանավորչական արգելքների կիրառմամբ: Օրինակ՝ հորատման հեղափոխական տեխնոլոգիայի ստեղծումը հանգեցրեց ԱՄՆ-ում նավթի ու գազի
ներմուծման կրճատմանը: Ասիայում արտադրական շղթաների ստեղծումը
նույնպես կարող է ունենալ նույն ազդեցությունը: Եթե նախկինում չինական կազմակերպությունները զբաղվում էին արտադրանքների հավաքմամբ` ներմուծելով տարբեր բարդ բաղադրիչներ (օրինակ` IPhone-ի
հավաքման համար կիսահաղորդիչներ), այսօր, փորձի ու գիտելիքի կուտակման շնորհիվ, նրանք այս բաղադրիչները կարող են արտադրել հենց
սեփական երկրում, որն էլ հանգեցնում է ներմուծման ծավալների կրճատման: Այսպիսով, որքան էլ որ պարադոքսալ է, առևտրի հիման վրա Չինաստանի զարգացումը գլոբալացման հաջողության վառ օրինակներից
մեկն է, որը հնարավորություն է տվել երկրին մասամբ թուլացնել կախվածությունն առևտրից:
Եվս երկու նկատառումներ հանգեցնում են այն եզրակացության, որ
առևտրի նկատելի լճացումն ակհայտ անկում չէ, թեկուզ և հիմա: Նախ`
համաշխարհային տնտեսության մակարդակով բարեկեցության բարձրացման արդյունքում նկատվում է անցում արտադրությունից դեպի ծառայություններ, ընդ որում` ծառայություններին բնորոշ են առևտրի ավելի
փոքր ծավալներ, որոնք մասամբ պայմանավորված են համապատասխան ճյուղերում հովանավորչական ավելի շատ արգելքների կիրառմամբ:
Երկրորդ` ընթացիկ գործառնություների հաշվի անհավասարակշռության
նվազեցման արդյունքում առևտրի ծավալները նույնպես կարող են
կրճատվել, թեև անհավասարակշռության նվազեցումը գլոոբալացման
որակի բարելավման մասին է վկայում: Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն` 2007թ.-ին Չինաստանում նկատվում էր ընթացիկ գործառնություների հաշվի հավելուրդ, որը համարժեք էր երկրի տնտեսության ծավալի 10%-ին, այսինքն` ներքին ծախսերի անբավարար մակարդակը փոխհատուցվում էր զուտ արտահանման միջոցով, որն արտադրության 1/10 մասն էր կազմում: Սակայն 2015թ.-ին Չինաստանում ընթացիկ գործառնություների հաշվի հավելուրդը կրճատվեց` հասնելով 3%-ի:
Ներկայում Չինաստանը ծախսում է իր եկամուտների ավելի զգալի մասը,
և արտադրվող ապրանքների նշանակալի մասի արտահանման կարիքը
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նվազել է: Իհարկե, Չինաստանը տեսականորեն կարող էր ավելացնել
առևտրի ծավալները, միաժամանակ խուսափելով առևտրային ավելցուկից: Խնայողությունների հավասարակշռության փոփոխությունը կարող է
լինել առևտրային ցուցանիշների թուլությունը վկայող պատճառներից մեկը: Այն ժամանակ, երբ Չինաստանում տեղի ունեցավ խնայողությունների
ավելցուկի նվազում, ԱՄՆ-ում և միջերկրածովյան ավազանի եվրոպական
երկրներում նկատվեց խնայողությունների պակասուրդի կրճատում:
Այսպիսով, միջազգային առևտուրն, իհարկե, գլոբալացման դրական
բաղադրիչն է: Աշխարհում, որտեղ առևտրային արգելքները նվազագույնն
են, առանձին երկրների արտադրողները կարող են կենտրոնանալ իրենց
համեմատական առավելությունների վրա, գլոբալ մրցակցության ժամանակ ձեռք բերել փորձ ու մասշտաբից տնտեսման էֆեկտի միջոցով
օգուտներ քաղել: Հենց այս պատճառով առևտրի նկատմամբ հակազդեցության քաղաքականությունն անհանգստության պատճառ է դառնում,
հատկապես, որ տնտեսական բացության նվազեցումն ու աշխարհում
մրցակցության թուլացումը կարող է տանել արտադրողականության աճի
տեմպերի նվազման և միջին խավի եկամուտների լրացուցիչ կրճատման,
որից էլ հենց բողոքում են առևտրի քննադատները: Սրա հետ միասին,
առևտրի վերաբերյալ տվյալները, որոնք երբեմն կիրառվում են որպես արդեն իսկ ընթացող ապագլոբալացման ապացույց, հիմքեր չեն տալիս հուսահատվելու:
Գլոբալացման առաջընթացը կախված է 2 ուժից` տեխնոլոգիաներից
(որոնք դյուրինացնում են ճանապարհորդությունն ու կապը) և քաղաքական հարաբերություններից: 1990-ական թթ. հատկանշական առանձնահատկությունն այն էր, որ այս երկու ուժերը գործում էին միասին. ճանապարհորդությունների ու կապի էժանացումն ամրապնդվեց Չինաստանի
«բացմամբ» և առևտրի ազատականացման մեջ այլ առաջընթացներով,
օրինակ` ազատ առևտրի մասին Հյուսիսամերիկյան համաձայնագիրը,
միասնական եվրոպական շուկան և համաշխարհային առևտրային բանակցությունների ՈՒրուգվայի ռաունդը:
Հնարավոր է, որ աշխարհում սկսվել է նոր դարաշրջան. տեխնոլոգիաները նախկինի պես խթանում են ինտեգրման գործընթացները, սակայն քաղաքական դիմադրությունն ուժեղանում է: Այնուամենայնիվ, քաղաքականության կողմից առկա խոչընդոտները ներկայում ավելի թույլ են,
քան տեխնոլոգիաների շարժիչ ուժը: Իսկապես, աղետալի ցնցումների
բացակայության պարագայում, ինչպես օրինակ համաշխարհային պատերազմը կամ ճգնաժամը, ավելի հավանական տարբերակ է թվում գլոբալացման շարունակումը [7]:
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Գրեթե անհավանական է թվում այնպիսի խոշորամասշտաբ ցնցումների կրկնությունը, որոնք ձևավորեցին նոր համաշխարհային տնտեսություն, սակայն նրանց քաղաքական ու տնտեսական հետևանքները դեռևս
զգալի են, և հետագայում անխուսափելիորեն կնկատվեն նմանատիպ,
սակայն ոչ այդքան էական փոփոխություններ: Ինչպե՞ս կարող են քաղաքական իշխանության մարմինները խուսափել հովանավորչական քաղաքականությունից և միևնույն ժամանակ պահպանել ու ավելացնել առևտրի
հետ կապված օգուտները:
Ադապտացման հարցերով կանադական խորհրդատվական խորհրդի
1989-ի հաշվետվությունում («Ադապտացում հաղթանակի համար» վերնագրով), օրինակ՝ որպես սոցիալական պաշտպանության քայլ դիտարկվող գործազրկության նպաստների վճարմանը հակադարձվում էին այն
քայլերը, որոնք նոր աշխատանք ստանալու համար ծառայում էին որպես
«ցատկահարթակ» [8]: Քաղաքականության երկու տեսակի միջոցառումներն էլ կարևոր նշանակություն ունեն, սակայն երկրորդ մոտեցումը, որը
ներառում է գործազրկության ու վերապատրաստման հարցերի առումով
ակտիվ աջակցություն, օգնում է աշխատողներին արագ հարմարվել
տնտեսական ցնցումների հետևանքներին, որն էլ կրճատում է երկարաժամկետ գործազրկությունը, հմտությունների կորստի ու աշխատանքի
տեղավորման հավանականության նվազեցումը: Նման ծրագրեր արդեն
գոյություն ունեն զարգացած շատ երկրներում և արժանի են հետագա հետազոտության՝ առաջավոր փորձի տեղայնացման նպատակով:
Որպես «ցատկահարթակ» ծառայող ծրագրերն օգտակար են և, ամենայն հավանականությամբ՝ անհրաժեշտ, ամենատարբեր, այլ ոչ միայն
առևտրի հետ կապված փոփոխությունների ժամանակաշրջանում: Առևտրի
հետ կապված աշխատանքի կորստի դեպքերի բացահայտումը հեշտ չէ, և
քաղաքական կարգավորման քայլերը, որոնք հնարավորություն են տալիս
արագացնել աշխատողների` նոր հմտությունների յուրացման գործընթացը, կախված չեն նրանից, թե ինչով է որոշվում այդ կարիքը` առևտրում,
թե՞ տնտեսության այլ ճյուղերում տեղի ունեցող փոփոխություններով: Քաղաքականության այն միջոցառումների մեջ, որոնք օգնում են մարդկանց
հարմարվել նոր պայմաններին, մտնում են կրթական համակարգում կատարվող ներդրումները` դինամիկ աշխատուժ ստեղծելու համար, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների համար ծախսերի ավելացումը, ներդրումներն առողջապահական համակարգում, բնակարանների հասանելիության բարձրացումը, նոր ընկերությունների հիմնադրման համար արգելքների վերացումն ու վստահելի ֆինանսական շուկաների ձևավորումը: Այս
մեթոդների լրացուցիչ առավելությունն այն է, որ նրանք նպաստում են
նաև աճին:
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Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերն ունեն որոշակի նշանակություն: Ավելի բաց տնտեսական համակարգերը կարող են ավելի շատ ենթարկվել արտաքին ցնցումների, որի պատճառով էլ նրանք սոցիալական
պաշտպանության ավելի մասշտաբային ծրագրեր են պահանջում: Ավելի
ցածր աշխատավարձով աշխատատեղեր դուրս մղված աշխատողների համար կարող են ապահովվել եկամտի մասնակի ծախսմամբ ապահովագրության լայն սխեմաներ [9], իսկ գործատուներին կարող են առաջարկվել
կրճատված աշխատուժի վարձման համար լրահատկացումներ (սուբսիդիաներ): Անհրաժեշտ է նաև ներդնել ծրագրեր, ինչպիսին օրինակ վաստակած
եկամտի հարկային վարկի ծրագիրն է ԱՄՆ-ում, որը կրճատում է եկամուտների մակարդակների միջև ճեղքվածքը և միաժամանակ խթանում աշխատանքի փնտրման գործընթացը: Գլոբալացման տնտեսական օգուտների
ավելի լայնամասշտաբ բաշխման համար կոնկրետ դեր պետք է ունենան
հարկման ու տրանսֆերտային ծրագրերի ավելի առաջադեմ եղանակները:
Կապիտալի շարժունակության մեծացմանը զուգընթաց երկրների
միջև սրվում է հարկային մրցակցությունը, և կառավարությունների համար ավելի դժվար է դառնում ֆինանսավորել սոցիալական պաշտպանության ու ադապտացման պետական ծրագրերը` միևնույն ժամանակ
չբարձրացնելով աշխատուժի հարկերը կամ սպառման ռեգրեսիվ հարկերը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է հարկերի վճարումներից խուսափումների
դեմ պայքարի համակարգված միջազգային կառուցակարգ, որը թույլ
կտա խուսափել այն իրավիճակներից, երբ կապիտալի սեփականատերերը գլոբալացումից ստանում են անհամեմատ շատ օգուտներ: Եթե այսպիսի անարդարությունը շարունակվի պահպանվել և որևէ միջոցառումներ չձեռնարկվեն, առևտրի պետական աջակցությունը գնալով ավելի
կթուլանա [1, с. 15-16]:
Pew Research Center կենտրոնի կողմից իրականացված վերջին հարցումների համաձայն` Բրազիլիայում, Վիետնամում, Հնդկաստանում ու Չինաստանում, մարդիկ, ամենայն հավանականությամբ, կաջակցեն ավելի ազատ միջազգային առևտրի գաղափարին:
Սա չի նշանակում, որ առևտրի զարգացման անհամաչափ հետևանքներն ու աճող անհավասարությունը, լինի դա առևտրի կամ այլ գործոնների հետևանքով, պետք է անտեսվեն: Այս համատեքստում, զարգացած
երկրներում, օրինակ՝ ԱՄՆ-ում, առևտրի դեմ ներկայիս վերաբերմունքը
կարող է որպես զգուշացում ծառայել: Միևնույն ժամանակ, զարգացող
երկրներն անհրաժեշտ ներուժ չունեն եկամուտների ու հնարավորությունների աճող անհամաչափությանը դիմանալու համար: Նրանք քիչ են ծախսում կրթության վրա, ունեն սոցիալական պաշտպանության ավելի թույլ
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համակարգ, և հասարակությունը հասարակական բարիքներին հավասար հասանելիություն չունի: Հատկապես մեծ խուճապ են առաջացնում
կրթության համար սահմանափակ հնարավորությունները: Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունում որակավորված աշխատողները
մեծ պահանջարկ են վայելում և արագ են հարմարվում աշխատանքի շուկայի բացասական ցնցումներին [6, с. 36]:
Քաղաքականության վերաբերյալ քննարկումները պետք է ստիպեն
երկրների կառավարություններին աշխատել հնարավորությունների
որոնմամբ, որպեսզի ապահովվի հնարավորությունների հավասարություն, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է որակյալ կրթությանն ու աշխարհագրական շարժունակությանը, նաև` առևտրից օգուտների ավելի
նպատակային վերաբաշխմանը:
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАН
Интеграция в мировой рынок приносит выгоды потребителям в
развивающихся странах в виде более дешевого импорта. В то же
время, улучшение потребления в результате торговли может происходить неравномерно и существенно различаться между богатыми и
бедными. Последствия могут зависеть от вида либерализации и
характера покупок домохозяйств по уровням доходов. В целом, хотя
потребители выигрывают, выгоды от международной торговли распределяются неравномерно. Поскольку малоимущее население в развивающихся странах тратит значительную часть своих доходов на
потребительские товары, эти аспекты неравенства не следует
оставлять без внимания.
Ключевые слова: международная торговля, благосостояние, развивающие страны, неравенство доходов․
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to consumers in the form of cheaper imports. At the same time, the
improvement in consumption as a result of trade can occur unevenly and
differ significantly between rich and poor. The consequences may depend
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income levels. Generally, although consumers benefit, the benefits of trade
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ
МОДЕРНИЗАЦИЙ В РОССИИ И КНР
Конец XX и начало XXI века является одним из самых важных
периодов в истории России и Китая. Это время характеризуется
чрезвычайно быстрым переходом из одного социальноэкономического состояния в другое, трансформацией хозяйственных, политических и социальных отношений. Для Армении, не
менее значима задача успешных преобразований. Следовательно, исследование богатого опыта таких стран как РФ и КНР
для исследователей РА является более чем актуальной.
Ключевые слова: экономические и политические реформы,
модернизация, частная собственность, рыночная экономика,
развитие.

В настоящее время модернизация стала ключевым словом и,
можно сказать, главным термином, характеризующим нашу динамичную эпоху. Согласно распространенным сегодня представлениям выбравшие модернизацию в качестве основного вектора своего развития
страны мира должны выйти через этот тернистый путь к новым
историческим рубежам.
В 1990-е годы в Китае прежде всего реформировалась экономика,
а не политическая система, при том китайское руководство начало
реформы с самой важной сферы экономики страны - с сельского
хозяйства. А пока китайцы реформировали свою экономику, в России
происходили идеологические реформы. В России новая власть пыталась объяснить народу, что все прежние идеалы - были неправильными. Можно сказать, что в России происходила политическая модернизация. В отличие от России, в Китае народ смог избежать измены
прежним идеологическим идеалам. Осталась прежняя система власти,
прежние цели. А в России наоборот. Более того, в России реформы
осуществлялись в условиях кризиса, реформаторы так и не смогли
наладить контакт с обществом, создать прочную социальную опору
реформ. Мягко говоря, народ был шокирован идеологическими, политическими изменениями, и в результате потерял доверие к руководству.
В итоге были дискредитированы само понятие реформы и тех ценностей, на которых ее пытались основывать [2, с.179].
Рассматривая весь процесс проведения реформ в Китае, становится все более ясным и важным авторитарная роль государства.
Китайское руководство в течение всего процесса реформирования
страны не ослабляло свой жесткий контроль. Т.е. той свободы, как в
России, китайский предприниматель не получил. Государство регули72
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рует рынок, а рынок ориентирует предприятие. Государство определяло цены на конкретную часть производства, а что делать с остальной
частью каждый предприниматель решал сам [3, с.65].
Главной особенностью начала реформ в Китае, можно назвать
постепенность, осторожность и настойчивость [6, p. 38]. Процесс перехода к рынку официально начался в 1992 г. До этого плановая система
только дополнялась рыночной, и в 1992 году было объявлено о строительстве социалистической рыночной экономики. Главная особенность
заключалась в том, что переход к рынку не происходил заменой
плановой системы, а через постепенное вытеснение частным сектором
и рыночными процессами государственного контроля и планирования,
макроэкономического регулирования со стороны государства. Дальнейшее развитие событий свидетельствует об этой трансформации.
В России же в 1991 г. была принята программа Е. Гайдара: концепция “шокотерапии”. Главной ее особенностью был одномоментный
переход к рыночной экономике и радикальные методы борьбы с
бюджетным дефицитом и инфляцией. Данная программа имела три
главных раздела. Во-первых, разовое введение свободных цен,
которое должно было определить рыночную стоимость товаров,
“запустить” механизм конкуренции между всеми отраслями и предприятиями и ликвидировать товарный дефицит. Во-вторых, либерализация торговли должна была ускорить товарооборот, создать инфраструктуру по сбыту максимально возможных объемов отечественной
продукции. В-третьих, быстрая и широкая приватизация госпредприятий и жилья должна была превратить массы населения в собственников
и создать стимулы деятельности. Для активизации рыночного
товарооборота, ликвидации монополии государственной торговли,
стимулирования адаптации населения к новым условиям, 29 января
1992 г. президент РФ подписал указ “О свободе торговли” [9]. Конечно
же, это был вполне демократичный акт, который давал возможность
заниматься торговлей всем желающим. Естественно население быстро
откликнулось на него. Однако данная политика для развития рынка не
дала тех результатов, каких ожидали реформаторы.
В Китае частная собственность появилась не сразу. Система
подряда в деревнях, постепенное наделение правами на самостоятельную деятельность предприятий, далее введение системы ответственности на предприятиях, открытие нескольких городов для свободной
торговли – все эти шаги дали толчок для развития, способствовали
оживлению народного хозяйства. Разделение прав собственности на
государственные и частные – один из самых важных шагов, который
сделало руководство КНР. В отличие от России, в Китае частная
собственность возникла без приватизации государственной. Учитывая
тот факт, что Китай является аграрной страной и что большинство
населения (около 70%) крестьяне, именно с этой сферы начались
экономические реформы. После принятия закона о прописках
правительством, фактически большинство населения превратилось в
73

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

дешевую рабочую силу. Положительный результат в этой сфере был
достигнут не только за счет частной заинтересованности крестьян, но и
во многом за счет того, что государство до конца не отпускало крестьян.
Были несколько типов подряда. И для каждого типа подряда
государство предоставляло определенную помощь, поддержку, это
было в виде семян, или сельскохозяйственной техники и т. п. Взамен
государство определяло конкретные цены на определенную часть
производства крестьян, а на остальную часть предприниматель сам
определял цены, мог продать по рыночным ценам или все оставить
себе, это было его право. Словом, политика приватизации в Китае
удалась в том смысле, что стала толчком для мотивации к труду для
крестьян.
Российские реформаторы тоже надеялись на такой результат,
однако, из-за неправильной политики получили негативный результат.
Российское руководство приватизировало все государственное
имущество. Согласно опубликованному 14 августа 1992 года Указу
Президента [10], официально процесс приватизации начинается с
“ваучерного” этапа. Чековая или ваучерная модель приватизации
предусматривала преобразование средних и крупных государственных
предприятий в акционерные общества с их последующей передачей
непосредственно гражданам. А для участия обычных граждан в
приобретении акций вводились приватизационные чеки- ваучеры,
последние символизировали равенство стартовых условий всех
участников приватизации. Ваучеры, которые получило население
нужно было обменять на акции предприятий, таким образом, они юридически входили в права собственника. Но, так как, не все граждане
были готовы вникнуть во все тонкости этого процесса, создавались
специальные чековые инвестиционные фонды (ЧИФ) [1, с. 659]. К 1994
году уже было 650 ЧИФ. Их задачей была аккумулирование значительных пакетов ваучеров населения с целью их дальнейшего вложения в акции наиболее рентабельных предприятий, и, естественно,
получение максимального дохода.
Правительство основную ставку делало на форсированное развитие фермерства, активно проводило политику внедрения системы
свободной купли-продажи земли. Начавшаяся перерегистрация хозяйств
должна была подтолкнуть новации, в процессе чего крестьяне должны
были выбрать с каким видом производства они будут работать, то есть
с коллективным или индивидуальным. В результате проведения этой
политики была потеряна деревня в целом. Несмотря на то, что
“неперспективные” колхозы и совхозы все еще оставались основными
поставщиками сырья и продовольствия для легкой и пищевой
промышленности, они все же были лишены масштабной финансовой
поддержки со стороны государства.
В развитии любой страны один из самых важных пунктов
проводимой политики является правильная инвестиционная политика,
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умение привлечь финансы, капиталы из других стран. Китаю, в отличие
от России, это удалось сделать вполне успешно.
Прекрасно осознавая тот факт, что увеличить доход государства за
счет внутреннего рынка в условиях крайне бедного населения
невозможно, КНР был вынужден открыть свой “железный занавес”.
Началась политика открытости, дешевая рабочая сила в свою очередь
обусловила дешевую себестоимость товара. В результате Китай
быстро превратился в мировую “фабрику”, куда быстро поступили
иностранные инвестиции, начался бурный процесс производства и
экспорта дешевых товаров. Страна постепенно стала получать крупные
доходы от этого бизнеса. Политика открытости вовсе не означала
открытый доступ всей страны для иностранцев. На южном побережье
(на территориях провинций Гуандун и Фуцзян) были созданы 4
специальных экономических зон (СЭЗ).
Были созданы специальные зоны, где зарубежные компании
получали льготы для бизнеса, создавались для них благополучные
условия (сначала их было 6, в дальнейшем уже их число возрастало,
например, в 2008 уже их было 64). Политика, проводимая в этих зонах,
заключалась в следующем: сначала государство вкладывает в эти
“специальные зоны” деньги, развивает инфраструктуру и т.д., а уже
через определенное время эти зоны должны обеспечить сами себя без
помощи государства. И чтобы привлечь в эти зоны иностранных
инвесторов государство создавало очень выгодные условия, например,
первые 2 года они не платили налоги, в следующие 3 года уже платили
50% налогов. И такие условия действовали в течение 10 лет.
В результате спецзоны оправдали себя. Эти зоны привлекли
капиталы диаспор (хуцяо). Хуацяо - это те китайцы, которые по разным
причинам покинули свою страну, забрав весь свой капитал с собой. Они
никогда не порывали связь с отечеством и начали вкладывать деньги в
КНР. В свою очередь власти создавали выгодные условия для них,
например, разрешили брать в аренду земли для строительства и т.д.
А в России с инвестиционной политикой была несколько иная
ситуация. В 1990-е годы Российская Федерация привлекала иностранный капитал в больших размерах. Основная его часть (70%) была
привлечена в форме ссудного капитала. Россия использовала все
основные формы заимствования: государственные кредиты, кредиты
международных организаций, размещение обязательств на международных рынках. Значительная часть средств, однако, поступила в
форме экономической помощи. Широкое использование иностранного
ссудного капитала привело к значительному увеличению внешнего
долга — в три раза. По данным Мирового банка, в 1998 г. объем
внешнего долга Российской Федерации составил 183,6 млрд долл.
(1990 г. — 59,8) [1, с. 685]. Россия брала кредиты, для удовлетворения
текущих потребностей в экономике и социальной сфере. Плюс к этому,
материализация этих же кредитов осуществлялась за счет приобретаемых за рубежом потребительских товаров. То есть получалось, что
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Россия брала кредиты у других стран, чтобы у них же купить товары и
импортировать в свою страну.
В отличие от России, Китай сумел модернизировать свою экономику так, что стал одной из самых мощных экономик мира. Китай стал
мощнейшей экспорториентированной страной, важным игроком на
международной арене, сверхдержавой, страной чье мнение не могут не
учитывать другие важные геоэкономические игроки [3, с. 67]. Россия
тоже стала экспорториентированной страной. Однако если КНР
экспортирует свое производство, например, электронику, одежду,
сельскохозяйственные инструменты, химические изделия, Россия же,
напротив, экспортирует в основном свои природные ресурсы.
Общие черты в экономических системах КНР и Росси в настоящее
время:
• Экспорториентированная модель экономики.
• Относительная финансовая стабильность.
• Концентрация основных финансовых ресурсов в руках не
широких слоев населения, а государства и корпораций.
• В руках государственной бюрократии концентрация контроля за
крупными финансовыми институтами.
• Крайне высокий разрыв между “бедными” (более половины
населения в РФ, более 70% - в КНР) и обеспеченными гражданами,
низкий уровень потребления большей части населения.
• Влияние профсоюзов, мелких и средних собственников, органов
местного самоуправления незначительно в системах управления и
экономике КНР и России доминируют интересы крупных столичных и
региональных бюрократов.
Трудности сравнительного анализа РФ и КНР:
• В КНР в результате целенаправленного поддержания определенных стандартов потребления к началу модернизации (1970-е)
сформировалась невысокая база для начала роста.
• В России (СССР) попытки повысить потребление от относительно
высокого (в сравнении с КНР) уровня 1960-70-х годов, провалились, а
быстрый рост был невозможен из-за структурных проблем [7].
• В КНР с начала модернизации присутствовала долгосрочная
стратегия развития экономики: создание экспортных зон, импорт технологий, строительство инфраструктуры, рабочие места в сельскохозяйственных регионах, модернизация ВПК, строительство городов и
повышение внутреннего спроса. В России стратегия отсутствовала и,
была сформулирована только после принятия Распоряжения Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 гoода [8].
• Рост ВВП в КНР основан на стимулировании экспорта промышленной продукции и протекционизме, а самое главное на избыточной
рабочей силе. А в России – на добыче сырья (нефть, газ, металлы),
также на недвижимости и на импорте потребительских товаров.
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• КНР не приватизировала крупные предприятия, т.к. необходимость этого не была обусловлена, внутриполитическими целями, в
частности, как в РФ).
• Если в РФ рост финансируется в основном иностранными
покупателями облигаций, то в КНР – национальными банками.
• Если в России основные фонды существующей сегодня промышленности и инфраструктуры создавались в 1960-х-начале 1980-х,
то в КНР (с нарастающими темпами роста) – в 1980- 2000-е годы. Можно
сказать, что экономика КНР, в моменте входа в фазу модернизации,
имела “преимущество”.
• Если в России система государственного планирования и
управления определенных отраслей была сознательно разрушена во
всех отраслях к 1995 г., то в КНР эта система сохранилась и со
временем все более усовершенствовалась.
• РФ стала крупным экспортером квалифицированной, а также
мотивированной и молодой рабочей силы для промышленности и
науки, а КНР не имела возможности стать экспортером рабочей силы.
Таким образом, модель развития (реформирования экономики и
общества), применимая для достижения указанных целей в КНР, не
могла быть заимствована в полном объёме в других странах [5, p. 155].
Правительство КНР применило модель параллельного развития
различных экономических укладов при сохранении доминирующей
роли госсектора, что обеспечивалось сильным бюрократическим
аппаратом, сохранившимся от периода Мао, но получившим новые
ориентиры и задачи. В России, где номенклатура была связана с
рассыпавшейся КПСС, бюрократия была дезориентирована и во многом
переключилась на решение собственных задач, из-за чего, собственно
и было упущено драгоценное время.
Следует отметить, что благодаря правильно выбранной модернизационной политике и особенностям китайской культуры и политических традиций, КНР из страны третьего мира превратилась в одну из
самых экономически мощных и ведущих стран мира. Россия же,
напротив, из мощной индустриальной страны, из-за издержек проведенной модернизационной политики, стала страной с преимущественно
сырьевой экономикой. Таким образом, можно смело констатировать,
что основное отличие между двумя странами состоит в том, что Россия
(СССР) прежде всего начала модернизировать идеологическую и
политическую систему, а Китай- свою экономику.
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ԼԻԱՆՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի մագիստրանտ
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
XX դարի վերջը XXI դարի սկիզբը Ռուսաստանի և Չինաստանի պատմության ամենակարևոր շրջաններից մեկն է: Այս ժամանակաշրջանը բնորոշվում է չափազանց արագ անցմամբ մեկ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից մյուսը, տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական փոխհարաբերությունների վերափոխմամբ: Հայաստանի համար ևս կարևոր է հաջող
փոխակերպումների խնդիրը: Հետևաբար ՌԴ-ի ու ՉԺՀ-ի նման երկրների
հարուստ փորձը Հայաստանի հետազոտողների համար ավելին քան
արդիական է:
Հիմնաբառեր. տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումներ,
արդիականացում, մասնավոր սեփականություն, շուկայական տնտեսություն, զարգացում:

LIANNA SAHAKYAN
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS AND RESULTS OF
MODERNIZATION IN RUSSIA AND CHINA
The end of the XX and beginning of the XXI century is one of the most
important periods in the history of Russia and China. This time is
characterized by an extremely rapid transition from one socio-economic state
to another, the transformation of economic, political and social relations. The
problem of successful transformations is also actual and very important for
Armenia. Consequently, the study of the experience of such countries as the
RF and the PRC for the RA researchers is relevant.
Keywords: economic and political reforms, modernization, private
property, market economy, development.
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ՏԻԳՐԱՆ ԷԼԲԱԿՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՃԿԱԼՅԱՆ
Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի ասպիրանտ

«ՀՈԼԱՆԴԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ» ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ
Հոդվածում ուսումնասիրվել են պաշար արտահանող երկրներում
«հոլանդական հիվանդության» տեսական ասպեկտները: Հետազոտության արդյունքում ներկայացվել են ՀՀ տնտեսության այն առանձնահատկությունները, որոնք թույլ կտան բացատրել այս տնտեսագիտական արտակարգ երևույթը (ֆենոմենը): Ամփոփ ձևով ներկայացվել
են տնտեսական խոչընդոտների հաղթահարման ուղիները և տնտեսական իրավիճակի բարելավման քայլերը ՀՀ-ում՝ մասնավորապես հարկաբյուջետային քաղաքականության պատասխանը:
Հիմնաբառեր. «հոլանդական հիվանդություն», մակրոտնտեսական
ցուցանիշներ, ՕՈՒՆ, գանձարանային կանոններ, հարկաբյուջետային
քաղաքականություն:
Եթե հիվանդությունն ախտորոշված չէ, նրան բուժելն էլ անհնար է:
Աս-Սամարղանդ

Տնտեսության մեջ կատարվող ցանկացած փոփոխություն հիմնական
մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա ունենում է իր դրական կամ բացասական ազդեցությունը, որը սակայն միշտ չէ, որ արտահայտվում է անմիջականորեն՝ նույն ժամանակահատվածում: Այս բնորոշման օրինակ է
«հոլանդական հիվանդությունը» («Գրոնինգենի էֆեկտ»), որը բացահայտել է անվանի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Յան Թինբերգենը [1]: 1960-ական թվականներին Գրոնինգենում հայտնաբերվեց
Արևմտյան Եվրոպայում բնական գազի խոշոր հանքավայրը, որի արդյունքում անսպասելի հարստության ոչ ճիշտ վերաբաշխման հետևանքով
արդյունաբերությունն արագ անկում ապրեց: Գների աճի պատճառով տեղական արտադրանքը մրցունակ չէր, մեծացել էր ներմուծումը: Թինբերգենը հանգեց այն եզրակացության, որ եկամուտները, որոնք ստացվել են
արտադրության պարբերաշրջանից դուրս, ավերում են այդ ամենը:
«Հոլանդական հիվանդությունը» ցայտուն հանդես եկավ Կոլումբիայում, քանի որ արտահանվող ապրանքների գնի բարձրացումն ուղեկցվեց
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դրա ծավալների կտրուկ աճով: Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներում (Բրազիլիա, Պերու) սուրճի տնկիների ցրտահարման և Գվատեմալայի երկրաշարժի պատճառով սուրճի առաջարկն աշխարհում 1975 թ.
խիստ կրճատվեց, որի հետևանքով գները բարձրացան շուրջ 5 անգամ:
Այդ հանգամանքից օգտվելով՝ Կոլումբիան 1975-1981 թթ. սուրճի արտադրությունն ավելացրեց 76 %-ով, արտահանման հասույթն այդ ընթացքում
աճեց 3 անգամ, իսկ դոլարի կուրսը նվազեց 2 անգամ: Վերոնշյալի հետևանքով էականորեն փոխվեց Կոլումբիայի արտահանման կառուցվածքը: Արտահանվող բոլոր ապրանքների արտահանման ծավալները նվազեցին
2.5-8%-ով, և միայն սուրճի արտահանումն ավելացավ 6.7 %-ով: Նման
դուրսմղման պահն ինքնին հանդիսանում է «հոլանդական հիվանդությունը», չնայած այն հանգամանքին, որ տնտեսության մակրոտնտեսական
ցուցանիշներն անկում չեն ապրում [2]:
Նա՞վթ, գա՞զ, սու՞րճ… Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ «նոնսենս»
է: Այդ ինչպե՞ս կարող է Հայաստանի նման փոքրածավալ պաշարներ
ունեցող երկիրը վարակված լինել այս չարաբաստիկ հիվանդությամբ:

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքը, (%)1
Ինչպես շատ դեպքերում, այս անգամ ևս կարելի է փաստել, որ «մերն
ուրիշ է»: Տարբերությունն այն է, որ շատ երկրներում «հոլանդական հիվանդության գույնը» սև է՝ նավթամթերք, սուրճ, իսկ մեզ մոտ այն գունավոր է՝ կախված մետաղից և տարադրամից: Հանգամանալից և մանրամասն ներկայացնենք ՀՀ-ում տիրող մակրոտնտեսական իրավիճակը,
առկա ախտանշանները և դրանց չեզոքացման ուղիները:

1

Գծապատկերը կազմված է ՀՀ ԱՎԾ 2008-2016 թթ. Տարեգրքերի հիման վրա:
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Ցանկացած երկրի տնտեսության մասին նախնական պատկերացում
կազմելու համար անհրաժեշտ է վերլուծել տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը: Չնայած որ վերջին տարիների ընթացքում իրականացվել է
տնտեսության կառուցվածքային ձևափոխմանն ուղղված տնտեսական
քաղաքականություն՝ միևնույն է ՀՆԱ-ի կառուցվածքում շարունակում են
գերակայել ցածր արտադրողականությամբ ոլորտները: ՀՆԱ-ում բարձր
արտադրողականությամբ ոլորտը՝ շինարարությունը, ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամից հետո, իր տեղը զիջել է ծառայությունների և գյուղատնտեսության ոլորտներին:
Այսպես՝ եթե 2008թ. Հայաստանի ՀՆԱ կառուցվածքում ծառայությունների մասնաբաժինը կազմում էր 21.6%, ապա 2016թ. ցուցանիշը հասել է 50.1%-ի: Այս ընթացքում շինարարության մասնաբաժինը կրճատվել
է 21.3 տոկոսային կետով՝ մինչև 8%, արտադրանքի հարկերի մասնաբաժինը նվազել է 13.5-տոկոսային կետով՝ կազմելով 10%։ Շատ կարևոր է
նաև վերլուծել կոնկրետ ճյուղի ներսում տիրող իրավիճակը՝ մասնավորապես արդյունաբերության մեջ, քանի որ այն հանդիսանում է մեր տնտեսության կարևորագույն հիմնասյունը:

Գծապատկեր 2. Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը
2016 թ., (%) 1
Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 2-ից, արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքի 18%-ը զբաղեցնում է հանքագործական արդյունաբերությունը, որի ծավալը վերջին 5 տարիների ընթացքում ավելացել
է շուրջ 2 անգամ՝ 2016-ին կազմելով 256.4 մլրդ դրամ: Այս հանգամանքն
ինքնին մտահոգիչ է, քանի որ հանքահումքային արդյունաբերության ծավալների կտրուկ ավելացումը կարող է հանգեցնել մակրոտնտեսական

1

Գծապատկերը կազմված է ՀՀ ԱՎԾ 2016 թ. Տարեգրքի հիման վրա։
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ցնցումների՝ տնտեսության մրցունակության անկման պատճառով: Պատկերը մտահոգիչ է դառնում նաև վերջին 5 տարիներին գրանցված արտահանման կառուցվածքն ուսումնասիրելիս:

Գծապատկեր 3. Արտահանում՝ ըստ հիմնական ապրանքախմբերի (%) 1
Գծապատկեր 3-ից երևում է, որ 2016-ին հանքահումքային արտադրանքն արտահանման կառուցվածքում կազմել է 26.3%: 2013թ-ին այս
նույն ցուցանիշը կազմել է 27.5%: Այս ամենը փաստում է, որ մենք ունենք
արտահանման բազմազանեցման լուրջ խնդիր: Իրավիճակն օրհասական
է, քանի որ մեր տնտեսությունը չափազանց մեծ կախում ունի միջազգային
շուկայում ձևավորվող գունավոր մետաղների գներից: Համաշխարհային
փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որոնց տնտեսության կառուցվածքում մեծ կշիռ է զբաղեցրել հանքագործական արդյունաբերությունը,
ի վերջո կանգնել են լուրջ խնդիրների առջև:
Այս ամենի ուսումնասիրության, գնահատման և վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ անհրաժեշտ է հրատապ քայլեր ձեռնարկել,
որոնք կթուլացնեն որոշակի գործոններից մեր երկրի տնտեսության կախվածությունը՝ հանգեցնելով ընդհանուր բազմազանեցման (դիվերսիֆիկացիայի) մակարդակի բարձրացմանը և տնտեսության ավելի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորմանը: Վերլուծության արդյունքում հանգել ենք, որ այս
ամենի իրագործման համար անհրաժետ է.
• արտահանմանն ուղղված ընկերությունների տեղական քլասթերների կառուցում,
• ՕՈՒՆ ներգրավում՝ թիրախավորված օտարերկրյա ընկերությունների հետ ակտիվ և ուղղակի աշխատանքի միջոցով,

1

Գծապատկերը կազմված է ՀՀ ԱՎԾ 2016 թ. Տարեգրքի հիման վրա։
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• նորարարական կարողությունների զարգացում՝ մասնավոր հատվածի, համալսարանների, հետազոտական հաստատությունների և նորարարության այլ կենտրոնների միջև համագործակցության խթանման միջոցով:
Այս ամենի իրականացման շնորհիվ կունենանք հետևյալ արդյունքները. արտահանմանն ուղղված ընկերությունների տեղական քլասթերների
կառուցումը կհանգեցնի արտադրական կազմակերպությունների տեխնոլոգիական վերազինմանը, պաշարների հասանելիության բարձրացմանը,
գործարար միջավայրի կտրուկ բարելավմանը, առևտրային համաձայնագրերի միջոցով դեպի օտարերկրյա շուկաներ մուտքի արտոնյալ պայմանների ձևավորմանը և երկրի վարկանիշի բարձրացմանը: ՕՈՒՆ-ը ուղղակիորեն կարող է դառնալ արդյունավետ կարողությունների արագ ընդլայնման,
տեխնոլոգիաների փոխանցման միջոցով արտահանման իրագործման,
կառավարման փորձի և դեպի ընդլայնված շուկաներ մուտքի աղբյուր: Իսկ
այս ամենի իրագործմանն էլ ավելի կնպաստի՝ հասարակության լայն շերտերում ձեռնարկատիրական մտածելակերպի և նորարարության համար
համապատասխան միջավայրի առկայությունը [3]:
Ընդգծելով պետական քաղաքականութան դերը «հոլանդական հիվանդությունը» կանխելու համար՝ անհրաժեշտ է փաստել հարկաբյուջետային
քաղաքականության լծակների դերը, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի խուսափել այդ տնտեսական հիվանդության բացասական հետևանքներից:
1970-1980-ականների ընթացքում բնական պաշարների առաջարկի աճի
ցնցումային ժամանակաշրջանում` անհրաժեշտ է եզրակացնել, որ ծախսերի
մակարդակը պետք է ճշգրտվեր եկամտի մակարդակի աճի հետ ավելի զգուշորեն՝ քան իրականացվել է իրականում: Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը «հոլանդական հիվանդության» բացասական ազդեցությունների
դեմ պայքարի հիմնական գործիքն է հանդիսանում՝ հետևյալ հիմնական
պատճառներով. այն գործիք է, որը կարող է եկամուտների աճը դարձնել
մշտական, ինչպես նաև կարող է սահմանափակել ծախսերի տնտեսական
ազդեցությունը (ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում բացասական ազդեցությունների փոխանցման հիմնական գործիքը), և դա կարող է մեղմել,
հարթել ծախսերը` նվազեցնելով անկայունություն [4]:
Տարբեր ինստիտուցիոնալ կառուցակարգեր գոյություն ունեն չվերականգնվող բնական պաշարների եկամուտները կառավարելու համար:
Չնայած վերոնշյալ եկամուտների կառավարումը միշտ չէ, որ պահանջում
է ստեղծել հատուկ ֆոնդեր, սակայն գնալով շատ երկրներ են ընդունում
ինստիտուցիոնալ գանձարանային կանոններ` բնական պաշարների եկամուտների կառավարման նկատմամբ անհրաժեշտ պաշարների ֆոնդեր
ստեղծելով [5]: Կախված ֆոնդի նպատակից (անկայունություն նվազեցում, ծախսերի ազդեցության նվազեցում կամ ապագա տնտեսական
աճին նպաստելուն ուղղված)՝ կարող են ստեղծվել կայունացման, խնայողական կամ ներդրումային ֆոնդեր:
84

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Ծախսային քաղաքականության արդյունավետ պլանավորումը կարող է օգնել զսպելու «հոլանդական հիվանդությունը»: Ծախսերի ուղղումը
ոչ առևտրային սեկտորից դեպի առևտրային հատված (ներառյալ արտահանելի հատված) կօգնի նվազեցնել հիվանդության ազդեցությունը ծախսային քաղաքականության լծակների միջոցով: Բարձրացնելով ծախսային ծրագրերի որակը՝ որպեսզի երաշխավորվի, որ ոչ առևտրային ոլորտի
արտադրողականությունն աճում է կառուցվածքային ծրագրերի հետ զուգահեռ, նույնպես անհրաժեշտ ուղղություն է համարվում: Ներմուծման
պահանջարկը խթանող քաղաքականությունը, օրինակ՝ առևտրի ազատականացումը, կօգնի նվազեցնել պահանջարկի ճնշումը ոչ առևտրային
ոլորտի վրա և, հետևաբար, կարող է լինել «հոլանդական հիվանդությանը» պատասխան կառուցվածքային քաղաքականություն:
Արտահանման նոր շուկաներ մուտք գործելը և տեղական ընկերություննների կողմից ներկայիս շուկաների ընդլայնումը երկարաժամկետ և
ծախսատար նախաձեռնություններ են: Վերափոխումը կարող է պահանջել ավելի շատ ժամանակ, կառավարության առավել ինտենսիվ ներգրավվածություն և մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող ավելի
մեծ ներդրումներ` հատկապես զարգացող ոլորտների համար:
Այսպիսով` քաղաքականության իրական պտուղները կարող են քաղվել երկարաժամկետ հեռանկարում: Այնուամենայնիվ, առավել հասուն մի
շարք ոլորտներ ունեն արագ արդյունքներ գրանցելու և գործընթացի մասնակիցներին շահադրդելու ներուժ: Արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակում ծավալվող երկխոսությունն արդեն իսկ դրական ազդակ
է մասնավոր հատվածին՝ հետաքրքրություն առաջացնելով ոլորտի նկատմամբ և մղելով վերանայել ռազմավարական հավակնությունները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Մակրոտնտեսական վերլուծություն և կանխատեսում: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատ., 2011 թ.,
2. Ջեֆերի Սաքս և ուրիշներ, Մակրոէկոնոմիկան գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատ., 2002 թ.,
3. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2015-2016 թթ.
4. Barnett, S., and R. Ossowski. 2002. “Operational Aspects of Fiscal
Policy in Oil-Producing Countries.” Working Paper 02/177. International
Monetary Fund, Washington, DC.
5. Gelb, A., and Associates. 1988. Oil Windfalls: Blessing or Curse?
Washington, DC: World Bank.

85

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

ТИГРАН ЭЛБАКЯН
Аспирант Академии государственного
управления Республики Армения
АРТАШЕС МАЧКАЛЯН
Аспирант Национального аграрного
университета Армении
СУЩНОСТЬ "ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ", ПРИСУТСТВИЕ В
ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИЙ И ОТВЕТ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются теоретические аспекты «Голландской
болезни» в странах-экспортерах ресурсов, такие как Нидерланды,
Колумбия. В результате исследования были представлены особенности экономики Армении, которые объясняют феномен этого экономического явления. Таким образом, были представлены пути преодоления экономических барьеров и шаги по улучшению экономической
ситуации в Армении, в частности, ответ фискальной политику.
Ключевые слова: голландская болезнь, макроэкономические
показатели, ПИИ, фискальные правила, фискальная политика.
TIGRAN ELBAKYAN
PhD Student of Public
Administration Academy of RA
ARTASHES MATSHKALYAN
PhD Student of Armenian
National Agrarian University
THE ESSENCE OF "DUTCH DISEASE", PRESENCE IN THE
ECONOMY OF ARMENIA AND FISCAL POLICY RESPONSE
The article reviews the theoretical aspects of the “Dutch disease” in
resource-exporting countries, such as the Netherlands, Columbia. As a result
of the study, features of the Armenian economy were presented, which
explain this economic phenomenon. Thus, in the article were presented ways
of overcoming economic barriers and steps to improve the economic
situation in Armenia, in particular, the response of fiscal policy.
Keywords: Dutch disease, macroeconomic indicators, FDI, fiscal rules,
fiscal policy.
Ներկայացվել է խմբագրություն 13.12.2017

86

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու

ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻ ԳՈՀՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Ապրանք կամ ծառայություն սպառելու հիմքում ընկած է որոշակի
պահանջմունք բավարարելու ցանկությունը: Սպառումից հետո սպառողը կամ զբոսաշրջիկը համեմատում է իր սպասելիքները փաստացի ստացված արդյունքի հետ: Եթե զբոսաշրջիկի բավարարվածության աստիճանը մեծ է, ապա նա կարող է կրկին այցելել: Հոդվածում ներկայացվել են հաճախորդների գոհունակության գնահատման շվեդական, ամերիկյան, եվրոպական, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման լիտվական, հոնկոնգյան
և Դոնգքիան գետի ձևաչափերը (մոդելները): Միջազգային փորձի
վերլուծության հիման վրա ՀՀ-ի համար առաջարկվել է զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման ձևաչափ:
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջիկ, գոհունակություն, ձևաչափ, որակ,
հավատարմություն:

Սպառողների համար որևէ ապրանք կամ ծառայություն սպառելու
հարցում խթան են հանդիսանում պահանջմունքները: Սպառված ծառայությունից ստացած բավարարվածության հիման վրա էլ կարելի է կանխատեսել սպառողի հետագա վարքագիծը: Ուստի ծառայություն մատուցողը ձգտում է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնց արդյունքում
սպառողն իրեն բավարարված կզգա: Զբոսաշրջության ոլորտում ևս
կարևոր է զբոսաշրջիկի գոհունակության ապահովումը: Բավարարված
զբոսաշրջիկը հետագայում կարող է կրկին այցելել նույն վայրը, կամ էլ
խորհուրդ տալ ուրիշներին: Զբոսաշրջիկի բավարարվածության աստիճանի վրա կարող են ազդել հյուրանոցի կերպարը, ծառայությունների
որակը, ծառայությունից ստացված արժեքի ընկալումը և այլն:
Որակի գնահատականը հիմնված է զբոսաշրջիկի անաչառ ընկալման
վրա: Եթե նրա սպասելիքներն ավելի մեծ էին, քան ծառայության սպառումից
ստացված արդյունքը, ապա ծառայությունը որակյալ չէ, ինչն էլ հանգեցնում
է սպառողի անբավարարվածության զգացումի առաջացմանը:
Սույն հոդվածում կդիտարկենք սպառողների և զբոսաշրջիկների
բավարարվածության դասիչների (դասիչների) որոշ ձևաչափեր, որոնք
կիրառվում են տարբեր երկրներում: 1989 թ. Միչիգանի պետական հա-
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մալսարանից Ֆորնելը և իր գործընկերներն օգնեցին Շվեդիային՝ մշակելու հաճախորդների գոհունակության գնահատման առաջին համակարգը
[1, pp. 6-21]: 1994թ. մշակվեց հաճախորդների գոհունակության գնահատման ամերիկյան դասիչը [2, pp. 7-18]: Հետագայում տարբեր երկրներ
և կազմակերպություններ սկսեցին ճանաչել ու կիրառել հաճախորդների
գոհունակության գնահատման դասիչները՝ իրենց ծառայությունների
որակի գնահատման համար [3]:
Հաճախորդների գոհունակության գնահատման շվեդական ձևաչափը (տե՛ս Գծապատկեր 1) ներառում է բավարարվածության երկու
նախնական պայման՝ ծառայության սպառումից հաճախորդի ընկալումները և ունեցած սպասելիքները: Բավարարվածության մեծացումը նպաստում է բողոքների նվազմանը և սպառողների հավատարմության աճին:
Հավատարմությունը հաճախորդի հոգեբանական նախատրամադրվածությունն է՝ որոշակի ապրանքի կամ ծառայության կրկին սպառման համար [4, pp. 217-245]:
Հաճախորդների գոհունակության գնահատման ամերիկյան ձևաչափը (տե՛ս Գծապատկեր 2) մշակվեց 1994թ. շվեդականի հիման վրա և
տարբերությունն այն է, որ այստեղ ավելացել է «արժեքի ընկալում» բաղադրիչը: Արժեքի ընկալումը ծառայության որակի մակարդակի ընկալումն է՝ համեմատած վճարված գնի հետ: Անբավարարվածության դեպքում հաճախորդները կբողոքեն, կամ կգնան մրցակիցների ծառայություններից օգտվելու, իսկ բավարարվածությունը կհանգեցնի սպառողների հավատարմության մեծացմանը:
Հաճախորդների գոհունակության գնահատման եվրոպական ձևաչափի հիմքում շվեդականն է: Այն ներառում է՝ հիմնական ձևաչափը
(ավանդական փոփոխականները՝ որակի ընկալումը, սպասումները, արժեքի ընկալումը, գոհունակության դասիչը և հավատարմությունը) և երկու
ընտրովի փոփոխականներ, որոնք կարող են ավելացվել ազգային
կոմիտեների կողմից՝ կերպարը և բողոքները: Ձախ կողմի փոփոխականները դիտվում են որպես խթան՝ հաճախորդի գոհունակության դասիչը բացատրելու համար, իսկ աջ կողմինը՝ գործունեության ցուցիչն է
(հավատարմություն/բողոքներ) (տե՛ս Գծապատկեր 3) [5, pp. 361-375]: Ի
տարբերություն ամերիկյանի՝ եվրոպական ձևաչափը բողոքի վարքագիծը
չի համարում որպես բավարարվածության հետևանք: Բացի այդ եվրոպական ձևաչափում կորպորատիվ կերպարը համարվում է փոփոխական,
որն ազդում է հաճախորդների սպասելիքների, բավարարվածության և
հավատարմության վրա [4, pp. 217-245]:
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Գծապատկեր 1. Հաճախորդների գոհունակության գնահատման
շվեդական ձևաչափ

Գծապատկեր 2. Հաճախորդների գոհունակության գնահատման
ամերիկյան ձևաչափ

Գծապատկեր 3. Հաճախորդների գոհունակության գնահատման
եվրոպական ձևաչափ
Հաճախորդների բավարարվածության գնահատման ձևաչափերը
կիրառելի են ծառայությունների տարբեր՝ այդ թվում զբոսաշրջության
ոլորտի համար: Զբոսաշրջիկի գոհունակությունը դինամիկ հասկացություն է, որի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ (զբոսաշրջային գործակալության ծառայությունները, հյուրանոցի որակը, այցելության վայրը և
այլն), որոնք էլ պայմանավորում են զբոսաշրջիկի բավարարվածության
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աստիճանը և վճռական դառնում ճանապարհորդելու հետագա որոշման
ընդունման համար: Զբոսաշրջիկը համեմատում է իր սպասելիքները և
ստացած արդյունքը, և եթե սպասելիքներն արդարացված են, ապա դա
բերում է բավարարվածության աստիճանի մեծացման:
Դիտարկենք Լիտվիայի զբոսաշրջիկների բավարարվածության
գնահատման ձևաչափը: Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 4-ում, զբոսաշրջիկի բավարարվածության վրա ազդում են հյուրանոցներն ու հանրային սննդի վայրերը, զբոսաշրջային վայրի գեղագիտական տեսքն ու
շուկայաբանությունը և զբոսաշրջիկի անցկացրած ժամանակը:

Գծապատկեր 4. Զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման
լիտվական ձևաչափ [6, pp. 30-39]
Հոնկոնգի զբոսաշրջային բավարարվածության գնահատման
ձևաչափն ունի այս տեսքը [7, pp. 12-13].

Գծապատկեր 5. Զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման
Հոնկոնգի ձևաչափ
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Զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման դասիչների հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացնենք հոնկոնգյան ձևաչափի
օրինակով, քանի որ այն ավելի ընդգրկուն է: Սկզբում գնահատվում է
հատվածային մակարդակով զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը՝
ներկայացնելով զբոսաշրջիկների բավարարվածության ցուցանիշների
կշիռները ωη31, ωη32 և ωη33՝ ներառելով ընդհանուր բավարարվածությունը
(y31), համեմատությունը սպասելիքների հետ (y32) և համեմատությունը
իդեալի հետ (y33):
Հատվածային զբոսաշրջության բավարարվածության դասիչ =

Ծառայության որոշակի հատվածի զբոսաշրջային բավարարվածության դասիչը հավասարվում է իր երեք բավարարվածության դասիչների
կշռված միջինին՝ բազմապատկելով հաստատուն 10-ով: Այսպիսով
յուրաքանչյուր հատվածային զբոսաշրջային բավարարվածության դասիչ
սանդղակավորվում է համեմատելի 0-100 միջակայքում: Ընդհանուր
զբոսաշրջային բավարարվածության դասիչը որոշվում է վեց հատվածային զբոսաշրջային բավարարվածության դասիչների (TSI1,TSI2, TSI3,
TSI4, TSI5 և TSI6) և դրանց գործոնային կշիռների (γ1, γ2, γ3, γ4, γ5, γ6) հիման
վրա [8]:
Զբոսաշրջության ընդհանրական բավարարվածության դասիչ =

Չինացի մի խումբ հեղինակներ, հիմք ընդունելով հաճախորդների
գոհունակության գնահատման ամերիկյան ձևաչափը, մշակել են Դոնգքիան
գետի համար զբոսաշրջիկների բավարարվածության դասիչի գնահատման ձևաչափ՝ ներառելով հետևյալ փոփոխականները՝ որակի
ընկալում (ներառում է՝ լանդշաֆտի առանձնահատկությունները, բուսականությունը, օդի ու ջրի որակը, աղմուկը, մաքրությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտի հարմարավետությունը, կայանատեղիները, ուղեցուցային նշանները, ժամանցի հնարավորությունները, զբոսաշրջային
ներուժը), զբոսաշրջիկի սպասումները (շրջակա միջավայրի, բնության,
ինչպես նաև սոցիալական ծառայություններից ունեցած սպասումները),
արժեքի ընկալումը (տոմսի և ապրանքների արժեքը), զբոսաշրջիկի բավարարվածությունը, զբոսաշրջիկի բողոքները, զբոսաշրջիկի հավատարմությունը, որը ենթադրում է կրկնակի այցելության հավանականությունը
[9, pp. 4-12]:
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Այսպիսով՝ վերը նկարագրված ձևաչափերից ելնելով, կարող ենք
ասել, որ զբոսաշրջիկի բավարարվածության աստիճանը կախված է մի
շարք գործոններից (ծառայությունների գին, որակ, զբոսաշրջային վայրի
գեղագիտական տեսք և այլն), իսկ բավարարվածությունն իր հերթին ազդում է հավատարմության, այսինքն՝ կրկին սպառելու հանգամանքի վրա:
Ուստի զբոսաշրջային ծառայություն մատուցելիս անհրաժեշտ է հաշվի
առնել բոլոր էական գործոնները՝ զբոսաշրջիկների գոհունակության
բարձր աստիճան ապահովելու համար:
Հաշվի առնելով միջազգային փորձը՝ մենք ՀՀ-ի համար մշակել ենք
զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման ձևաչափ:

Գծապատկեր 6. ՀՀ-ի համար զբոսաշրջիկների գոհունակության
գնահատման առաջարկվող ձևաչափ
Ըստ մեր առաջարկած ձևաչափի՝ զբոսաշրջիկի գոհունակության վրա
ազդում են՝ զբոսաշրջային վայրի տեսապատկերը, հյուրանոցները, հանրային սննդի օբյեկտները, զվարճանքի վայրերը, մանրածախ առևտրի կետերը, տրանսպորտը, զբոսաշրջային վայրի շուկայագիտությունը, ինչպես
նաև բնությունը, պատմամշակութային պաշարները, անվտանգությունը և
զբոսաշրջիկի գործողությունները հանգստի վայրում: Վերջին չորս գործոնները, ինչպես նաև զբոսաշրջիկի գոհունակությունն ու բողոքներն ազդում են նաև զբոսաշրջիկի հավատարմության վրա: Նշենք նաև, որ մշակվել
է զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման հարցաշար՝ ընդգրկելով
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ձևաչափում նշված գործոնները գնահատող հիմնական հարցեր՝ օդանավակայանի, տրանսպորտի վիճակի, հյուրանոցների և ռեստորանների
սպասարկման պայմանների և գների, ժամանցի հնարավորությունների,
զբոսաշրջային վայրերի, մանրածախ առևտրի հնարավորությունների,
զբոսաշրջային գործակալությունների, ֆինանսական, կապի և այլ ծառայությունների հետ կապված (ընդհանուր առմամբ շուրջ 60 հարց): Մշակվել
է նաև գնահատման մեթոդաբանություն հետևյալ սկզբունքով՝ զբոսաշրջիկը նշված հարցերը գնահատում է ըստ իր բավարարվածության,
սպասելիքների և իր համար դրանց նշանակելիության աստիճանի
(1-5 բալային սանդղակով՝ բավարարվածության, սպասելիքների և նշանակելիության ամենացածր աստիճանից մինչև ամենաբարձրը): Հաշվարկների համար առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ բանաձևը՝

ԶԳԴ𝑖𝑖 = �

𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

Ն𝑖𝑖𝑖𝑖 (Բ𝑖𝑖𝑖𝑖 − Ս𝑖𝑖𝑖𝑖 )

որտեղ ԶԳԴi-ն i զբոսաշրջիկի գոհունակությունն է, k-ն՝ գործոնների թիվն
է, Բ-ն՝ i զբոսաշրջիկի կողմից ծառայության j տարրի ընկալումն է՝ ստացած բավարարվածությունը, Ս-ն՝ ծառայության j տարրի նկատմամբ i
զբոսաշրջիկի սպասումն է, Նij-ն՝ i զբոսաշրջիկի համար j տարրի նշանակելիության աստիճանն է:
Այսպիսով, զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատումը շատ
կարևոր է, և դրա արդյունքների հիման վրա պետք է զբոսաշրջային
վայրերը բարելավեն ու կատարելագործեն իրենց ծառայությունները,
կառավարումը, շուկայագիտության քաղաքականությունը:
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ТУРИСТОВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В АРМЕНИИ
Потребление продукта или услуги основан на желании удовлетворить особые потребности. После потребления турист сравнивает свои
ожидания с реальными результатами. Если уровень туристического
удовлетворения высок, он или она может посетить снова. В статье
представлены шведский, американский, европейские модели удовлетворенности клиентов, а также модели индекса удовлетворенности туристов Литвы, Гонконга и реки Донгкиан. На основе международного опыта
была предложена модель оценки удовлетворенности туристов для
Армении.
Ключевые слова: турист, удовлетворение, модель, качество,
лояльность.
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PhD in Economics
INTERNATIONAL PRACTICE OF EVALUATING TOURISTS’
SATISFACTION AND ITS APPLICATION IN ARMENIA
The consumption of a product or service is based on a desire to
meet particular needs. After consumption the tourist compares his
expectations with the actual results. If the level of tourist satisfaction is
high, he or she may visit again. The article presents the Swedish,
American, European customer satisfaction models, as well as tourists’
satisfaction index models of Lithuania, Hong Kong and Dongkian River.
Based on international experience, a model of tourism satisfaction
assessment was proposed for Armenia.
Keywords: tourist, satisfaction, model, quality, loyalty.
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ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ, ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ
ՇԱՐՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսության վրա ունեն մի
շարք դրական ազդեցություններ: Նախքան օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումների խրախուսման և ներգրավման քաղաքականությունների իրականացման կառուցակարգեր մշակելը, անհրաժեշտ է հասկանալ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հիմնական բնութագիրը, որտեղ և ինչու են կատարվում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները:
Հիմնաբառեր. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ժամանակային շարքերի էկոնոմետրիկ վերլուծություն, ստացիոնարություն, գծային ավտոռեգրեսիվ նմուշօրինակ (մոդել)։

Ներդրումները յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացման ամենակարևոր գործոններից են համարվում: Հատկապես տնտեսագիտական
գրականության մեջ առանձնացվում է ներդրումների նշանակալի ազդեցությունն անցումային տնտեսությամբ երկրների և զարգացող երկրների
տնտեսության վրա:
Պարզելու համար, թե ՀՀ օրինակով օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն ինչպիսի ազդեցություն ունեն տնտեսական աճի վրա և ինչպիսին
կարող է լինել վերջիններիս հետագա ազդեցությունը, իրականացվել է
ժամանակային շարքերի էկոնոմետրիկ վերլուծություն:
Վերլուծության համար որպես ժամանակահատված դիտարկվել է
2001 թ. առաջին եռամսյակից մինչև 2017 թ. առաջին եռամսյակ ընկած
ժամանակահատվածը: Ժամանակահատվածն իր հերթին դիտարկվել է
եռամսյակային տեսքով, ինչի արդյունքում ստացվել է 65 դիտումների քանակ: Տվյալների հավաքագրման աղբյուրը ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայությունն է [1]: Վերլուծությունում, որպես կախյալ փոփոխական,
տնտեսական աճի մեծությունն է, որպես անկախ փոփոխական դիտարկվում է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը (FDI), բնակչության
աճի տեմպը (Pop), համախառն կապիտալի կուտակումը (GCF), ապրանքների ու ծառայությունների ներմուծումը (Imp) և ապրանքների ու ծառայությունների արտահանումը (Exp): Նախքան բուն վերլուծությունը, բոլոր
ցուցանիշները ճշգրտվել են, այսինքն՝ բոլոր ցուցանիշները բերվել են
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չափման միևնույն միավորի (մլն դրամ), հաշվարկվել են որպես նախորդ
եռամսյակի միևնույն ժամանակահատվածի նկատմամբ փոփոխություն՝
տոկոսային արտահայտությամբ: Փոփոխականների ընդհանուր բնութագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1
Ժամանակային շարքերի տնտեսաչափական վերլուծության
ցուցանիշների ընդհանուր բնութագիրը, % 1
Դիտումների քանակ 65
Փոփոխական

Միջին

EG

6.69

Ստանդարտ
շեղում
7.64

FDI

15.69

Pop

Մինիմում

Մաքսիմում

-19.69

19.1

15.55

-23.26

45.35

-1.37

4.108

-15.46

.42

GCF

7.26

18.94

-39.03

43.5

Exp
Imp

11.07
4.47

16.97
14.36

-20.57
-25.36

55.5
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Դիտարկվող ժամանակահատվածում տնտեսական աճի միջին
մեծությունը կազմում է 6.69%, առավելագույն ցուցանիշը դրսևորվել է
2006-ի երկրորդ եռամսյակում, իսկ նվազագույն արժեքը դիտարկվում է
2009-ի երրորդ եռամսյակում՝ պայմանավորված ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամով: ՕՈՒՆ-երի դեպքում դիտարկվող տարիներին միջին ցուցանիշը 15.69 % է, առավելագույն ցուցանիշը դրսևորվել է 2008-ի երրորդ
եռամսյակում: Ընդ որում նկատելի է այն հանգամանքը, որ, չնայած,
ճգնաժամից հետո ՕՈՒՆ-երի զուտ ներհոսքի մեծությունը մի քանի անգամ գերազանցում է մինչև ճգնաժամը միևնույն ցուցանիշին, և´ տնտեսական աճի, և´ ՕՈՒՆ-երի դեպքում մինչև ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը տվյալ եռամսյակի տարբերությունը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ եղել է հիմնականում դրական և ավելի բարձր ցուցանիշ, քան ճգնաժամից հետո: Դիտարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ-ում օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումների ներհոսքը ընդհանուր ներդրումների մեջ հիմնականում մի քանի անգամ գերազանցել է այլ ներդրումների ներհոսքին: ՀՀում պորտֆելային ներդրումները ընդհանուր ներդրումների փոքր մասն են
կազմում՝ ելնելով երկրի ֆինանսական շուկայի թերի զարգացվածությու-

Աղյուսակը կառուցվել է ՀՀ ազգային վիճակագրական
http://www.armstat.am/am/ կայքի տվյալների հիման վրա
1
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նից և անկատարությունից, ինչպես օրինակ արժեթղթերի շուկայի բացակայությունից կամ չափազանց թերի զարգացվածությունից: Այդուհանդերձ, միջազգային շուկայում պորտֆելային ներդրումների ներգրավումը
ևս երկրների կարևորագույն տնտեսական քաղաքականություններից է
համարվում, քանի որ վերջիններս նշանակալի դրական ազդեցություն
ունեն երկրի տնտեսության վրա:
Նմուշօրինակի ճշգրիտ կառուցումն ի սկզբանե ենթադրում է տվյալների ստացիոնարության և կոինտեգրության առկայության ստուգում:
Վերջիններս իրականացվել են միավոր արմատի թեստի (Unit Root Tests
(ADF and PP)) և Ջոհանսենի կոինտեգրման թեստի (Johansen’s
cointegration testing (Bivariate and Multivariate)) միջոցով:
Նմուշօրինակի ստացիոնարության ստուգման արդյունքները ցույց են
տվել, որ բացի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ցուցանիշից, մնացած
բոլոր ցուցանիշները 95% հավանականության միջակայքում ստացիոնար
են: Քանի որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ցուցանիշը ստացիոնար
չէ, այն դիֆերենցվել է մեկ աստիճանով, որից հետո նշված թեստերի կիրառման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ցուցանիշները ստացիոնար են:
Նախքան կոինտեգրման ստուգումը պարզվել է, թե նմուշօրինակում
քանի քայլ է անհրաժեշտ ընդգրկել: Թեստի արդյունքները սահմանել են
մեկ քայլերի կիրառելիություն՝ ելնելով Hannan–Quinn (HQIC = 40.89),
Schwarz Bayesian (SBIC = 41.7) և FPE (FPE= 1.3) մեթոդների արդյունքներից, որոնք հանգեցնում են մեկ քայլի կիրառելության:
Ինչպես արդեն նշեցինք, կոինտեգրման ստուգումը իրականացվել է
Ջոհանսենի մեթոդի միջոցով: Կիրառելով նախորդ թեստով հաստատված
մեկ քայլի կիրառելիությունը` նմուշօրինակում զրոյական վարկածը չի
ժխտվում և գալիս ենք եզրահանգման, որ նմուշօրինակում առկա չէ կոինտեգրում: Դիտարկվող փոփոխականների միջև կոինտեգրման առկայության բացակայությունը հիմք է հանդիսանում, որպեսզի կիրառվի գծային ավտոռեգրեսիվ նմուշօրինակ (VAR): Կիրառելով VAR նմուշօրինակը՝
արդյունքները հետևյալն են՝
EGt= 2.227 + 0.47EG t-1 + 0.107 GCF t-1 +0.059 D.FDI t-1 - 0.072Pop t-1
+ 0.043 Exp t-1 - 0.019Imp t-1 + e t-1
Տնտեսական աճ: Նախորդ ժամանակահատվածում ձևավորված
տնտեսական աճը դրական փոխկապված է դիտարկվող ժամանակահատվածի տնտեսական աճին: Մեկ միավորով նախորդ ժամանակահատվածի տնտեսական աճի ավելացումը բերում է 0.47 միավորով դիտարկվող ժամանակահատվածում տնտեսական աճի ավելացմանը:
Համախառն կապիտալի կուտակում: Գոյություն ունի դրական փոխկապվածություն համախառն կապիտալի կուտակման և տնտեսական
աճի միջև: Մեկ միավոր համախառն կապիտալի ավելացումը բերում է
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0.107 միավորով տնտեսական աճի ավելացմանը: Համախառն կապիտալի կուտակման և տնտեսական աճի միջև դրական փոխկապվածությունը
բազմիցս եղել է մի շարք տնտեսագետների ուսումնասիրության առարկան: Սոլոուն իր աշխատությունում ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է
կապիտալի կուտակումը բերել արտադրության ծավալների ավելացմանը
[2]: Ռոմերի, Լուկասի և Բարրոյի էնդոգեն աճի տեսությունները դիտարկում են համախառն կապիտալի կուտակման և տնտեսական աճի միջև
դրական փոխկապվածությունը՝ ավելացնելով այլ գործուններ ևս, ինչպես
օրինակ մարդկային կապիտալը, ենթակառուցվածքները, հետազոտությունները և զարգացումը, որոնք նպաստում են համախառն կապիտալի
կուտակման ձևավորմանը [3], [4], [5], [6]։
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ: Նմուշօրինակի արդյունքները
վկայում են, որ ՀՀ-ում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների և տնտեսական աճի միջև գոյություն ունի դրական փոխկապակցվածություն: Մեկ
միավոր ՕՈՒՆ-երի ներհոսքի ավելացումը բերում է 0.05 միավորով
տնտեսական աճի ավելացմանը:
Բնակչության աճի տեմպ: Բնակչության աճի տեմպի և տնտեսական
աճի միջև գոյություն ունի բացասական փոխկապվածություն: Մեկ միավորով բնակչության աճի տեմպի ավելացումը հանգեցնում է 0.072 միավորով տնտեսական աճի մակարդակի նվազեցմանը: Բնակչության աճի
տեմպի և տնտեսական աճի վրա վերջինիս ունեցած հնարավոր բացասական ազդեցության մասին դեռևս 1798թ.-ին խոսել է Մալթուսը: Հեղինակի պնդմամբ բնակչության աճը բերում է պաշարների օգտագործման
ծավալների ավելացմանը կամ սպառմանը, ինչպես նաև եկամտի նվազեցմանը [7]:
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում: Արտահանումը
դրականորեն է ազդում տնտեսականա աճի վրա: Մեկ միավոր ապրանքների և ծառայությունների արտահանման ծավալի ավելացումը բերում է
0.043 միավորով տնտեսական աճի ծավալների ավելացմանը: Արտահանման և տնտեսական աճի դրական փոխկապվածությունը դիտարկում
են Բերնարդը և Ջենսենը՝ նշելով, որ արտահանումը հնարավորություն է
տալիս կապ հաստատել ավելի զարգացած և արդյունավետ կազմակերպությունների և տնտեսությունների հետ, արդյունավետ գործունեության
արդյունքում մեծացնել երկրի ներսում տնտեսական գործառույթների
շրջանակը, վերաբաշխել պաշարները [8]:
Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում: Ներմուծման և
տնտեսական աճի միջև ազդեցությունը բացասական է: Մեկ միավորով
ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման ծավալների ավելացումը
հանգեցնում է 0.019 միավորով տնտեսական աճի անկմանը: Ներմուծման
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կանոնավոր գների դեպքում երկրի ներսում գնաճը բերում է արտահանման ծավալների նվազմանը, հետևաբար ազգային տնտեսությունում նվազում է համախառն պահանջարկը, ինչը և հանգեցնում է տնտեսական
աճի ծավալների նվազեցմանը [9]:
Նմուշօրինակի ճշգրտելիության ստուգման նպատակով իրականացվել է անկախ փոփոխականների՝ տնտեսական աճի վրա ունեցած ազդեցություննների ստուգում (test): Արդյունքները ցույց են տալիս, որ անկախ
փոփոխականների արժեքը չի կարող լինել զրո, այսինքն՝ վերջիններս իսկապես ունեն ազդեցություն տնտեսական աճի վրա: Նշված մոտեցումը
կարող ենք ստուգել տվյալ լագում միևնույն հավասարման կամ և բոլոր
հավասարումների մեջ փոփոխաանների միասին ազդեցություն ունենալու
ստուգման տեսանկյունից: Այդ նպատակով իրականացնում ենք Wald
թեստը, որի արդյունքները ցույց են տալիս, որ փոփոխականները միևնույն հավասարման կամ բոլոր հավասարումների մեջ իրար հետ չեն կարող լինել զրո: Հաջորդ քայլով ստուգվել է շեղումների և ժամանակի միջև
փոխկապակցվածությունը, ինչպես նաև դիտարկվել է` արդյոք շեղումների մեջ առկա է ավտոկորելացիա:
Շեղումների միջև ավտոկորելացման ստուգումը իրականացվել է
Լագրանժի բազմապատկչի (LM) միջոցով: Թեստի արդյունքերը ցույց են
տալիս, որ քանի որ նմուշօրինակում p արժեքը բավականին մեծ է, զրոյական վարկածը չի կարող ժխտվել և ստացվում է, որ նմուշօրինակում
շեղումների միջև առկա չէ ավտոկորելացիա:
Քանի որ յուրաքանչյուր փոփոխականի միավորի արժեքի մոդուլները
1 միավորից փոքր են, այս ցուցանիշը վկայում է փոփոխականների միավոր արժեքների կայունության առկայության մասին: Դա կարող ենք տեսնել նաև գծապատկերի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել,
որ այս միավոր արժեքները մեկ շրջանի մեջ են ընգրկված:

Գծապատկեր 1․ Իրական արժեքի և ուղղորդման թեստ
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Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների և տնտեսական աճի միջև ՀՀ
օրինակով փոխկապակցվածության կանխատեսում իրականացնելու համար կատարվել է նաև ազդակ-պատասխան թեստը, որտեղ որպես ազդեցությունը ընդունող փոփոխական դիտարկվել է տնտեսական աճը, իսկ
մնացած փոփոխականները որպես ազդեցություն ունեցող գործոններ:

Գծապատկեր 2․ Ազդակ-պատասխան թեստ
Ակնհայտ է, որ ի տարբերություն մնացած փոփոխականների՝ տնտեսական աճի վրա ունեցած ազդեցությունից, ՕՈՒՆ-երի և տնտեսական
աճի միջև փոխկապակցվածությունը որոշ կարճ զարգացումից հետո ակնկալում է հիմնականում կայուն տրենդ:
Եզրահանգումներ․
1. Էմպիրիկ արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումներ-տնտեսական աճ հարաբերակցության միջև գոյություն ունի փոխկապակցվածություն, և այդ կապը դրական է: Ընդ որում`
մեկ միավոր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքի ավելացումը
բերում է 0.05 միավորով տնտեսական աճի ավելացմանը,
2. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ-տնտեսական աճ փոխկապակցվածության զարգացման միտումն այլ ազդակների պարագայում
նախատեսում է պահպանել կայուն տրենդ, ինչը վկայում է, որ ՕՈՒՆ-երի
ներհոսքը ՀՀ ներդրողների տեսանկյունից կլինի ոչ ռիսկային, իսկ երկրի
տնտեսության համար կարող է ունենալ նշանակալի դրական ազդեցություն:
3. Քանի որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները իրենք իրենցով կարող են հիմք հանդիսանալ համախառն կապիտալի ձևավորման գործում
և նպաստեն արտահանման ծավալների ավելացմանը, իսկ ինչպես
նմուշօրինակի արդյունքներն են վկայում, տնտեսական աճի և համախառն կապիտալի կուտակման և ապրանքների ու ծառայությունների արտահանման միջև գոյություն ունի դրական փոխկապակցվածություն,
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ապա ստացվում է, որ ՕՈՒՆ-երը դրական ազդեցություն կարող են ունենալ տնտեսական աճի վրա ոչ միայն ուղղակի, այլև անուղղակիորեն:
4. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսական աճի երկարաժամկետ ապահովման գործոններ են: Ասվածը բացատրվում է նրանով,
որ դիտարկվող ժամանակահատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների միջնորդությամբ ձևավորված տնտեսական աճը իր հերթին հաջորդ ժամանակահատվածում կարող է տնտեսական աճի պատճառ հանդիսանալ:
Նշված եզրահանգումները փաստում են, որ արդարացված են դեպի
երկիր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների համար մշակված բոլոր ռազմավարությունները: ՀՀ ներդրումային միջավայրի զարգացումը, ներդրումների հոսքերի ծավալների մեծացումը, ակնկալվող օգուտները և հնարավոր ազդեցություններն արդեն մի քանի տարի է ավելի մեծ ուշադրության
են արժանանում ՀՀ կառավորության կողմից:
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Прямые иностранные инвестиции оказывают ряд положительных
влиянии на экономику. До разработки механизмов реализации стратегий поощрения и включения прямых иностранных инвестиции, необходимо понимать основные характеристики прямых иностранных
инвестиции, куда и почему отправляются прямые иностранные инвестиции, так чтобы на их основе разрабатывались точные механизмы.
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DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH ON THE
EXAMPLE OF ARMENIA (TIME SERIES ANALYSIS)
Foreign direct investments have a number of positive effects on the
economy. Before developing mechanisms for Foreign direct investments’
promotion and enrollment policies’ implementation, it is necessary to
understand the main characteristics of Foreign direct investments, where
and why Foreign direct investments are done, based on them in order to
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ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Մակրոտնտեսական կայունությունը կարևորվում է ինչպես
տնտեսական աճի ապահովման, այնպես էլ արտաքին ցնցումների
(շոկերի) նկատմամբ տնտեսության խոցելիությունը նվազեցնելու
տեսանկյունից: Սակայն չկա մակրոտնտեսական կայունությունը
բնութագրող միասնական ցուցանիշ, որը հնարավորությոն կտա
գնահատել մակրոտնտեսական կայունությունը: Այս բացը լրացնելու
համար հոդվածում իրականացվել է մակրոտնտեսական կայունության համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում և փաստացի վիճակագրական տվյալների հիման վրա հաշվարկվել է ՀՀ
մակրոտնտեսական կայունության համաթիվը:
Հիմնաբառեր. մակրոտնտեսական կայունություն, կայունության համաթիվ, գնաճ, պետական պարտք, իրական տոկոսադրույք,
փոխարժեք, ընթացիկ հաշիվ, գործազրկություն:

Մակրոտնտեսական կայունությունը մշտապես կարևորվել է տնտեսագետների և մակրոտնտեսական քաղաքականություն իրականացնող
մարմինների կողմից՝ համարվելով տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ պայման: Սակայն մակրոտնտեսական կայունությունը բավականին
դժվար է քանակապես գնահատել, և տնտեսագիտական գրականությունում դեռևս չկա մակրոտնտեսական կայունության գնահատման վերաբերյալ միասնական մոտեցում: Ընդունված մեթոդ է համարվում առանձին
մակրոտնտեսական ցուցանիշների վարքագծի հիման վրա գնահատել
մակրոտնտեսական կայունությունը: Ֆիշերն ընտրել է գնաճի տեմպը, պետական բյուջեի պակասուրդը և փոխարժեքը՝ որպես մակրոտնտեսական
կայունությունը բնութագրող ցուցանիշներ [1]: Բարրոն, Գարիսոնը և Լին
[2] նույնպես պետական բյուջեի մեծ պակասուրդը և բարձր գնաճը դիտում
են որպես մակրոտնտեսական կայունությունը խաթարող և տնտեսական
աճի վրա բացասաբար ազդող գործոններ: Այս ցուցանիշներից յուրաքանչյուրն իր ազդեցությունն է ունենում ընդհանուր մակրոտնտեսական
վիճակի և տնտեսական աճի վրա: Սակայն, մակրոտնտեսական կայուն
կամ անկայուն վիճակի մասին դատողություններ անելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել վերոնշյալ ցուցանիշները միաժամանակ: Հետևաբար,
առաջանում է մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող համախմբված համաթվի անհրաժեշտություն, որը, ներառելով բոլոր նշանա104
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կալի ցուցանիշները, կարտացոլի տնտեսության ընդհանուր կայունությունը: Սանչես-Ռոբելսը Իսպանիայի տնտեսության համար հաշվարկել է
մակրոտնտեսական անկայունության դասիչ՝ օգտագործելով ներդրումների կշիռը ՀՆԱ-ում, գնաճը, պետական բյուջեի պակասուրդը և մի շարք
պետական ծախսերի տարրեր [3]: Մակրոտնտեսական կայունության
միասնական դասիչ են հաշվարկել նաև այլ տնտեսագետներ [4]: Համաշխարհային տնտեսական համաժողովում յուրաքանչյուր տարի հրապարակվող «Գլոբալ մրցունակության զեկույցում» հաշվարկվում է Մակրոտնտեսական միջավայրի ենթադասիչը, որը հանդիսանում է մրցունակության դասիչի 12 ենթադասիչներից մեկը [5]: Այստեղ որպես մակրոտնտեսական միջավայրը բնութագրող ցուցանիշներ օգտագործվում են
պետական պարտքի մակարդակը, պետական բյուջեի պակասուրդը, գնաճի
տեմպը և համախառն ազգային խնայողությունները:
ՀՀ տնտեսությունում մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը կարևորվում է ինչպես տնտեսական աճի ապահովման, այնպես էլ արտաքին տնտեսական ցնցումների նկատմամբ տնտեսության խոցելիությունը նվազեցնելու տեսանկյունից: Սակայն դեռևս չկա ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության գնահատման ընդունված մոտեցում, իսկ կայունության վերաբերյալ դատողություններն արվում են՝ հիմնվելով միայն առանձին ցուցանիշների վրա: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ՀՀ տնտեսության
համար հաշվարկել մակրոտնտեսական կայունության միասնական համաթիվ, որպեսզի հնարավոր լինի փաստացի վիճակագրական տվյալների հիման վրա գնահատել ՀՀ մակրոտնտեսական կայունությունը:
ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության համաթվի հաշվարկում ներառել ենք հետևյալ ցուցանիշները.
• գնաճի տեմպը (12-ամսյա գնաճը),
• փոխարժեքի տատանումները,
• պետական պարտք/ՀՆԱ,
• պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ,
• ՀՀ ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքը,
• գործազրկության մակարդակը,
• բնակչության սպառման անհավասարությունը (Պալմայի գործակից),
• ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ։
Վերոնշյալ ցուցանիշներն արտահայտված են տարբեր միավորներով,
և միասնական դասիչի հաշվարկման համար անհրաժեշտ է դրանք վերափոխել և արտահայտել համադրելի արժեքներով: Դա իրագործելու համար
օգտագործել ենք Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման
ծրագրի կողմից կիրառվող մեթոդաբանությունը, որն օգտագործվում է
«Մարդկային զարգացման դասիչի» հաշվարկման համար [6]:
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Համաթվի հաշվարկն իրականացվում է երկու փուլով: Առաջին փուլում, բոլոր ցուցանիշները բերվում են համադրելի տեսքի, այնուհետև հաշվարկվում է դրանց երկրաչափական միջին արժեքը, որն էլ հանդիսանում
է մակրոտնտեսական կայունության դասիչը:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող բոլոր ցուցանիշները համադրելի տեսքի բերելու համար դրանք վերածվում են դասիչների՝
0-ից 1 միջակայքով, որոնց այսուհետ կանվանենք ենթադասիչներ: Ցուցանիշների այսպիսի վերափոխում կատարելու համար անհրաժեշտ է
դրանց համար սահմանել նվազագույն և առավելագույն արժեքներ: Ի
տարբերություն «Մարդկային զարգացման դասիչի» հաշվարկման մեթոդաբանության՝ այստեղ ենթադասիչների նվազագույն արժեքը համարվում է ցանկալի արդյունք, իսկ առավելագույն արժեքը՝ մատնանշում է անկայուն վիճակի առկայությունը: Իսկ մակրոտնտեսական կայունության
դասիչի դեպքում ընդհակառակն է, այն կունենա 0-ից 1 արժեքներ, որոնցից 0-ն ցույց կտա մակրոտնտեսական անկայուն վիճակը, իսկ 1-ը՝ մակրոտնտեսական կայունությունը:
Մասնագիտական գրականության մեջ, որպես գնաճի կայուն մակարդակ, հիմնականում ընդունվում է կենտրոնական բանկերի նպատակային
գնաճի մակարդակը: Հետևելով այս մոտեցմանը՝ մեր դասիչի հաշվարկում, որպես գնաճի կայուն մակարդակ, ընդունվում է 4%, որը հանդիսանում է ՀՀ կենտրոնական բանկի գնաճի թիրախը: Սակայն ԿԲ-ն սահմանում է նաև թիրախից շեղման թույլատրելի միջակայքը, որը կազմում է
±1.5% տոկոսային կետ: Այսպիսով, գնաճի ենթադասիչը հաշվարկելու համար կառուցվել է հետևյալ բանաձևը՝
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� 𝑡𝑡 -ն՝ գնաճի հաշվարկային արժեքն է t-րդ ժամանակահատվածում, 𝜋𝜋𝑡𝑡 -ն՝ փաստացի սպառողական գների դասիչի աճն է t-րդ ժամանակահատվածում: Ըստ վերոնշյալ բանաձևի՝ նախ հաշվարկվում է փաստացի գնաճի շեղումը ԿԲ թիրախից, այնուհետև բաժանվում է 1.5-ի, որը
թիրախից թույլատրելի շեղման միջակայքն է: Այսպիսի բաժանման
նպատակն այն է, որ հնարավորինս նվազեցվի 2.5-5.5% միջակայքում
գտնվող փաստացի գնաճի բացասական ազդեցությունը մակրոտնտեսական կայունության դասիչի վրա, և ապահովվի այն ենթադրությունը, որ
այդ միջակայքում գտնվող փաստացի գնաճը համարվում է կայուն: Բանաձևում քառակուսի աստիճանացույցն ունի երկու գործառույթ: Նախ՝
այն ապահովում է միայն դրական նշանով արդյունքի ստացումը, բացի
դրանից, այն ապահովում է գնաճի ոչ գծային ազդեցությունը մակրոտնտեսական կայունության վրա՝ նվազեցնելով փաստացի գնաճի՝ ԿԲ
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թիրախից 1.5 տոկոսային կետից պակաս շեղման և մեծացնելով 1.5 տոկոսային կետից ավելի շեղման ազդեցությունը:
Գնաճի ենթադասիչի հաշվարկման համար առավելագույն հաշվարկային արժեք ենք սահմանել 16-ը, որը ստացվում է 10% փաստացի գնաճի
դեպքում: Վերջինս համապատասխանում է տնտեսագիտական գրականությունում ընդունված գնաճի՝ «սողացող» տեսակից «քառատրոփ» դառնալու շեմին: Միաժամանակ, այն մոտ է 1998-2017 թթ. ՀՀ տնտեսությունում արձանագրված ամենաբարձր գնաճին, որը գրանցվել է 2008-ին՝
կազմելով 9.0% (միջին տարեկան) [8]: Գնաճի նվազագույն հաշվարկային
արժեքը սահմանված է 0, որը կարող է ստացվել միայն այն դեպքում, երբ
𝜋𝜋𝑡𝑡 -ն հավասար լինի 4 տոկոսի՝ համապատասխանելով ԿԲ թիրախին:
Մակրոտնտեսական կայունության վրա փոխարժեքի ազդեցությունն
արտահայտվում է ոչ թե դրա արժեքի, այլ տատանողականության միջոցով: Հետևաբար, դասիչի հաշվարկում փոխարժեքի տատանումներն
արտացոլելու համար հաշվարկել ենք իրական արդյունավետ փոխարժեքի տարեկան տատանողականությունը, և վերջինիս պատմական առավելագույն արժեքը, կլորացնելով դեպի վերև, ընդունել ենք որպես
փոխարժեքի տատանողականության առավելագույն արժեք: Տատանողականության հաշվարկման համար կիրառվել է ստանդարտ շեղման
բանաձևը՝
1

2
𝜎𝜎 = �𝑁𝑁 ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1(𝑥𝑥 − 𝜇𝜇) ,

որտեղ 𝜎𝜎-ն շարքի տատանողականությունն է, 𝑁𝑁 -ը՝ շարքի երկարությունն
է, իսկ 𝑥𝑥 -ով և 𝜇𝜇 -ով նշանակվել են իրական արդյունավետ փոխարժեքի
համապատասխանաբար փաստացի և միջին տարեկան արժեքները:
Նույն տարամաբանությամբ է հաշվարկված նաև տոկոսադրույքի
տատանողականությունը: Երկուսի դեպքում էլ նվազագույն արժեքը 0-ն:
«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված է ՀՀ
կառավարության պարտք/նախորդ տարվա ՀՆԱ առավելագույն հարաբերակցության շեմը՝ 60% [9]: Ըստ 2017թ. դեկտեմբերին իրականացված
օրենսդրական փոփոխությունների՝ նոր կանոններ են սահմանվում նաև
պարտքի/ՀՆԱ հարաբերակցության 40% և 50% շեմերը գերազանցելու
դեպքում: Սակայն առավելագույն սահման է պահպանվել 60%-ը, որը
գերազանցելու դեպքում, ըստ նոր կանոնների, կառավարությունը պետք
է փոխի ծախսային քաղաքականությունը և կարող է նոր պարտք
ներգրավել միայն հատուկ դեպքերում՝ պատերազմական վիճակի, տարերային աղետների կամ ճգնաժամի դեպքում: Ելնելով վերոնշյալից՝ 60%
շեմը սահմանել ենք, որպես պետական պարտքի առավելագույն արժեք:
Ինչ վերաբերվում է բյուջեի պակասուրդի առավելագույն արժեքին,
ապա դրա հիմքում ընկած է պատմական առավելագուն պակասուրդ/ՀՆԱ
107

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

հարաբերակցության արժեքը, որը գրանցվել է 2009-ին՝ կազմելով 7.6%:
Գործազրկության մակարդակի ենթադասիչի հաշվարկման համար
որպես նվազագույն գործազրկության մակարդակ ընդունել ենք 7%՝ հիմք
ընդունելով տնտեսագիտական գրականությունում հաճախ հանդիպող
զարգացող երկրներում բնական գործազրկության մակարդակը: Իսկ
առավելագույն մակարդակի համար օգտագործել ենք գործազրկության
վերջին երեք տարիների (2014-2016 թթ.) միջին ցուցանիշի կրկնապատիկը, որը կազմում է 36% [10]:
Անհավասարության ենթադասիչի հաշվարկման համար կիրառվել է
Պալմայի գործակիցը հակադարձ արժեքով` օգտագործվելով բնակչության ծախսերը՝ ըստ դեցիլային խմբերի:
Ընթացիկ հաշվի մնացորդի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության ենթադասիչի ստացման համար կիրառել ենք դրա բացարձակ արժեքը: Նվազագույն արժեք է սահմանվել 0-ն, իսկ առավելագույն արժեքի համար օգտագործվել է բացարձակ արժեքով պատմական առավելագույն ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, որը գրանցվել է 2009-ին՝ կազմելով 16.48%:
Մակրոտնտեսական կայունության դասիչի առանձին բաղադրիչների
առավելագույն և նվազագույն արժեքները սահմանելուց հետո, դրանցից
յուրաքանչյուրի (բացառությամբ սպառման անհավասարաչափ բաշխվածության ցուցանիշի) ենթադասիչները որոշվում է հետևյալ կերպ.
𝑋𝑋 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

𝑑𝑑
𝐼𝐼𝑑𝑑 = 1 − �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

�,

որտեղ 𝐼𝐼𝑑𝑑 -ն՝ մակրոտնտեսական կայունության դասիչի մաս կազմող d-րդ
ցուցանիշի ենթադասիչն է, 𝑋𝑋𝑑𝑑 -ն՝ d-րդ ցուցանիշի փաստացի արժեքն է,
իսկ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 -ն և 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 -ն՝ d-րդ ցուցանիշի համապատասխանաբար նվազագույն և առավելագույն արժեքներն են:
Բնակչության ծախսերի անհավասարաչափ բաշխվածության ցուցանիշը` Պալմայի գործակիցը, գտնվում է 0-ից 1 միջակայքում, հետևաբար,
դրա ենթադասիչը հավասար է փաստացի ցուցանիշին:
Մակրոտնտեսական կայունության դասիչի հաշվարկման երկրորդ
փուլում ագրեգացվում են արդեն հաշվարկված բոլոր ենթադասիչները՝
հաշվելով դրանց միջին երկրաչափական արժեքը: Այսպիսով, մակրոտնտեսական կայունության դասիչի բանաձևը կունենա հետևյալ տեսքը.
8

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = √𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝐷𝐷 ∗ 𝐼𝐼𝐵𝐵 ∗ 𝐼𝐼 𝑟𝑟 ∗ 𝐼𝐼𝐿𝐿 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ,

որտեղ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡 -ն մակրոտնտեսական կայունության դասիչն է,
𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 -ն՝ գնաճի տեմպի ենթադասիչն է,
𝐼𝐼 𝐸𝐸𝐸𝐸 -ն՝ փոխարժեքի տատանողականության ենթադասիչն է,
𝐼𝐼 𝐷𝐷 -ն՝ պետական պարտքի մակարդակի ենթադասիչն է,
𝐼𝐼 𝐵𝐵 -ն՝ պետական բյուջեի պակասուրդի ենթադասիչն է,
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𝐼𝐼 𝑟𝑟 -ն՝ տոկոսադրույքի տատանողականության ենթադասիչն է,
𝐼𝐼 𝐿𝐿 -ն՝ գործազրկության մակարդակի ենթադասիչն է,
𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 -ն՝ սպառման անհավասարաչափ բաշխվածության ենթադասիչն է,
𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 -ն՝ ընթացիկ հաշվի մնացորդի ենթադասիչն է:

Օգտագործելով վերոնշյալ բանաձևը՝ ՀՀ փաստացի տվյալների հիման վրա հաշվարկել ենք մակրոտնտեսական կայունության համաթիվը
ՀՀ տնտեսության համար, որը ներկայացված է Գծապատկեր 1-ում: Համաթվի հաշվարկը սկսել ենք 2003-ից, քանի որ դասիչի բաղկացուցիչ
մաս կազմող որոշ ցուցանիշների (մասնավորապես՝ տոկոսադրույքի և
սպառման անհավասարաչափ բաշխվածության) ավելի երկար շարքեր
հասանելի չեն:
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Մակրոտնտեսական կայունության համաթիվը

Իրական ՀՆԱ-ի աճը

Գծապատկեր 1. Մակրոտնտեսական կայունության դասիչի
շարժընթացը 2003-2016 թթ.
Մեր կողմից հաշվարկված մակրոտնտեսական կայունության համաթվի հետագիծը բավականին նման է իրական ՀՆԱ-ի աճի հետագծին,
ինչը փաստում է, որ համաթվի հաշվարկման համար ընտրված մեթոդաբանությունը կիրառելի է ՀՀ տնտեսության համար:
Քանի որ մակրոտնտեսական կայունության դասիչը կառուցվում է
տարբեր ցուցանիշների հիման վրա, հնարավոր է նաև ուսումնասիրել այդ
ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի ազդեցության չափը մակրոտնտեսական
կայունության վրա: Գծապատկեր 2-ում ներկայացրել ենք ՀՀ տնտեսությունում մակրոտնտեսական կայունության խախտման գործում յուրաքանչյուր ցուցանիշի մասնակցության չափը:
Ուսումնասիրվող ամբողջ ժամանակահատվածում գործազրկության
բարձր մակարդակը և բնակչության սպառման անհավասարությունը կայունության վրա բացասական և մնայուն ազդեցություն ունեցող գործոններից են հանդիսացել: 2009-ին մակրոտնտեսական կայունության խաթարման պատճառ հանդիսացող նշանակալի գործոններից են եղել նաև բյու109
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ջեի պակասուրդի աճը և իրական արդյունավետ փոխարժեքի տատանողականության աճը, ինչպես նաև ընթացիկ հաշվի մնացորդի վատթարացումը:
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Անհավասարությունը

Ընթացիկ հաշիվ

Գծապատկեր 2. Մակրոտնտեսական կայունության դասիչի
բաղկացուցիչ ցուցանիշների բացասական ազդեցության չափը
Վերջին տարիներին՝ 2015-2016-ին, ընթացիկ հաշվի մնացորդը
փոքր-ինչ բարելավվել է, և դրա բացասական ազդեցությունը կայունության վրա՝ նվազել, սակայն, ավելացել է բյուջեի պակասուրդի բացասական
ազդեցությունը, իսկ 2016-ին մակրոտնտեսական կայունության համաթվի
կրճատման պատճառ է դարձել նաև գնանկումը:
Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ մակրոտնտեսական կայունության
միասնական համաթիվը կարևոր է տնտեսության ընդհանուր վիճակը
բնութագրելու, ինչպես նաև առանձին անկայունություն առաջացնող գործոնները և դրանց ազդեցության չափը բացահայտելու տեսանկյունից: Վերոնշյալ մեթոդաբանությամբ հաշվարկված համաթիվն իր մեջ ներառում
է տնտեսության չորս հիմնական հատվածները (պետական, ֆինանսական, արտաքին և իրական) բնութագրող ցուցանիշները և հնարավորինս
ամբողջական ներկայացնում է մակրոտնտեսական կայունությունը: Իրականացված վերլուծության հիման վրա կարող ենք նշել, որ մակրոտնտեսական կայունություն անհրաժեշտ է մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացման միջոցով բարելավել առանձին ցուցանիշների
դինամիկան: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է կրճատել պետական բյուջեի պակասուրդը, որը իր հերթին կնպաստի հաջորդ տարիներին պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության կրճատմանը: Իհարկե, պետական բյուջեի պակասուրդի կրճատումը կարող է դառնալ զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականութուն, որ կարող է հանգեցնել իրական ՀՆԱ-ի
կրճատմանը: Նման արդյունքից խուսափելու համար կառավարությունը,
բյուջեի պակասուրդի կրճատման հետ մեկտեղ պետք է նաև բարձրացնի
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պաշարների վերաբաշխման արդյունավետությունը՝ հարկային և ծախսային գործիքների օգտագործմամբ: Սա կօգնի նվազեցնել եկամուտների
բաշխման անհավասարությունը տնային տնտեսությունների միջև, և,
հաշվի առնելով այն, որ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների սպառման սահմանային հակումն ավելի բարձր է, կաճի սպառումը և
կապահովվի հավելյալ տնտեսական աճ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Fischer, S. “The role of macroeconomic factors in growth” Journal of
Monetary Economics, 32(3), 1993, pp. 485-512.
2. Barro, R. “Government spending in a simple model of endogenous
growth, Journal of Political Economy”, 98(2), 1990, pp. 103-125.
3. Sanchez-Robles, B. “Macroeconomic stability and economic growth:
the case of Spain”, Applied Economics Letters, 5:9, Published on 02 Nov
2006, p. 3.
4. Sirimaneetham, V. & Temple R.W.J. “Macroeconomic Stability and
the Distribution of Growth Rates” World Bank Economic Review, World Bank
Group, vol. 23(3, September, 2009), pp. 443-479.
5. World Economic Forum, Harvard University “The global
competitiveness report 2017-2017” Geneva: World Economic Forum.
September 2017, pp. 321-323.
6. Միացյալ ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի
«Մարդկային ներուժի զարգացման դասիչ», տեխնիկական նշումներ
Technical notes, Human Development Report 2016, pp. 1-3․
7. Cobham A., Sumner A. “Putting the Gini Back in The Bottle? The
Palma’ as A Policy-Relevant Measure of Inequality”, King’s International
Development Institute. King’s College London. Retrieved 19 March 2013.
pp. 9-11․
8. «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին», ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայություն, Հրապարակումներ, 2009, էջ 59։
9. «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված, կետ 6,
ՀՕ-78-Ն, ընդունված 26.05.2008թ.-ին, գործում է 05.07.2008թ.-ից
10. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 2017, էջ 51։

111

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

ГАРИК ПЕТРОСЯН
Аспирант Академии
государственного управления РА
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Макроэкономическая стабильность важна как с точки зрения
экономического роста, так и с точки зрения снижения уязвимости для
внешних шоков. Однако нету единого показателя, характеризующего
макроэкономическую ситуацию, что позволит оценить макроэкономическую стабильность. Чтобы восполнить этот пробел, в статье разработана методика расчета индекса макроэкономической стабильности и
на основе фактических статистических данных было оценено макроэкономическая стабильность в Республике Армении.
Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, индекс
стабильности, инфляция, государственный долг, реальная процентная
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF MACROECONOMIC STABILITY IN
THE REPUBLIC OF ARMENIA
Macroeconomic stability is important both in terms of economic growth
and in terms of reducing vulnerability to external shocks. However, there is
no single indicator characterizing macroeconomic environment, which will
allow to evaluate macroeconomic stability. In order to fill this gap, this article
has developed a methodology for calculating the macroeconomic stability
index. Based on the actual statistical data the macroeconomic stability of
Armenia was assessed.
Keywords: macroeconomic stability, stability index, inflation, public
debt, real interest rate, exchange rate, current account, unemployment.
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ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՇՈԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒԺԳՆԱՑՆՈՂ
ԳՈՐԾՈՆ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ արտահանման տատանողականության և կայունության միջև կապի ուսումնասիրությանը՝ տնտեսաչափական ձևաչափի կիրառմամբ: Գնահատվել է ՀՀ արտահանման
ապրանքային և աշխարհագրական կենտրոնացվածությունը, ինչպես նաև արտահանման տատանողականությունը: Արդյունքում
հիմնավորվել է, որ արտահանման ապրանքային կենտրոնացվածությունը մեծացնում է արտահանման տատանողականությունը,
մինչդեռ աշխարհագրական կենտրոնացվածության ազդեցությունը
նշանակալի չէ:
Հիմնաբառեր․ արտաքին ցնցումներ (շոկեր), արտահանում,
առևտրային կենտրոնացվածություն, աշխարհագրական կենտրոնացվածություն, արտահանման տատանողականություն:

ՀՀ տնտեսությունը, լինելով փոքր և բաց, բավականին զգայուն է արտաքին միջավայրի և տնտեսական ցնցումների կտրուկ փոփոխությունների նկատմամբ: Վերջիններս փոխանցման ուղիների շարքում կարևոր
տեղ է զբաղեցնում արտաքին առևտրի ուղին: ՀՆԱ-ում արտաքին առևտրի
մեծ կշիռը ենթադրում է, որ երկիրն իր վրա կրում է գործընկեր երկրներում տնտեսական երևույթների ազդեցությունները: Իսկ արտաքին
ցնցումների նկատմամբ զգայունության աստիճանը պայմանավորող կարևոր գործոններից է արտաքին առևտրի կենտրոնացվածությունը:
Արտահանման կենտրոնացվածության և դրա տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ կան բազմաթիվ վերլուծություններ և էմպիրիկ գնահատականներ: XX դարի առաջին կեսերին գերակշռում էր ազատ առևտրի
խթանմանն ուղղված քաղաքականության մոտեցումը՝ հիմնված հարաբերական առավելությունների, երկրների մասնագիտացման ու աշխատանքի միջազգային բաժանման վրա, որոնք սկիզբ են առել դեռևս Սմիթի և
Ռիկարդոյի տեսություններից: Սակայն, 1950-ական թվականներից Ռ․
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Պրեսբիսշը [1] և Հ․ Սինգերը [2] առաջ քաշեցին նոր մոտեցումներ՝ պնդելով, որ ազատ առևտուրը, դրանով պայմանավորված երկրների մասնագիտացումը և աշխատանքի միջազգային բաժանումը զարգացող երկրներին կարող են դարձնել միայն հումքային ապրանքների ու գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանողներ, իսկ այդ ապրանքները բավականին զգայուն են արտաքին պայմանների փոփոխությամբ առաջացող
ցնցումների նկատմամբ: Այնուհետև մի շարք գիտնականներ (Ջ․ Սաքս, Ա․
Վարներ [3], Դ․ Ֆերանտին, Ե․ Գիլերմոն [4] և այլք) էմպիրիկ վերլուծությունների միջոցով ցույց տվեցին արտահանման կենտրոնացվածության և
կայունության միջև բացասական կախվածությունը:
Արտաքին առևտրի ապակենտրոնացումը կարևոր նշանակություն
ունի ինչպես արտահանման և տնտեսական աճի ապահովման [5], այնպես էլ արտաքին ցնցումների ազդեցությունը նվազեցնելու տեսանկյունից: Արտաքին առևտրի ուղիով ցնցումների ներթափանցմումը պայմանավորված է և՛ տնտեսության բացության աստիճանով, և՛ արտաքին
առևտրի կենտրոնացվածությամբ: ՀՀ արտաքին առևտրի կշռի և ՀՆԱ-ի
հարաբերակցությունը կազմում է 74.6%, որն ավելի բարձր է, քան մի շարք
երկրների ընդհանուր միջինը: 2014-2016 թթ. ՀՀ արտահանման միջին
կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ կազմել է 30.5%, ինչը շատ մոտ է բարձր եկամուտ ունեցող երկրների 31.6% ցուցանիշին (տե՛ս Աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Տարբեր երկրների և երկրների խմբերի տնտեսական բացության
ցուցանիշ, % [7]
Երկրներ
Եվրոպական
Միություն
Հայաստան
Բարձր եկամուտ
ունեցող երկրեր
Ցածր եկամուտ
ունեցող երկրներ
Աշխարհ
Միջին եկամուտ
ունեցող երկրներ

Արտահանման
կշիռը ՀՆԱ-ում

Ներմուծման
կշիռը ՀՆԱ-ում

Առևտրաշրջանառության
կշիռը ՀՆԱ-ում

43.0

39.9

82.9

30.5

44.1

74.6

31.6

30.7

62.3

20.8

38.8

59.6

29.8

29.2

59.0

25.1

24.8

49.9

Հաշվի առնելով, որ արտահանման կենտրոնացման և տատանողականության միջև կապի առկայությունը շատ կարևոր է նաև արտաքին
ցնցումների ազդեցությունը գնահատելու համար, փորձել ենք տնտեսաչափական գործիքների միջոցով գնահատել այդ կապը Հայաստանի
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տնտեսության համար (տարածված մոտեցում է համարվում ռեգրեսիոն
հավասարման միջոցով կապի գնահատումը): Այս գործիքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է ունենալ արտահանման կենտրոնացվածության և տատանողականության աստիճանի քանակական գնահատական:
Արտաքին առևտրի կենտրոնացումը գնահատելու համար մասնագիտական գրականությունում օգտագործվում են տարբեր գործակիցներ,
որոնցից ամենատարածվածներն են Հերֆինդալի գործակիցը [8] և
Ջինի-Հիրշմանի համաթիվը [9]: Վերջիններիս մեթոդաբանությունը բավականին նման է: Մեր հաշվարկներում օգտագործել ենք Ջինի-Հիրշմանի
գործակիցը, քանի որ այն առավել կտրուկ է արձագանքում արտահանման կառուցվածքի փոփոխությանը և ավելի հարմար է այլ երկրների հետ
համեմատելու համար: Ջինի-Հիրշմանի համաթիվը հաշվարկվում է
հետևյալ բանաձևով՝
𝐴𝐴

2

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 100 ∗ �∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 � 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖� ,
𝑡𝑡

որտեղ 𝐶𝐶𝑡𝑡 -ն արտահանման կենտրոնացվածությունն է t-րդ ժամանակաշրջանում, 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 -ն՝ յ-րդ ապրանքի արտահանման ծավալն է t-րդ ժամանակաշրջանում, իսկ 𝐴𝐴𝑡𝑡 -ը՝ t-րդ տարում արտահանման ընդհանուր ծավալը:
Ջինի-Հիրշմանի գործակիցն առավելագույնը կարող է ունենալ 100
արժեքը, ինչը կնշանակի, որ երկիրն արտահանում է միայն մեկ ապրանք:
Այն կլինի ավելի ցածր, եթե արտահանման կառուցվածքում կան շատ ապրանքներ, և դրանց կշիռները հավասարաչափ են բաշխված:

Գծապատկեր 1. Արտահանման ապրանքային
կենտրոնացվածությունը ՀՀ-ում և այլ երկրներում 2015 և 2016թթ. 1

Հաշվարկն իրականացվել է հեղինակի կողմից՝ համապատասխան երկրի
պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա:
1
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ՀՀ-ում կենտրոնացվածության գործակիցը 2016 թվականին կազմել է
34.4, ինչը 0.7 միավորով ավելին է, քան 2015 թվականին, այսինքն՝ արտահանման կենտրոնացվածությունն աճել է: Հայաստանի գործակիցը
բավականին բարձր է ընտրված երկրների շարքում, որի հիմնական
պատճառը հանքարդյունաբերության արտադրանքի մեծ կշիռն է արտահանման մեջ:
Եթե Ջինի-Հիրշմանի համաթվում 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 -ն ընդունենք ոչ թե i-րդ ապրանքատեսակի արտահանման ծավալը, այլ դեպի i-րդ երկիր արտահանման
ծավալը, ապա բանաձևով կարող ենք հաշվել նաև արտահանման
աշխարհագրական կենտրոնացվածության գործակիցը, որի արդյունքը
ներկայացված է Գծապատկեր 2-ում։
23.5
22.5

Վրաստան

22.5
22.6

Շվեդիա

27.5
27.2
27.3
27.4
28.3
29.6

Լատվիա
Ադրբեջան
Հայաստան

2015
2016

31.5
32.7

Մոլդովա
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Գծապատկեր 2. Արտահանման աշխարհագրական
կենտրոնացվածությունը ՀՀ-ում և այլ երկրներում 2015 և 2016թթ. 1
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից ՀՀ արտահանման աշխարհագրական կենտրոնացվածությունը նույնպես մեծ է այլ երկրների համեմատ, ինչը, սակայն, մեծ մասամբ պայմանավորված է ՀՀ աշխարհագրական դիրքով, թույլ տրանսպորտային կապերով և պետական սահմանների փակ լինելու հանգամանքով [10]:
Արտահանման ծավալի տատանողականությունը գնահատելու համար հաշվարկվել է տրենդից շեղման աստիճանն ուսումնասիրվող յուրաքանչյուր եռամսյակի համար: Դրա համար նախ արտահանման ծավալը
բերվել է լոգարիթմական տեսքի, այնուհետև Հոդրիկ-Պրեսկոտի զտիչի
միջոցով գնահատվել է արտահանման տրենդը (տե՛ս Գծապատկեր 3):

Հաշվարկն իրականացվել է հեղինակի կողմից՝ համապատասխան երկրի պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա:
1
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13.0

12.5

12.0

11.5

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

Տրենդը (HP)

Ծավալը՝ լոգարիթմական տեսքով

Գծապատկեր 3. ՀՀ արտահանման ծավալը և տրենդը 2007-2017թթ.
Իսկ տատանողականությունը հաշվարկվել է որպես արտահանման
փաստացի ծավալի՝ տրենդից տոկոսային շեղում:
Արտահանման կենտրոնացվածության և տատանողականության միջև
կապը բնութագրող տնտեսաչափական մոդելն ունի հետևյալ տեսքը՝
𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∗ 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼4 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 ,

որտեղ EXVARt-ն արտահանման ծավալի տատանողականությունն է t-րդ
եռամսյակում, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 -ը՝ արտահանման ապրանքային կենտրոնացվածության աճը t-րդ եռամսյակում, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 -ն՝ արտահանման աշխարհագրական կենտրոնացվածության աճը՝ t-րդ եռամսյակում, իսկ COPPERt-1-ը՝
պղնձի համաշխարհային գների աճը՝ t-1-րդ եռամսյակում, 𝛼𝛼0 -ն, 𝛼𝛼1 -ը, 𝛼𝛼2 -ը
և 𝛼𝛼3 -ը՝ ձևաչափի անհայտ պարամետրերն են, իսկ 𝜀𝜀𝑡𝑡 -ն՝ ձևաչափի
պատահական սխալը:
Ձևաչափը գնահատվել է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով, որից
առաջ ստուգվել է դիտարկվող շարքերի ստացիոնարությունը [11]։ Ստուգման արդյունքում հավաստիացել ենք, որ բոլոր շարքերը ստացիոնար են,
հետևաբար դրանց հետագա փոփոխության կարիք չի առաջացել:
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Աղյուսակ 4
Արտահանման կենտրոնացվածության և տատանողականության
կապը բնութագրող տնտեսաչափական ձևաչափի գնահատման
արդյունքները
Dependent Variable: EXVAR
Method: Least Squares
Date: 10/27/17 Time: 15:30
Sample: 2007Q2 2017Q2
Included observations: 41
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

EXVAR(-1)

0.624952

GHCOM
GHGEO

-0.445428
-0.012374

0.106565

5.864500

0.0000

0.101174
0.099828

-4.402584
-0.123952

0.0001
0.9021

COPPER(-1)

6.214210

1.044556

5.949137

0.0000

C
DUM1502

-0.021478
2.775726

0.147593
1.018228

-0.145521
2.726035

0.8851
0.0099

R-squared
Adjusted R-squared

0.651173 Mean dependent var
0.601341 S.D. dependent var

0.007844
1.477012

S.E. of regression
Sum squared resid

0.932577 Akaike info criterion
30.43952 Schwarz criterion

2.832730
3.083496

-52.07096 Hannan-Quinn criter.

2.924045

13.06727 Durbin-Watson stat
0.000000

2.256334

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Eviews 9 ծրագրային փաթեթի միջոցով գնահատված հավասարումն
ունի հետևյալ տեսքը՝

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡 = −0.02 + 0.63 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡−1 − 0.45 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀𝑡𝑡 − 0.01
∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡 + 6.21 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡

Ստացված արդյունքները փաստում են, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում արտահանման ապրանքային կենտրոնացվածության՝ Ջինի-Հիրշմանի գործակցի միավոր աճը հանգեցնում է արտահանման 0.45
տոկոսային կետով բացասական շեղմանը տրենդից: Հարկ է նշել, որ հավասարման մեջ կենտրոնացվածության գործակցի նշանը բացասական է,
ինչը սակայն չի նշանակում, որ դրա աճը հանգեցնում է տատանողականության նվազմանը: Դա պետք է մեկնաբանել հետևյալ կերպ. եթե, օրինակ, արտահանման փաստացի ծավալը գտնվում է իր տրենդի վրա,
ապա կենտրոնացվածության գործակցի մեկ միավոր աճը կհանգեցնի
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արտահանման փաստացի ծավալի՝ տրենդից 0.45 տոկոսային կետով դեպի ներքև շեղման: Բացի դրանից, ձևաչափում որպես արտահանման
տատանողականությունը բացատրող գործոն, ներառել ենք պղնձի համաշխարհային գների աճը, որը ինչպես և սպասվում էր, բավականին մեծ
ազդեցություն ունի տատանողականության վրա: Այսպես՝ պղնձի համաշխարհային գների 1 տոկոս աճը հանգեցնում է արտահանման փաստացի
ծավալի իր տրենդային ցուցանիշից 6.2 տոկոսային կետով դրական շեղման: Հաշվի առնելով, որ պղնձի գներն արտահանվող միայն մեկ ապրանքատեսակի գինն է, ապա այսպիսի մեծ գործակիցը նույնպես փաստում է,
որ արտահանման կենտրոնացվածությունը մեծացնում է արտահանման
եկամուտների խոցելիությունն արտաքին ցնցումների նկատմամբ:
Սակայն, նույնը չենք կարող նշել արտահանման աշխարհագրական
կենտրոնացվածության մասին, որն ինչպես երևում է Աղյուսակ 4-ում բերված գնահատման արդյունքից, նշանակալի ազդեցություն չունի արտահանման տատանողականության վրա: Այսպիսի արդյունքի հիմնական
պատճառը կարող է լինել այն, որ թեև ՀՀ արտահանման 20.9% բաժին է
ընկնում մեկ երկրի՝ ՌԴ-ին, մոտ 26.7% արտահանվում է ԵՄ երկրներ: Այս
երկու շուկաներում տնտեսական պարբերաշրջանները տարբերվում են
միմյանցից, հետևաբար դրանց ազդեցությունները կարող են հակակշռել
միմյանց: Ավելին, Հայաստանից դեպի ԵՄ երկրներ արտահանվում են
հիմնականում հանքահումքային արտադրատեսակներ, մինչդեռ դեպի
Ռուսաստան արտահանվող ապրանքների մեծամասնությունը վերջնական սպառման ապրանքներ են: Սա նույնպես նվազեցնում է աշխարհագրական կենտրոնացվածության ազդեցությունն արտահանման տատանողականության վրա:
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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ․Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Միջգիտակարգային հետազոտությունները ծառայում են տարբեր բնագավառներում նորարարությունների և տեխնոլոգիական
առաջընթացի խթանմանը և գիտական հետազոտությունների
առևտրայնացմանը։ Հոդվածում հիմնավորվել է ռազմարդյունաբերության զարգացման համար միջգիտակարգային հետազոտությունների կարևորությունը, ներկայացվել են միջգիտակարգային համագործակցության կառուցակարգերը՝ ինչպես սպառազինությունների
նախագծման ու արտադրության, այնպես էլ խնդրի բարոյա-էթիկական, էկոլոգիական, քաղաքական տեսանկյունների ուսումնասիրության համար։
Հիմնաբառեր․ ռազմարդյունաբերություն, միջգիտակարգային
հետազոտություն, գիտություն, նորարարություն, սպառազինություն։

Արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը դիտարկելիս ռազմարդյունաբերությունը հազվադեպ է ներկայացվում որպես առանձին արտադրական ոլորտ։ Ընդունված է ռազմարդյունաբերության բաղադրիչ
համարել մեքենաշինության ռադիոէլեկտրոնային ենթաճյուղը, նավաշինությունը, ավիաարտադրությունը, հրթիռատիեզերական սարքավորումների արտադրությունը, ինչպես նաև՝ սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի արտադրությունը (այդ թվում նաև՝ քիմիական, կենսաբանական և միջուկային զենքի արտադրությունը)։ Արտադրական
ոլորտների նման բազմազանեցումը (դիվերսիֆիկացիան) ռազմարդյունաբերության զարգացումն ուղղակի կախվածության մեջ է դնում գիտության ոլորտում միջգիտակարգային հետազոտությունների անհրաժեշտությունից։ Ավելին, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ ժամանակակից քաղաքացիական նշանակության արտադրություններում
կիրառվող տեխնոլոգիաների մի զգալի մասն սկզբնապես մշակվել է
ռազմական նշանակության կիրառությունների համար, արևմտյան
գիտական վերլուծություններում սկսել է շրջանառվել նաև այն տեսակետը, որ ռազմական նորարարությունները հավակնում են վերածվելու
ինքնուրույն գիտական դիսցիպլինի՝ միջգիտակարգային հետազոտությունների նշանակալի ներուժով [1], [2]:
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Հարկ է նշել, սակայն, որ ռազմական նորարարությունների հետազոտությունների օրակարգում հիմնականում սոցիալական գիտություններում (կառավարում, քաղաքագիտություն, սոցիոլոգիա, կրթության կազմակերպում, հոգեբանություն և այլն) արծարծվող հիմնախնդիրերն են՝
ռազմական գործի կազմակերպման մշակույթը, ռազմական կադրերի
պատրաստման մոտեցումները, պատմական ու քաղաքական գործոնների ազդեցության գնահատումը, բանակաշինության ազգային առանձնահատկությունները, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի կարգավորումը և
այլն։ Ուստի, միջգիտակարգային հետազոտությունների հնարավորությունները նույնպես հիմնականում քննարկվել են սոցիալական գիտությունների շրջանակներում։ Մինչդեռ, կարևոր է նաև ռազմական նշանակության արտադրություններում նման հետազոտությունների համար տեսամեթոդական մոտեցումների և տարբեր գիտակարգերի միջև համագործակցության արդյունավետ կառուցակարգերի մշակումը, հատկապես եթե
հաշվի առնենք, որ բազմագիտակարգային հետազոտություններն առաջին անգամ իրականացվել են հենց ռազմարդյունաբերության ոլորտում։
Մասնավորապես, Lockheed Aircraft Company ամերիկյան ընկերությունը
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին կիրառելով բազմագիտակարգային մոտեցումը հատուկ գաղտնի նախաձեռնությամբ՝ 143
օրում մշակել է XP-80 կործանիչը [3]։
Գիտական հետազոտություններում «բազմագիտակարգային մոտեցումը» ենթադրում է գիտական խնդիրների լուծման համար մի քանի
ակադեմիական դիսցիպլինների վերլուծական գործիքակազմերի, օրինաչափությունների ու մոտեցումների համատեղում, այնպես, որ ստացված
լուծումները դուրս են գալիս միայն մի գիտակարգի սահմաններից և հնարավորություն տալիս ընդլայնել օպտիմալ որոշումների կայացման տիրույթը։ Բազմագիտակարգային հետազոտությունները ծառայում են տարբեր
բնագավառներում նորարարությունների և տեխնոլոգիական առաջընթացի խթանմանը, ինչպես նաև՝ գիտական հետազոտությունների առևտրայնացմանը։
Եթե փորձենք սահմանափակել բազմագիտակարգային հետազոտությունների շրջանակը բնական ու ճշգրիտ գիտություններով, ապա
կհանգենք ռազմարդյունաբերության ոլորտի զարգացման համար կենսականորեն անհրաժեշտ համակարգային ճարտարագիտությանը (systems
engineering), որն իրենից ներկայացնում է գիտամեթոդական գիտակարգ,
որն ուսումնասիրում է ցանկացած մասշտաբի ավտոմատացված, սոցիո-
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տեխնիկական բարդ համակարգերի նախագծման, ստեղծման և շահագործման հարցերը։ Համակարգային ինժեներիան, որպես առանձին գիտակարգ, ձևավորվել է դեռևս 1950-ականների վերջին՝ Լ. ֆոն Բերտալանֆիի համակարգերի ընդհանուր տեսության շրջանակներում։ Դրա
հիմքում համակարգային վերլուծության մեթոդներն էին՝ գործույթների
հետազոտումը, ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կիբեռնետիկայի տեսությունները։ Այդ մեթոդներն արագ զարգացան և սկսեցին
կիրառվել ԱՄՆ աերոտիեզերական արդյունաբերությունում, ռազմարդյունաբերությունում, այլ խոշոր պետական նախագծերում։ Ավելի ուշ, 1960ականներին համակարգային ինժեներիան լայն տարածում ստացավ նաև
ԽՍՀՄ-ում՝ սիստեմատեխնիկա անվանումով։ Սակայն քանի որ այդ տերմինն ակնհայտորեն մատնացույց էր անում այդ գիտակարգի զուտ տեխնիկական բնույթը, այն շուտով կորցրեց բազմագիտակարգային մոտեցման նախասկզբնական գործառույթը և վերածվեց նեղ գիտատեխնիկական հասկացության, որը կիրառվում էր ինժեներատեխնիկական համակարգերի և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի նախագծման բնագավառում 1, որոնք ԽՍՀՄ-ում նույնպես ծառայում էին ռազմաարդյունաբերական համալիրին։
Ժամանակակից ռազմարդյունաբերության զարգացման միտումները
պահանջում են միջգիտակարգային հետազոտությունների առավել ընդարձակ ներառումներ, սկսած բնական ու տեխնիկական գիտություններից մինչև տնտեսագիտություն, սոցիոլոգիա և մանկավարժություն։ Մեր
հետազոտության շրջանակներում ռազմարդյունաբերությունը դիտարկվել է որպես այնպիսի արտադրական ոլորտ, որտեղ արտադրանքի թողարկումը պահանջում է բարդ ինժեներատեխնիկական լուծումներ և համապատասխան որակավորմամբ կադրային ապահովվածություն, ուստի,
մեր հիմնական նպատակն է ներկայացնել, թե միջգիտակարգային համագործակցության ինչպիսի ուղղություններ պետք է շեշտադրվեն ոլորտի
զարգացման համար։ Այս համատեքստում առաջնահերթ խնդիրը, թերևս,
ռազմարդյունաբերության ոլորտը համապատասխան որակավորմամբ
գիտական կադրերով ապահովելն է, որոնց մասնագիտական գործունեությունը կներառի ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինությունների
հեռանկարային նմուշների նախագծումը, փորձարկումը և դրանց արտադրության տեխնոլոգիաների մշակումը։ Նույնիսկ ավանդական (ոչ
«Սիստեմատեխնիկան», որպես գիտակարգ, դասավանդվում էր նաև Երևանի
Կ.Մարքսի անվ․ պոլիտեխնիկական ինստիտուտին կից Կադրերի որակավորման բարձրացման միջճյուղային ինստիտուտում, առկա էր այդ անվանումով ձևավորված ամբիոն։
1
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ժամանակակից) զինատեսակների նախագծման համար անհրաժեշտ են
գիտագործնական ուսումնասիրություններ՝ պայթուցիկ նյութերի և իրերի,
ֆիզիկական դաշտերի (էլեկտրամագնիսական, ակուստիկ, օպտիկական)
և դրանց մասնիկների, մետաղագիտության, ռադիոէլեկտրոնիկայի, ավտոմատիկայի և այլ ուղղություններով, կիրառելով մաթեմատիկական,
համակարգչային և ֆիզիկական ձևաչափման մեթոդները, արտադրանքի
նախագծման այլ միջոցներ։ Առավել արդիական զինատեսակների պարագայում թվարկված բնագավառներին ավելանում են գերճշգրիտ, լազերային, կենսա- և նանո- տեխնոլոգիաները, ռոբոտատեխնիկան:
Միջգիտակարգային հետազոտությունների համար գիտության ոլորտների համագործակցության կառուցակարգերը ներկայացնենք ռազմավարական բացառիկ նշանակություն ունեցող սպառազինություններից մեկի՝
միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի (ՄԲՀ) օրինակով։ Այս ընտրությունը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով։ Նախ՝ չնայած դրանց
առաջին նմուշների փորձարկումն իրականացվել է դեռևս 1957 թ․
(ԽՍՀՄ-ում), դրանք չեն կորցրել իրենց արդիականությունը, իսկ դրանց
տեխնիկական հատկանիշների մասին տեղեկատվությունը հիմնականում
գաղտնազերծված է։ Այսօր նման սպառազինության տիրապետում են
Ռուսաստանը, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Չինաստանը։ Երկրորդ՝ ներկայում իրականացվում են ակտիվ հետազոտական և փորձարարական աշխատանքներ դրանց տեխնիկական հատկանիշների բարելավման և արդիականացման ուղղությամբ։ Երրորդ՝ տարբեր վարկածներով, ՄԲՀ ունի նաև Իսրայելը (փոքր բաց տնտեսությամբ երկիր) [6], իսկ
որոշ երկրներ էլ՝ Հնդկաստանը [7], Պակիստանը [8] և Հյուսիսային
Կորեան [9] փորձում են մշակել իրենց սեփական ՄԲՀ-երը։ Չորրորդ՝
Հայաստանն զգալի ներդրում է ունեցել ԽՍՀՄ հրթիռաշինության և
ավիատիեզերական արդյունաբերության մեջ՝ հատկապես արտադրության գիտական բաղադրիչի մասով:
Լինելով սպառազինությունների առավել բարդ համակարգերից մեկը՝
ՄԲՀ նախագծումը, փորձարկումը և արտադրությունը պահանջում են
բազմաթիվ տեխնոլոգիական գործընթացների գերճշգրիտ համակցում,
ուստի՝ գիտության տարբեր բնագավառների միջև համագործակցության
բարձր աստիճան։ Համառոտ ներկայացնենք ՄԲՀ տեխնիկական հատկանիշները՝ նշելով նաև այն գիտակարգերը, որոնք առնչվում են համապատասխան տեխնիկական բնութագրիչներին ու գործընթացներին,
դրանց ապահովման պայմանների հետազոտմանը, նախագծման աշխատանքներին [10]․
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 միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներն իրենցից ներկայացնում են կառավարվող բալիստիկ հետագծով (այսինքն՝ թռիչքի ընթացքում հիմնականում գտնվում է անկառավարելի շարժման մեջ) ընթացող
հրթիռային զինատեսակ, որի թռիչքի հեռավորությունը գերազանցում է
5500 կմ-ը 1 (տեսական մեխանիկա, ինֆորմատիկա (կառավարման ավտոմատացված համակարգերի նախագծում), բալիստիկա կամ ձգաբանություն 2, աստղագիտական և իներցիալ նավիգացիա) 3):
 Կարող են կիրառվել ոչ միայն ռազմական նպատակներով, այլ նաև
տիեզերական տարածք տիեզերանավերի կամ այլ օբյեկտների տեղափոխման համար, սակայն դրանք առավել հաճախ համալրված են լինում միջուկային մարտագլխիկներով և նախատեսված են հակառակորդի ռազմավարական կարևոր նշանակության թիրախների ոչնչացման համար (պայթյունի
ֆիզիկա, նյութերի փոխակերպման քիմիա, միջուկային տեխնոլոգիաներ,
չափագիտություն4, հարվածի գերճշգրիտ մոդելավորում)։
 Հետագծի բարձրագույն կետը սովորաբար երկրագնդի մակերևույթից հարյուրավոր կլիոմետրեր հեռու է, որտեղ գրեթե բացակայում է օդի
դիմադրողականությունը, այստեղ հրթիռի արագությունը նվազագույնն է։
Վայրէջքի ժամանակ արագությունը դարձյալ աստիճանաբար ավելանում
է անկման հաշվին՝ մթնոլորտի խիտ շերտերին հասնելով արդեն հսկայական արագությամբ, ընդ որում հրթիռի մակերեսը խիստ տաքանում է, և
եթե նախապես դրա հետ կապված նախազգուշական միջոցառումներ
չձեռնարկվեն, ապա հրթիռը կարող է կործանվել (կինեմատիկա, նյութագիտություն)։
Այս հետազոտության շրջանակներում ՄԲՀ գործողության բոլոր
սկզբունքներն ու կառուցակարգերը, ինչպես նաև՝ դրանց մշակման ու

ԽՍՀՄ և ԱՄՆ միջև 1979-ի հունիսին ստորագրված «Ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների սահմանափակման մասին» երկրորդ պայմանագիր
(ОСВ-II)։ Աղբյուրը՝ http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/osv-2.txt․
2
Գիտություն ազատ նետված մարմինների շարժման մասին, որի հիմքում ֆիզիկան
և մաթեմատիկան են։ Ուսումնասիրում է հրթիռների, արկերի, ռումբերի, գնդակների,
ականների շարժումը՝ ներքին, միջանկյալ և արտաքին ասպեկտներում։
3
Գիտական մեթոդների ամբողջություն, որը հնարավորություն է տալիս օգտագործել
տիեզերագիտական (հիմնված տիեզերական օբյեկտների էլեկտրամագնիսական ճառագայթման պարամետրերի) և իներցիալ (հիմնված անկախ մարմինների իներցիոն հատկությունների վրա) տեղակողմնորոշման գործիքները միաժամանակ։
4
Գիտություն է չափումների, դրանց միասնականությունն ու ճշգրտությունն ապահովելու մեթոդների մասին։ Հրթիռաշինության գործում կարևորվում է հրթիռի բեռնատարության, տեխնոլոգիականության, արագության և այլ պարամետրերի ճշգրիտ հաշվարկման ու նախագծման համար։
1
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ապահովման համար անհրաժեշտ բոլոր գիտակարգերը չենք կարող ներկայացնել, սակայն դրանց վերաբերյալ նույնիսկ համառոտ ակնարկը
հնարավորություն է տալիս պատկերացնել, թե միջգիտակարգային ինչպիսի խոր համագործակցություն է անհրաժեշտ միայն դրանց նախագծման համար։ Առավել գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ, օրինակ, հրթիռային համակարգի հենահարթակի (վերգետնյա կայաններ,
ստորերկրյա հորաններ, ստորջրյա կամ վերջրյա ռազմանավեր, ինքնաթիռներ), շարժիչի տեսակի (քիմիական, միջուկային, էլեկտրական, պլազմային), ծավալի, վառելիքի (հեղուկ կամ պինդ), օգտակար բեռի (տարբեր
տեսակի մարտագլխիկներ, տիեզերական ապարատներ) ընտրության,
պահանջվում են առանձին հետազոտություններ տարբեր գիտակարգերում, իսկ բուն արտադրական գործընթացի կազմակերպումը պահանջում
է «ծախքեր-թողարկում» սկզբունքով արդյունավետության հստակ հիմնավորումներ, արտադրական գործընթացի կազմակերպման ու կառավարման տնտեսագիտական մոտեցումներ։
Նկատենք, որ սպառազինությունների նախագծման ու արտադրության հիմնավորման, կազմակերպման ու իրագործման համար միջգիտակարգային հետազոտությունները չեն սահմանափակվում միայն ճշգրիտ
ու բնական գիտություններով։ Դրանց վերաբերող հարցերը բավական
լայն քննարկումների առարկա են նաև բարոյաէթիկական (փիլիսոփայություն և սոցիոլոգիա), էկոլոգիական (աշխարհագրություն), քաղաքական ու դիվանագիտական (քաղաքագիտություն) տեսանկյուններից։
Մասնավորապես, սոցիոլոգիան ուսումնասիրում է, թե ինչ դրդապատճառներով է մարդկային հասարակությունն առավել շատ միջոցներ ծախսում սպառազինությունների արտադրության վրա, որը, ըստ էության,
վերջնաարդյունքում նպատակաուղղվում է հենց մարդկային կյանքերի
ոչնչացմանը, քան մարդկանց առողջության պահպանման ու բարեկեցության բարձրացման համար: Ներկայացվում են նաև հաշվարկներ,
որոնք փորձում են հիմնավորել, թե ինչպիսին կարող էր լինել աշխարհը,
եթե հսկայական ֆինանսական միջոցներն ուղղորդվեին ոչ թե սպառազինությունների արտադրությանը, այլ տնտեսության զարգացմանը 1։ Ի
դեպ՝ Խաղաղության հիմնախնդիրների հետազոտման ստոկհոլմյան ինստիտուտի (SIPRI) հաշվարկներով սպառազինությունների գնմանը հատկացվող միջոցներն մոտ հինգ անգամ գերազանցում են տնտեսական

1

Աղբյուրը՝ www.sipri.org/events/2017/2017-stockholm-forum-peace-and-development
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զարգացմանը հատկացվող միջոցներին [11]։ Բարոյաէթիկական հիմնախնդիրներն առավել լուրջ բնույթ ունեն հատկապես միջուկային զենքի արտադրության հիմնավորման (կամ հակառակը՝ մերժման) մոտեցումներում։ Այդ քննարկումներում զարգացել են գիտական երկու հիմնական
ուղղություններ [12]՝ դեոնտոլոգիական 1 և կոնսեկվենցիալիստական 2։ Միջուկային սպառազինությունների մրցավազքի համաշխարհային փորձը
ցույց է տվել, որ երկրները հիմնականում առաջնորդվում են հենց կոնսեկվենցիալիստական մոտեցմամբ։
Գիտական հետազոտությունների համար ընդարձակ տիրույթ են նաև
սպառազինությունների արտադրության, շահագործման և օգտահանման
էկոլոգիական հիմնախնդիրները։ Ընդ որում՝ խոսքը չի վերաբերում միայն
միջուկային և քիմիական զենքի արտադրությանը կամ կիրառմանը,
որոնց դեպքում էկոլոգիական աղետներն ակնհայտ են: Հայտնի է, օրինակ, որ հրթիռատիեզերական տեխնիկայի գործարկման ժամանակ
մթնոլորտ է արտանետվում զգալի քանակությամբ վառելիքի այրման
արդյունք, ինչն օզոնային շերտի վնասման պատճառներից է [13]։ Արտանետումների, շրջակա միջավայրի վնասների ճիշտ գնահատումը հնարավորություն կտա դրանց արտադրության նպատակահարմարության վերաբերյալ առավել հիմնավոր եզրակացություններ կատարել։
Ինչ վերաբերում է քաղաքագիտությանը, ապա սա թերևս, ամենակարևոր գիտակարգերից մեկն է, քանի որ, ռազմավարական բնույթի
սպառազինությունների (օրինակ, բալիստիկ հրթիռների) արտադրությունն ու գործարկումն առաջին հերթին ենթադրում են քաղաքական որոշումներ: Ուստի, «հրթիռամիջուկային» նոր դարաշրջանում չէին կարող
չձևավորվել քաղաքագիտության, մասնավորապես՝ աշխարհաքաղաքականության նոր ուղղություններ, որոնք ուսումնասիրելու էին զանգվածային ոչնչացման նոր զինատեսակների ազդեցությունը համաշխարհային
հարթակում ուժերի բաշխման նոր իրողությունների վրա [14]։ Օրինակ՝

Բառացի՝ «գիտություն անհրաժեշտի մասին», սրա կողմնակիցները բարոյագիտության հայտնի «անհարկի մտադրությունների սկզբունքի» համաձայն, գտնում են, որ չի
կարելի միջուկային զենք արտադրել, եթե նույնիսկ դրա հիմնական նպատակը խաղաղության հաստատումն է։
2
«Consequentia»՝ հետևանք բառից, սրա կողմնակիցները գտնում են, որ գործողությունների մասին պետք է դատել դրանց արդյունքներով, այսինքն՝ եթե «մարդկանց
ոչնչացնելու սպառնալիքները» (միջուկային զենքի կիրառման դեպքում) հնչում են իրականում նրանց կյանքը փրկելու համար, ուրեմն դա բարոյական է։
1
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ֆրանսիացի գեներալ և ռազմավարագետ Պ. Գալուան հրաժարվելով աշխարհագրական և էնվայրոմենտալ 1 դետերմինիզմի գաղափարից, որպես
ժամանակակից աշխարհի աշխարհաքաղաքական չափումների կարևոր
պարամետր առաջարկում է միջուկահրթիռային զինատեսակի տիրապետումը՝ որպես յուրօրինակ հավասարակշռող գործոն պետությունների
միջև, անկախ նրանց տարածքային մեծությունից, աշխարհագրական
դիրքից, բնական հարստություններից [15]։ Մյուս կողմից, ռազմական
նշանակության օդանավերի, այլ թռչող ապարատների գործարկումը պահանջում է դիվանագիտական համաձայնեցում և կարգավորում այլ պետությունների հետ, վերջիններիս օդային տարածքով դրանց անխափան
թռիչքի համար 2։ Դիվանագիտական խելամիտ քաղաքականությունն անհրաժեշտ է նաև արտաքին շուկա ռազմական արտադրանքի դուրսբերման, արտադրանքի առաջխաղացման ժամանակ։
Ամփոփելով ռազմարդյունաբերության զարգացման համար միջգիտակարգային համագործակցության տարբեր ասպեկտների ուսումնասիրությունը՝ նկատենք, որ Հայաստանում, ըստ էության, նման հետազոտությունների բացակայությունը գիտության մեջ որոշակի վակուում է
առաջացրել, որը լցնելու համար անհրաժեշտ ներուժ, անշուշտ, առկա է
երկրում։ Միջգիտակարգային համագործակցությունը կարող է սպառազինության արտադրության համար նախադրյալներ ստեղծել՝ արտադրողներին հրամցնելով համապատասխան հիմնավորումներ, նախագծեր ու գաղափարներ։ Դրա արդյունքում ստացված գիտական արդյունքի առևտրայնացման համար նախապայմանների առկայության պարագայում երկրում
ռազմարդյունաբերության զարգացումը հանգելու է գերազանցապես ֆինանսական կապիտալի ներգրավմանը, որը շուկայական հարաբերությունների զարգացման ժամանակակից պայմաններում ենթադրվելու է
դարձյալ ինքնաբերաբար՝ նորարարական զարգացման շահավետության
սկզբունքներին համապատասխան։

Environment` շրջակա միջավայր բառահիմքից։ Աշխարհագրական ու քաղաքագիտական հոսանք, որն ընդունում էր աշխարհագրական միջավայրի որոշիչ դերը հասարակության և հասարակական արտադրության զարգացման գործում։
2
Oրինակ, 2015 թ․-ի վերջին Թուրքիայի և ՌԴ միջև սուր դիվանագիտական ճգնաժամի պատճառը թուրքական ինքնաթիռի կողմից ռուսական ռմբակոծիչի խոցումն էր։
1
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РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Междисциплинарные исследования служат стимулом для инновационного развития и технологического прогресса в различных областях и
коммерциализации научных исследований. В статье обосновывается
приоритетность междисциплинарных исследований для развития оборонной промышленности, представлены механизмы междисциплинарного
сотрудничества как для исследований с целью проектирования и
производства вооружений, так и для изучения нравственно-этических,
экологических и политических аспектов производства вооружений.
Ключевые слова: оборонная промышленность, междисциплинарное исследование, наука, инновация, вооружение.
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Interdisciplinary research serves as a stimulus for innovative development and technological progress in the various fields and the commercialization of scientific research results. The article substantiates the priority of
interdisciplinary research for development of the defense industry, presents
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CROWDFUNDING AS A TOOL FOR FINANCIAL PROJECT
IMPLEMENTATION IN THE INTERNET ERA
Crowdfunding or online financing is a new way for individuals and
businesses to fund projects and products by using the power of the
Internet. Crowdfunding has been used for many years by the cultural
industry and now others have begun using the Internet to set up
websites and take money as donations to help fund their ideas.
In this article, one can find out about the most famous internet
Crowdfunding platforms. Advantages and disadvantages of
Crowdfunding are to be considered. In the arrival of the crowdfunding
era, financial interests in business enterprises may look less like
investment instruments, and more like loans, rights to consumable
products, services, charitable or other nonprofit donations.
Keywords: Crowdfunding, financing, business, platform, investor,
companies.

Crowd funding or Crowdfunding is a method for financing ventures,
businesses and organizations based on money invested or donated by a
large number of individuals. Crowd funding is used to promote a range of
goals, such as supporting artists seeking assistance from their fans, start-up
financing and business projects, political campaigns, coping with emergencies and disasters, peer-to-peer loans, independent film financing and
journalistic projects. Even though it existed before, mass funding has
accelerated since the end of the first decade of the 21st century, partly thanks
to new Internet platforms such as Kickstarters and IndieGoGo, and legislative
changes in many countries that allow “the crowd” to invest in start-ups for
direct maintenance in companies.
In the early 19th century Jewish communities in Europe began
registering subscribers who paid for a book even before it was published, in
order to help the author financially publish his book. This list of subscribers
appeared on the book front pages after it was published, and it is called
"Frennameranten". About 1000 books published in this format.
There are a significant amount of crowdfunding platforms, established in
many European countries. Most platforms in the creative sector provide inkind rewards whereas a rising number of platforms in the field of music share
financial revenue with investors and sometimes addressed as co-producers.
The creative industries refer to a range of economic activities which are
concerned with the generation or exploitation of knowledge and information.
They may variously also be referred to as the cultural industries [1].
In 1997 the Merrillion, British rock band covered an entire tour of the
band when they managed to raise $60000 following an Internet campaign by
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the band's fans. The initiators of the idea were fans of the band who ran it
before the band was involved in the subject. Since then, Marilyn has used
this method very successfully to finance the recording and marketing of their
albums Anoraknophobia (Marvel's 12th album), Marbles (13th album of the
band) and Happiness Is the Road. Based in the United States, ArtistShare is
the first company to launch mass media websites for the music industry
including Sellaband (2006), IndieGoGo (2008), Pledge Music (2009),
Kickstarter (2009), RocketHub (2009), Rock The Post The British-based
London Sponsorship (2010) and PleaseFund.Us (2011).
Franny Armstrong was the pioneer of mass cinema financing, with the
film "The Age of Stupid" starring Pete FoshelSweet. The film was financed
by a mass funding of £450000 raised through the sale of "shares" to 223
individuals and groups that contributed between £500 and £35 000.
Professional Contractors Group, a freelance workers union in the UK
founded on the Internet in 1999, when Andy White, who was Scottish
drummer, issued a call to 2000 contractors to commit £ 50 to raise £ 100 000
to start the organization. Five days later 2 002 people pledged on the
requested amount and thus the organization was born. Today it has over 14
000 members and is a thriving trade association.
First European Crowdfunding platforms worked for the development of
cultural projects and for those who wanted to support them. Since its
foundation in 2010, Ulule has helped raise funds for more than 4900 creative,
innovative or community projects with a 67% chance of success. Ulule was
the first platform that gave the opportunity to collect money in two ways: the
project manager could set the amount necessary to implement the project,
or arrange a pre-sale of goods (services).
Spain's Goteo platform is not only for joint fund-raising for socially
significant projects, but also for their subsequent joint implementation. Goteo
also has a unique funding methodology in two rounds, each of which lasts
40 days. Tasks of the first round - to collect the minimum amount necessary
to launch the project. During the second round, an optimal amount of money
collect to improve the project. Goteo is a digital platform for collective
financing, collaboration and distribution of resources for the development of
social, cultural, educational, technological projects that contribute to
strengthening of the commons, open source and free knowledge.
Progressive world trends have also reached Belarus. The first
Crowdfunding platforms have earned here. "Ulej" allows you to raise funds
for any good goals, but so far, the most popular is the socio-cultural direction
and everything related to national and cultural identity.
A variety of mass funding platforms have evolved to allow regular surfers
to support specific philanthropic projects without the need for large sums of
money. GlobalGiving, an online marketplace that connects donors with
projects of rooted movements in developing countries, allows people to
browse through a selection of small projects offered by non-profit
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organizations around the world and contribute funds to projects of their
choice. GlobalGiving is the largest global Crowdfunding community
connecting nonprofits, donors, and companies in nearly every country. They
help nonprofits from Afghanistan to Zimbabwe (and hundreds of places in
between) access the tools, training, and support need to be more effective
and make our world a better place.
Micro-credit platforms such as Kiva and Wokai facilitate mass financing
loans run by micro-credit organizations in developing countries. Kiva
Microfunds is a 501 non-profit organization that allows people to lend money
via the Internet to low-income entrepreneurs and students in over 80
countries. Kiva's mission is “to connect people through lending to alleviate
poverty.Wokai was an organization that allowed people to contribute directly
to microfinance institutions in China, which in turn lend the money to
entrepreneurs in rural China.It was a 501 non-profit organization based in
Oakland, California, with core operations in Beijing, supported by individual
donors, corporate sponsors, fundraising events and grants.
Zidisha, a US-based peer-to-peer microfinance site, offers a twist on
these issues by applying a direct-to-person loan model to micro-finance small
businesses with low incomes in developing countries. Zidisha borrowers who
undergo a background check can apply for micro-loans directly at the Zidisha
website, detailing the interest rates and credit terms offered. Individual
Internet users in the United States and Europe can lend as little as one dollar
and Zidisha mass financing platform allows lenders and borrowers to engage
in direct dialogue. Funds and profits repaid return to lenders who may
withdraw the money or use it to finance new loans.
Internet financial platforms seek to circumvent the existing mediation
system, banks and credit card companies, and create a meeting point
between borrowers and investors in the area of "peer-to-peer loans"[2].
Examples of such platforms are Zopa (UK), Lending Club (United States),
CreditPlace (Israel). Non-bank loans are gaining momentum around the
world as banks have increased interest rates or retreated from lending to
consumers and small businesses. The annual growth rate of these platforms
is impressive and they support by the legislature and the central banks in the
Western world.
CreditPlace is leading the Pay Today Revolution, offering a solution for
deferred payments. For the first time, investors and business owners join
hands and make more money using our innovative and simple Arena. The
platform offers a direct link between businesses looking to shorten their credit
days and investors seeking low risk, short term, and solid yield investments.
The Arena designed as a trading platform displaying available investments.
CreditPlace establish in early 2013 by a group of senior economists and
analysts with extensive experience in international capital markets and online
trading systems. The idea came together after the team noticed how
detrimental the deferred payment could be Small and Medium Businesses.
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This solution allows the business to finance its operations in the most flexible
way by allowing the freedom to choose which receivables to finance.
Investors enjoy a solid, short-term, low-risk investment. Team performs duediligence and financial examinations of each business and each investor, in
order to maintain a reliable, fair and safe trading system. CreditPlace since
2013 is a leading player in the receivable financing market.It has funded over
2000 receivables adding up to over 40 million euros.
Israeli Headstart platform enables an innovative Crowdfunding method it
is not about investment or lending. Project creators keep 100% ownership and
control over their work. Instead, they offer products and experiences that are
unique to each project. Anyone can realize his aspiration with Headstart.
Artists, musicians, filmmakers, journalists, designers, entrepreneurs, developers and many creative people can raise money to fund their projects and
make great things possible. A project page is the home of your funding
campaign. It includes your campaign pitch (an image or video and written
story), and any ongoing updates and pictures you want to share with your
contributors and fans. Your page is where people make contributions and
share comments, and pick up rewards to share the campaign.
Another significant drawback in the call for mass funding lies in the risk
of loss in a tangled labyrinth of securities laws because extortion of
investments from the public is usually illegal unless the option file in
conjunction with the appropriate securities regulator [3].The Securities and
Exchange Commission in Ontario, the Authority for Financial Markets
(France), or in Quebec (Canada), or the Financial Services Authority in the
United Kingdom.
These regulators may have different ways of determining what a security
is and what is not considered a security, but a general rule that can be relied
on (at least in the United States) is the Howey Test. The Howey Test
determines that the transaction is an investment contract (and therefore a
security). An alternative to money. Expectations for resulting profits. From
the joint project. Which depend solely on the efforts of the developer or a
third party.
Crowdfunding In the United States is restrict by regulations on who is
allow to fund a new business and how much they are allow to contribute.
Similar to the restrictions on hedge fund investing, these regulations are
supposed to protect unsophisticated or non-wealthy investors from putting
too much of their savings at risk. Because so many new businesses fail, their
investors face a high risk of losing their principal.
According to this standard, it is clear that any arrangement for mass
financing in which people ask to donate money in exchange for potential
profits based on the work of others will be consider a security. Therefore, the
applicable investment contract regulated with a regulatory agency (such as
the Securities and Exchange Commission (US)) unless it is suitable for some
exemption or other. The penalty for breach of securities rules can vary greatly
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depending largely on the amount of profits obtained by the entrepreneur, the
damage caused to investors and whether the injury are a crime committed
for the first time. In any case, an offense may result in civil or criminal
penalties, the restitution of any profit that make and, at times, a lifetime
suspension from work in the securities industry.
Groups enthrall us with their ability to expand the range of individual
achievements. On the one hand, groups provide us with the opportunity to
reach heights far greater than any individual might accomplish. Yet, groups
also entail considerable risk for they also have the potential to produce
unimaginable destruction. Explaining why these outcomes occur has been a
daunting task for social and organizational researchers [4].
"Creators are motivated to use Crowdfunding platforms because it
provides an easy, efficient, organized way to solicit and collect financial
support from many people in a distributed network. By using web-based
technologies, such as online payment systems and social media, creators
are able to market and solicit resources safely and easily through
Crowdfunding platforms. A creator of a theater project described: Instead of
having one or two angel investors or manufacturers, you have like 50000
micro-investors" [5]. Creators also motivated by the potential to raise funds
quickly. As less time consuming than other traditional fundraising methods,
such as holding a fundraising event.
Social capital plays an important role in public financing. The success of
the project largely depends on the amount of social capital, social ties
accumulated by the initiator of the project. With help by social networks such
as Facebook, Twitter and others, allowing you to keep in touch with the
sponsors and fans of the project. The amount of funds raised depends a
large extent on the involvement of the initiator in social networks.
The key point of Crowdfunding is precisely how well the information
about the project communicate to the potential sponsor, since Crowdfunding
is not just a collection of money, but interaction with an audience interested
in project projects. At the same time, all information on the course of
fundraising should be mandatory in the public domain. One of the challenges
of publishing new ideas on mass financing sites is that the sites themselves
provide very little, if any, protection of intellectual property. Once an idea may
publish – copied right. IndieGoGo founder Slava Rubin said: "We are being
asked this all the time, 'How do you protect me from the possibility that
someone will steal my idea?' We are not responsible for all these things" [6].
Inventors' lawyers, such as Simon Brown, the founder of the United
Innovation Foundation, based in the United Kingdom, argue that ideas on
mass-funding sites can protect through early patent applications. Use of
trademark and copyright protections, as well as the use of a new type of
protection for ideas supported by The World Intellectual Property
Organization and called Creative Barcode.
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For example, Kickstarter maintains that it is merely a platform used to
connect creators with backers and does not protect the intellectual property
rights of projects posted on the site. Kickstarter has inevitably become a
“great shop window for (intellectual property) rights holders to spot potential
infringers.” Furthermore, many entrepreneurs fail to consider the importance of
intellectual property rights prior to launching their Crowdfunding campaign [7].
Trust is very important for project financing. The project sponsor,
transferring funds to the author of the project, assumes that he will fulfill his
obligations and will not spend the received financing for personal purposes,
but will really implement this project and send the promised reward to the
sponsor. In particular, personal trust will be used, since often money is
invested in close-money projects by friends, relatives and friends of project
authors, and between them, respectively, there is a level of trust, depending
on the proximity of the relationship. A separate aspect of this part is the virtual
trust in known personalities.
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ԳԵՎՈՐԳ ԲԱԽՇՅԱՆ
Դոնգբեի ֆինանսների և էկոնոմիկայի
համալսարանի ասպիրանտ, Չինաստան, Դալիան
ՔՐԱՈՒԴՖԱՆԴԻՆԳԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ԻՆՏԵՐՆԵՏԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Քրաուդֆանդինգը կամ առցանց ֆինանսավորումը ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև ձեռներկատիրական միավորների գործարար նախագծերի իրագործման համար ֆինանսավորման նոր միջոց է: Քրաուդֆանդինգը երկար տարիներ օգտագործվել է ստեղծագործական հատվածում և այժմ այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ նույնպես սկսել են դրամական միջոցների հավաքագրումը որպես նվիրատվություն` իրենց գաղափարները ֆինանսավորելու համար:
Այս հոդվածում կարելի է ծանոթանալ քրաուդֆանդինգի ամենահայտնի պլատֆորմների մասին, քրաուդֆանդինգի առավելություններին և թերությունններին: Քրաուդֆանդինգի դարաշրջանում ֆինանսական շահերն
առևտրային ձեռնարկատիրություններում ժամանակի հետ ավելի քիչ են
դիտարկվում որպես ներդրումային գործիք, այլ ավելի շատ որպես վարկավորում, սպառողական ապրանքների, ծառայությունների նկատմամբ իրավունք, բարեգործական կամ այլ, ոչ շահութաբեր նվիրատվություններ:
Հիմնաբառեր. քրաուդֆանդինգ, ֆինանսավորում, բիզնես, հարթակ,
ներդրող, ընկերություններ:
ГЕВОРГ БАХШЯН
Аспирант Дунбэйского университета
экономики и финансов, Китай/Далян
КРАУДФАНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ПРОЕКТОВ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА
Краудфандинг или онлайн-финансирование новое средство для финансирования деловых проектов частных лиц и предпринимательских
единиц. Краудфандинг уже много лет используется в творческом секторе,
а теперь много положительны примеров использования интернета для
создания веб-сайтов и получения денег в качестве пожертвований.
В этой статье вы можете узнать о самых популярных краудфандинговых онлайн-платформах, о преимуществах и недостатках краудфандинга. При эпохе краудфандинга финансовые интересы в коммерческих
предприятиях по мере нарастания не выглядят как инвестиционные
инструменты, а все более как кредиты, права на потребительские товары, услуги, благотворительные или другие некоммерческие
пожертвования.
Ключевые слова: краудфандинг, финансы, бизнес, платформа,
инвестор, компании.
Ներկայացվել է խմբագրություն 27.01.2018
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ՄԱՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ․Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետև՝ ՓՄՁ) ոլորտի
պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է
այն կարևոր գործառույթներով և խնդիրների շրջանակով, որոնք
իրականացվում և լուծվում են դրա միջոցով։ Հոդվածում ներկայացվել են ՓՄՁ պետական աջակցության ուղղությունները և մարմինները, վերլուծվել են Եվրամիության կողմից Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի
գնահատման արդյունքները։ Ցույց է տրվել, որ ՓՄՁ զարգացման
2016-2018 թթ. ռազմավարական նպատակների իրագործումը կարևոր
դեր կարող է խաղալ Հայաստանի կողմից ԵՄ և ԵՏՄ հետ նկատմամբ որդեգրած «և-և» քաղաքականության հաջողության գործում։
Հիմնաբառեր․ՓՄՁ, պետական աջակցություն, ռազմավարություն, մարտահրավերներ, ուժեղ և թույլ կողմեր, ԵՄ, ԵՏՄ։

ՓՄՁ ոլորտի պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է գործոնների մի ողջ համակարգով։ Նախ` ՓՄՁ ոլորտը
նպաստում է մրցակցության պաշտպանությանը, գիտատեխնիկական
առաջընթացին և նորարարությունների առևտրայնացմանը, Էկոլոգիական իրավիճակի բարելավմանն ու խոշոր ձեռնարկությունների կողմնակի
արտադրանքի ու թափոնների օգտագործմանը, բնակչության ֆինանսական և այլ պաշարների համախմբմանը (կոնսոլիդացմանը) և տնտեսական շրջապտույտում ներարկմանը, սոցիալական ապահովության ոլորտի
խնդիրների լուծմանը, ազգային տնտեսական անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև արհեստների, մշակույթի և ազգային
ինքնության պահպանմանը, որի արդյունքում նպաստում է պետության
ուսերին դրված սահմանադրական պարտականությունների իրականացման բեռի թեթևացմանը [1, с. 7–36]: Մյուս կողմից, ինչպես ցույց է տալիս
համաշխարհային փորձը, ՓՄՁ ձեռնարկատիրության զարգացումն
առանց պետական միջամտության հղի է դժվարություններով, որոնք պայմանավորված են ինչպես խոշոր կազմակերպությունների հետ մրցակցության անհավասար ելակետային պայմաններով, այնպես էլ մեծ թվով
կազմակերպությունների առկայությամբ պայմանավորված ինքնակազմակերպման և կոլեկտիվ շահերը ներկայացնելու ու պաշտպանելու
կառուցակարգերի թուլությամբ։ Ավելին, չնայած առկա տեղեկատվության
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բազմաթիվ աղբյուրներին և բաց հասանելիությանը` ՓՄՁ սուբյեկտները
միշտ չէ, որ կարողանում են տեղեկանալ և յուրացնել ոլորտի զարգացումների, միտումների, կառավարչական մոտեցումների, ֆինանսավորման
աղբյուրների և հեռանկարային շուկաների վերաբերյալ արդի զարգացումները` հիմնականում կապված մարդկային ներուժի սահմանափակ
բնույթի հետ, ինչը հիմնավորում է ոլորտում պետական աջակցության
կառուցակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը։
Հայաստանում ՓՄՁ ոլորտին հատուկ ուշադրության հատկացումը
պայմանավորված է նաև սոցիալական անհրաժեշտությամբ, քանի որ հասարակության կյանքում առկա է զուտ տնտեսական նախադրյալներով
սոցիալական որոշակի լարվածություն։ Հետխորհրդային տարիներին
Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ թվաքանակն
արդեն իսկ խրոնիկ բնույթ ունի և հանգեցնում է ինչպես ընտանեկան արժեքների վերաիմաստավորման, այնպես էլ տնտեսական աճի նախադրյալների խեղաթյուրման, քանի որ, մնալով և աշխատելով Հայաստանում` արտագնա աշխատանքի մեկնողների բանակը ոչ միայն կնպաստեր աշխատանքի միջոցների կուտակմանը, այլև կավելացներ ընթացիկ սպառումը`
դրական ազդեցություն թողնելով ընդհանուր տնտեսական միջավայրի
վրա։ Այս տեսանկյունից ՓՄՁ ոլորտի զարգացումը միշտ էլ դիտվել է որպես անվիճելի անհրաժեշտություն, որն ունակ է լուծելու կամ մեղմելու
նշված հիմնախնդիրները:
Դրանով է պայմանավորված, որ անկախ Հայաստանի տնտեսական
քաղաքականության մեջ ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը միշտ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվել։ Այն նաև հանդես է գալիս որպես տնտեսության
զարգացման գերակա ուղղություն, ինչն ամրագրված է «Փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության զարգացման 2016-2018 թվականների ռազմավարության» մեջ [2]։ «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով առանձնացվում են ՓՄՁ
ոլորտի պետական աջակցության հետևյալ ուղղությունները [3].
• իրավական բարենպաստ դաշտի ձևավորումը,
• ֆինանսական և ներդրումային աջակցությունը, երաշխիքների
տրամադրումը,
• աջակցող ենթակառուցվածքների ստեղծմանը ու զարգացմանը
նպաստելը,
• տեղեկատվական և խորհրդատվական օգնությունը,
• արտաքին տնտեսական գործունեության խթանումը,
• նորարարական գործունեության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցությունը,
• բարենպաստ հարկային քաղաքականության իրականացումը,
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• կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը,
• վիճակագրական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման պարզեցված համակարգերի ստեղծումը,
• պետական գնումների իրականացման գործընթացում աջակցությունը [3]:
Ակնհայտ է, որ պետական աջակցության ուղղություններում առկա են
ինչպես մակրոտնտեսական, այնպես էլ միկրոտնտեսական ուղղություններ, որոնք ուղղված են առանձին ՓՄՁ սուբյեկտների կառավարման
արդյունավետության բարձրացմանը։
ՓՄՁ ոլորտի խնդիրների քննարկման և լուծման ուղղությունների նախանշման գործում մեծ դերակատարում ունի ՓՄՁ զարգացման խորհրդի
գործունեությունը [4]։ Վերջինս նախագահում է ՀՀ վարչապետը, իսկ
կազմում ընդգրկված են ինչպես պետական կառավարման մարմինների
ղեկավարներ և պաշտոնյաներ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների ու գործարար շրջանակների ներկայացուցիչներ։ ՓՄՁ զարգացման խորհրդի կողմից լուծված հարցերից և ձեռքբերումներից առանձնացվում են ձեռնարկատիրության վարման ընթացքում մի շարք վճարների սակագնի նվազեցումները, հարկային, մաքսային ու դատական մի
շարք ընթացակարգերի պարզեցումը, պետական իրավասու մարմիններ
ներկայացվող մի շարք տեղեկությունների պարբերականության կրճատումը, հաշվետվությունների ձևերի միասնականացումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ լուծարման գործընթացի պարզեցումը, հարկային արտոնյալ և պարզեցված համակարգեր ներդրումը, և այլն [5]: ՓՄՁ աջակցության կառուցակարգերի գծով Հայաստանում որոշակի քայլեր իրականացվում են նաև ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից [6]։ Նշված
կենտրոնում տարիներ շարունակ իրականացվել և իրականացվում են
ՓՄՁ աջակցության տարբեր ծրագրեր, ինչը ցույց է տալիս ՓՄՁ սուբյեկտների պետության համար կարևոր նշանակությունը։
2001-ին ՓՄՁ պետական աջակցության մասին օրենքի ընդունումից
հետո իրականացվում են այս ոլորտի զարգացման տարեկան ծրագրեր,
ինչն ամրագրված է օրենքի 4-րդ հոդվածում։ Այնուամենայնիվ, տարեկան
ծրագրերի բովանդակության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ կառավարության ջանքերը հիմնականում ուղղված են եղել ՓՄՁ ոլորտում
ընթացիկ ցուցանիշների բարելավմանը, մասնավորապես ֆինանսական
պաշարների հասանելիության ապահովմանը, տարբեր կրթական ծրագրերի իրականացմանը, այն դեպքում երբ սկզբունքորեն բացակայում է
ՓՄՁ ոլորտի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Նման
ռազմավարության անհրաժեշտությունը բխում է ՓՄՁ ոլորտի կարևորությունից և պետք է ուղղված լինի ՓՄՁ սուբյեկտների մրցունակության
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աճին, նորագույն տեխնոլոգիական նվաճումների յուրացման հիմքերի
ստեղծմանը, հասանելի պայմաններով ֆինանսական պաշարներով
ապահովմանը և այլ ռազմավարական խնդիրների լուծմանը։
Ժամանակակից ինտեգրման գործընթացների պայմաններում տնտեսական քաղաքականության մշակման ժամանակ կարևոր նշանակություն
են ստանում միջազգային վարկանիշային աղյուսակներում ազգային
տնտեսությունը բնութագրող ցուցանիշերը, քանի որ դրանք պոտենցիալ
ներդրողների ուշադրությունը գրավող առաջին ազդակներն են։ ՓՄՁ
ոլորտի տեսանկյունից դրանց շարքում կարևոր նշանակություն ունի
Եվրամիության «Փոքր գործարարության ակտը», որը հանդես է գալիս որպես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խթանման գլխավոր գործիք [7],
[8]: Այն հանդես է գալիս 10 հիմնական սկզբունքներով, որոնց կյանքի
կոչմամբ հնարավոր կլինի ապահովել ՓՄՁ ոլորտի կայուն զարգացումն
ու մրցունակության ապահովումը։ «Փոքր գործարարության ակտի» 10
ուղղություններն են.
1) ձեռնարկատիրության ուսումնական ծրագրերի իրականացումն ու
կանանց ձեռներեցության խթանումը,
2) սնանկացման գործընթացի կարգավորումն ու սնանկացած ՓՄՁ
սուբյեկտների համար «երկրորդ հնարավորության» կառուցակարգերի
ապահովումը,
3) ՓՄՁ քաղաքականության մշակման ժամանակ առաջնահերթ
փոքր կազմակերպությունների խնդիրների լուծումը,
4) պետական կառավարման իրականացման ժամանակ ՓՄՁ սուբյեկտների կարիքների հաշվի առնումը,
5) ՓՄՁ և սկսնակ ընկերությունների համար պետական աջակցության կառուցակարգերի ներդրումը, պետական գնումների գործընթացներին ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցության դյուրինացումն ու արհեստական
խոչընդոտների բացառումը,
6) ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական պաշարների հասանելիության
ապահովումը, գրավի՝ որպես փոխառու միջոցների ներգրավման երաշխիքի դերի նվազեցումը, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման իրավական կարգավորումը,
7) ԵՄ միասնական շուկայի ընձեռած հնարավորություններին ՓՄՁ
սուբյեկտների հասանելիության ապահովումը,
8) ՓՄՁ ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեության ունակությունների, մասնագիտական գիտելիքների, նորարարությունների կիրառման ընդլայնումը,
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9) էկոլոգիապես մաքուր, կամ «կանաչ» տնտեսության սկզբունքներին համապատասխան գործունեության իրականացման խրախուսումն ու
բնապահպանական ծրագրերին մասնակցությունը,
10) ՓՄՁ-ների գործունեության միջազգայնացումը։
«Փոքր գործարարության ակտի» 10 ուղղությունների գնահատումն
իրականացվում է պարբերական սկզբունքով։ Նշված ուղղությունների
գնահատումը ՀՀ–ի համար իրականացվել է 2012 և 2016 թվականներին,
որի գնահատման արդյունքները ներկայացված են։ Գծապատկեր 1–ում
ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ չնայած սնանկություն և
ՓՄՁ–երի համար 2–րդ հնարավորություն ապահովելու ուղղությունից բացի բոլոր մյուս ենթաբաժիններում աճ է արձանագրվել, այնուամենայնիվ
ՓՄՁ ոլորտի կայացվածության մակարդակը Հայաստանում ցածր է և
5-բալանոց սանդղակով, ըստ տարբեր ուղղությունների, կազմում է 1-4
միավոր։ Որպես ՓՄՁ ոլորտի աջակցության կառուցակարգ զեկույցում
ներկայացված են նաև ՀՀ ՓՄՁ ոլորտի SWOT վերլուծության արդյունքները, որի համառոտ բնութագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 1–ում։

Գծապատկեր 1
Ներկայացված SWOT վերլուծության արդյունքներում ցանկանում են
շեշտել հետևյալ կետերը. ՓՄՁ ոլորտի ուժեղ կողմերում` բարձր ձեռնարկատիրական ակտիվությունը, հնարավորություններում` կայացած մարդկային կապիտալը, թույլ կողմերում` ֆինանսական հասանելիության
դժվարությունները, իսկ սպառնալիքներում` մեծ ստվերային հատվածը։
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Աղյուսակ 1
ՓՄՁ ոլորտի մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Ուժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր

• գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ զգալի առաջընթաց,
• պետական քաղաքականության
արտահանման,
• օրենսդրության շարունակական
պարզեցում,
• ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով իրականացվող բիզնես և ֆինանսական
աջակցության կառուցակարգեր,
• երկրում առկա է բարձր ձեռնարկատիրական ակտիվություն։

• ոլորտի երկարաժամկետ ռազմավարության բացակայություն,
• հարկային և մաքսային վարչարարության ցածր մակարդակ,
• ՓՄՁ ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքման թույլ
համակարգ,
• ֆինանսավորման հասանելիության մասով դժվարությունների աճ,
• գործազրկության բարձր մակարդակ և հմտությունների անհամապատասխանություն։
Սպառնալիքներ
• փոքր ներքին շուկա, բարդ
աշխարհագրական դիրք, արտահանման թերի ենթակառուցվածքներ,
• արտահանման
զամբյուղի
աղքատություն,
• մեծ ստվերային հատված,
• Երևանից և մարզերի անհամաչափ զարգացում,
• առանցքային նշանակության
որոշ շուկաներում մրցակցության
ցածր մակարդակ։

Հնարավորություններ
• կայացած մարդկային կապիտալ,
• արտահանման աճող ծավալներ,
• ՀՆԱ կառուցվածքում արդյունաբերության և ծառայությունների
մասնաբաժնի աճ,
• ձեռնարկատիրության/ՓՄՁ
զարգացման մի շարք դոնորական
ծրագրեր,
• հայկական սփյուռքի մեծ ներուժ,
• մասնակցություն ԵՄ ծրագրերին,

ՓՄՁ-ի զարգացման 2016-2018 թվականների ռազմավարության համաձայն՝ ՓՄՁ ոլորտի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ կառավարությունը նպատակադրել է ՓՄՁ ոլորտի հետևյալ ռազմավարական
նպատակները։
1. ՓՄՁ-ների ստեղծման և զարգացման համար ինստիտուցիոնալ,
օրենսդրական և գործառական միջավայրի բարելավում (գործարար միջավայր և հարկային դաշտ, բարեխիղճ, սակայն սննկացած տնտեսավարողներին երկրորդ հնարավորության ապահովում):
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2. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսավորման հասանելիության բարելավում (ֆինանսական գործիքների վերաբերյալ ՓՄՁ իրազեկում, մատչելի
վարկերի, երաշխիքների տրամադրում, գործարար ծրագրերի կազմման
աջակցություն և ուսուցում):
3. Ձեռնարկատիրական կարողությունների (մշակույթի) խթանում և
զարգացում (ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացում, ուսումնական հաստատությունների միջև համագործակցության խթանում, երկարաժամկետ վարկեր, նորարարությունների խթանում):
4. ՓՄՁ սուբյեկտների ներքին և արտաքին մրցունակության բարձրացում (ԵՄ և ԵՏՄ միասնական շուկաների ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու խթանում, պաշարարդյունավետ գործունեության խթանում):
5. Պետություն–մասնավոր հատված երկխոսության բարելավում
(օրենսդրական փոփոխությունների հանրային քննարկումներ, հետադարձ կապի ապահովում):
6. ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանն աջակցող կառույցների ուժեղացում:
7. Կանանց ձեռներեցության խթանում, ինչպես նաև սկսնակ գործարարներին աջակցության տրամադրում:
Ներկայացված ռազմավարական նպատակների կյանքի կոչումն
առաջին հերթին ուղղված է «Փոքր գործարարության ակտի» 10 ուղղությունների գնահատման արդյունքների բարելավմանն ու ՀՀ ՓՄՁ ոլորտը
Եվրոպական տնտեսական հարթությանը համահունչ զարգացմանը։
Նման մոտեցումը կարևորագույն քայլ է միաժամանակ ԵՏՄ և ԵՄ հետ
Հայաստանի վարած «և-և» քաղաքականության շրջանակներում, քանի
որ հիմք կարող է հանդիսանալ Եվրոպական կազմակերպությունների համար Հայաստանը ԵՏՄ շուկա մուտք գործելու հարթակ օգտագործելու
գերխնդրի իրականացման տեսանկյունից։
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что реализация стратегических целей развития МСП на 2016-2018гг.
может сыграет важную роль в успехе политики «и-и» Армении в
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Իրավագիտություն
ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Ռուս-հայկական համալսարանի հայցորդ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՍՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ
Հոդվածում ուսումնասիրվել են մարդու համաձայնության էությունն ու հիմքերը՝ գիտական փորձերին մասնակցելու, բժշկական միջամտության ենթարկվելու շրջանակում։ Քննարկվել են մարդու համաձայնության էությունը, իրազեկված, կամավոր, գիտակցված համաձայնության առանձնահատկությունները։
Հիմնաբառեր. իրավական սոմատոլոգիա, գիտափորձ, բժշկական միջամտություն, մարդու համաձայնություն, իրազեկված և կամավոր համաձայնություն

Իրավական սոմատոլոգիան՝ որպես կենսաիրավագիտության բաղկացուցիչ տարր, ուսումնասիրում է մարդու մարմնի վերաբերյալ գիտության
իրավական ուղղությունները։ Այն նոր ուղղություն է ավանդական իրավագիտության մեջ և ունի միջգիտակարգային բնույթ, քանզի համատեղում է
տարբեր գիտակարգերի գիտելիքները՝ բժշկական, իրավաբանական և
այլն։ Իրավական սոմատոլոգիայի միջուկը կազմում է մարդու սոմատիկ
(մարմնական) իրավունքների ուսումնասիրումը, որի հիմքում ընկած է մարդու ազատությունը, կամքը, սեփական հայեցողությամբ տնօրինելու, վերահսկելու կյանքը և մարմինը։ Այն առնչվում է մարդու մասնավորության,
ինքնավարության գաղափարներին, քազի ի ծնե մարդն ազատ է։
Անդրադառնալով մարդու համաձայնության էությանը՝ կարող ենք
փաստել, որ ընդհանուր առմամբ այն մարդու որոշումն է, ինչ-որ բանին
համաձայնվելը, ինչ-որ մեկի հետ համաձայն, համակարծիք լինելը։ Մարդու համաձայնությունը դիտարկելով իրավական տեսանկյունից՝ կարող
ենք նշել, որ այն էական է, քանզի մարդն ազատ է, հետևաբար որևէ իրավահարաբերության համատեքստում անհրաժեշտ է վերջինիս համաձայնությունը (պայմանագրային հարաբերություն մեջ մտնելը)՝ բացառությամբ այն իրավիճակների, երբ համաձայնությունն էական չէ՝ պայմանավորված վերջինիս հակաիրավական վարքագծով (օրինակ՝ ազատազրկման
դատապարտաված անձի համաձայնություն այդ պատժատեսակի մասով)։
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Իրավական սոմատոլոգիայի, կենսաբժշկության շրջանակում, երբ
խոսում ենք մարդու համաձայնության մասին, առաջին հերթին հարցը դիտարկում ենք անձի գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի (հետազոտությունների) մասնակցելու, բժշկական միջամտության իրականացման
տեսանկյունից։
Ուսումնասիրելով գիտական կամ բժշկական միջոցառումներին մասնակցելիս անձի համաձայնության պատմությունը՝ կարող ենք փաստել,
որ սկզբնական շրջանում այն ուներ պատերնալիստական երանգ, երբ
բժիշկն էր որոշում, թե ինչ եղանակով, մեթոդով պետք էր բուժեր հիվանդին (պացիենտին), կամ արդյոք անհրաժեշտ էր բուժել, թե ոչ․ արդյունքում՝ հիվանդի կամքը, համաձայնությունը՝ բուժման մեթոդի վերաբերյալ,
հավասար էր զրոյի։
XX դարից պացիենտներն սկսեցին պահանջներ ներկայացնել, որը
վերաբերում էր վերջիններիս իրազեկվածությանը՝ բուժման մեթոդների և
այլ հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես հիվանդի բուժման հարցերի
վերաբերյալ որոշումների ընդունումը դառնում էր ոչ միայն բժշկի, այլ նաև
հենց հիվանդի համաձայնության արդյունք, այսինքն՝ շեշտադրվում էր
կիսվող լիազորությունների ոլորտի դերակատարությունը [1]։ Բացի այդ,
եթե որոշ դեպքերում էթիկային վերաբերող հարցեր էին առաջանում,
ապա բժիշկը ոչ թե ինքնուրույն էր լուծում, այլ դառնում էր տվյալ բժշկական
հաստատության, բժիշկների կոմիտեի (հանձնաժողովի, կոնսիլիումի)
քննարկման առարկա, իսկ որոշ դեպքերում՝ ոչ միայն բժշկական կոմիտեի, այլ նաև դատարանների, այլ կերպ ասած՝ իրավական ընթացակարգերի անհրաժեշտություն էր առաջանում։
Ժամանակի ընթացքում մարդու համաձայնությունն իրական արժեք
էր դառնում, քանզի անձի կյանքին կամ մարմնին վերաբերող հարցերում
առաջնային էր դառնում պացիենտի համաձայնությունը, հետո նոր՝
բժշկական էթիկան, հնարավորությունները և այլն։ Արդյունքում՝ XX դարի
երկրորդ կեսից հետո աշխարհը թևակոխեց նոր ժամանակահատված,
որտեղ առաջնային էին մարդու իրավունքներն ու ազատությունները,
մարդու կարծիքն ու հարգանքը՝ հետին պլան մղելով բռնությունն ու դաժան պատժատեսակները։
Այսօր, երբ խոսում ենք գիտական (կենսաիրավագիտության, իրավական սոմատոլագիայի ոլորտում), բժշկական կամ այլ փորձերին, հետազոտություններին մարդու մասնակցության կամ մարդու նկատմամբ
բժշկական միջամտություն իրականացնելու հարցերի մասին, առաջնային
է դառնում մարդու ազատ և հստակ արտահայտված, գիտակցված ու իրազեկված համաձայնության առկայությունը։
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Մարդու մասնակցությամբ գիտափորձեր կամ բժշկական միջամտություն իրականացնելու դեպքում, երբ մարդու մարմինը դառնում է գիտափորձի, հետազոտության կամ միջամտության օբյեկտ, գործ ունենք
երկու ուղղության հետ՝ գիտական (հետազոտական) և բուժական (բժշկական միջամտության, օրինակ, վիրահատության տեսքով)։
Գիտականի դեպքում անձը հիվանդ չէ, պարզապես մարդու մարմինը
ձեռք է բերում գիտական հետազոտության (գիտափորձի) օբյեկտի ձև։
Մարդու վրա գիտափորձերի իրականացման նպատակները զանազան
են՝ ունենալով մեկ պարզ գերնպատակ՝ հետագայում խնդրահարույց
իրավիճակներից խուսափել կամ գտնել լուծում՝ ընդհանուրի համար։
Բուժականի դեպքում կրկին օբյեկտը մարդու մարմինն է, սակայն այս
պարագայում մարդը կարող է լինել կամ չլինել հիվանդ, պարզապես մարդը պետք է տա իր համաձայնությունը, որպեսզի իրենից օրգան վերցնեն՝
մեկ այլ անձի փոխպատվաստելու համար կամ ինքը ենթարկվի վիրահատության, բժշկական միջամտության այս կամ այն մեթոդով։
Այսինքն՝ կարող ենք փաստել, որ իրավական սոմատոլոգիայի շրջանակում մարդու մարմինը դառնում է իրավահարաբերության օբյեկտ, երբ
անձն ենթարկվում է գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի։ Հավելենք,
որ իրավաբանության մեջ մարդը, ֆիզիկական անձը համարվում է իրավունքի սուբյեկտ, իրավահարաբերության մասնակից, իսկ մարդու մարմինը կարող է հանդես գալ որպես իրավահարաբերության օբյեկտ, այսինքն՝
բանական էակը՝ ֆիզիկական և հոգևոր ամբողջությունը՝ որպես սուբյեկտ,
իսկ մարմինը՝ նյութական-մարմնական դրսևորումը՝ օբյեկտ։
Անդրադառնալով գիտափորձերին մասնակցելու հարցին՝ Ս․Բախինը
նշում է, որ նորարարական հետազոտություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ է գիտականորեն հիմնավորված փորձ, միաձայնություն, որոշման
ընդուման կոլեգիալություն, կոնկրետ բժշկական հաստատություն, որտեղ
այն անցկացվելու է, անձի գիտակցված, իրազեկված համաձայնություն,
առողջությունը պահպանելու ռիսկ [2]։
Գիտականորեն հիմնավորվածության հենքը պետք է լինի տվյալ պետության և արտասահմանյան լավագույն փորձի համատեղումը [3], իսկ
հետազոտությունը պետք է հստակ մեթոդ ունենա, արձանագրվի, երբեմն
էլ վկաների մասնակցությամբ անցկացվի [4]։
Այսօր միջազգային, իսկ շատ դեպքերում՝ նաև ներպետական, մակարդակով ամրագրված է այն ընդհանուր դրույթը, որի էությունը հետևյալն է՝ նախքան գիտափորձի մասնակցելը կամ անձի նկատմամբ բժշկական միջամտություն իրականացնելն անձը պետք է իրազեկված լինի գիտափորձի, միջամտության բնույթի, տևողության, հնարավոր հետևանքների և վերաբերելի այլ տեղեկատվության վերաբերյալ։
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Ի՞նչ է մարդու համաձայնությունը, ի՞նչ տարրերից է այն բաղկացած
և ի՞նչ հիմքեր ունի։
Համաձայնությունը որևէ հարցի վերաբեյալ անձի դիրքորշումն է, համամիտ լինելը։ Իրավական հարթությունում այն ձեռք է բերում իրավական
համաձայնության արժեք։ Համաձայնությունը պետք է լինի գիտակցված,
կամային և իրազեկված, իսկ երբեմն նշում են՝ հստակ, արտահայտված։
Իրազեկված համաձայնությունը մարդու կամքի արտահայտությունն
է, ցանկությունը՝ թույլատրելու, որպեսզի իր մարմինը հանդիսանա գիտափորձի, հետազոտություն օբյեկտ, բժշկական միջամտության ենթարկվի։
Այն սոսկ ձևական առումով փաստաթղթի վրա անձի ստորագրության առկայություն չէ, այլ խոսքն անձի մասնավոր ընտրության մասին է։ Իրազեկված համաձայնությունը ենթադրում է, որ անձը իրազեկված է միջամտության սահմանների, կիրառելի մեթոդների, հնարավոր հետևանքների
մասին, և տվել է իր համաձայնությունը, այսինքն՝ անձն իրազեկված է, թե
ինչ հարաբերության մեջ է մտնելու, և որոնք են հնարավոր հետևանքները։ Իրազեկված համաձայնության հիմքում ընկած են հիպոկրատական
երդման մի շարք սկզբունքներ (օրինակ՝ հիվանդի լավագույն շահերից ելնելով գործելը (beneficence), հիվանդին վնաս հասցնելուց խուսափելը
(nonmaleficence) և այլն)։ Այն առնչվում է անձի ինքնորոշման սկզբունքներին։
Հավելենք, որ Ի․ Կանտն առաջիններից էր, որ փիլիսոփայական տեսանկյունից զարգացրեց ինքնավարության էությունը՝ նշելով, որ այն բարոյական գործողությունների հենքն է։ Ընդ որում՝ երբեմն նշվում է, որ անձի
ինքնավարությունն իր առավելագույն ձևով անհատականությունն է [5]։
Գիտակցված համաձայնությունը ենթադրում է, որ անձն իր հոգեֆիզիոլոգիական հատկությունների շրջանակում ի վիճակի է հասկանալ, թե
ինչ է սպասվում իրեն, կանխատեսել հարաբերությունների շրջանակը։
Կամային համաձայնությունը ենթադրում է, որ անձն իր կամքով,
առանց որևէ ճնշման, հարկադրանքի ցանկանում է, որ իր մարմինը դառնա գիտափորձի, հետազոտության, բժշկական միջամտության օբյեկտ՝
մասնակցելով գիտափորձերին, բժշկական միջոցառումներին։ Հավելենք,
որ կամային համաձայնության պատմությունը գալիս է XX դարից, այն առավել հայտնի է ամերիկյան իրականությանը, հետագայում այդ հարցն
արդիական դարձավ նացիստական բռնաճնշումներից հետո, երբ անձինք, առանց իրենց ցանկության, կամքի արտահայտման, ստիպողաբար
մասնակցում էին զանազան փորձարկումների, այդ թվում՝ բժշկական։
Անձի կամային ակտը վերաբերում է ոչ միայն փորձարկումներ,
բժշկական միջամտություն սկսելուն, այլ նաև՝ ընթացքին, այսինքն՝ անձն
իրավունք պետք է ունենա ցանկացած պահի հրաժարվել կան պահանջել
ընդհատել գիտափորձը, հետազոտությունը, բժշկական միջամտությունը։
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Վերջինի օրինակը բարդ է, քանզի դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ,
երբ բժշկական միջամտության կիրառման ժամանակ անձը, գտնվելով
ընդհանուր անզգայացման պայմաններում, ի վիճակի լինի արտահայտել
իր կամքը և հրաժարվել այդ միջամտությունից։ Ընդ որում՝ անձի հրաժարումը պետք է լինի առանց նախապայմանի, առանց որևէ բացասական
հետևանքի։
Համաձայնության արտահայտման եղանակներն են՝ որոշակի,
հստակ, որն էլ, իր հերթին, գրավոր՝ փաստաթղթով, կամ բանավոր՝ խոսքով, և ենթադրյալ։
Հստակ, որոշակի համաձայնությունը ենթադրում է, որ համաձայնություն տված սուբյեկտի դիրքորոշումը պետք է լինի որոշակի, առանց
տարընկալումների։ Եթե համաձայնությունը երկդիմի ձևակերպում է պարունակում, ապա պետք է գործի այն կանխավարկածը, որ անձը չի տվել
իր համաձայնությունը, քանզի այդ համաձայնությունը որոշակի չէ։ Ավելին՝ որոշակիությունը վերաբերում է ոչ միայն անձի արտահայտած տեսակետին, այլ նաև գիտափորձի, հետազոտության, միջմատության բովանդակությունը ևս պետք է հստակ լինի, շրջանակը և կիրառելի մեթոդները՝
որոշակի։
Հստակ համաձայնություն գրավոր լինելը վերջինիս գրված, նշված լինելն է՝ թղթի կամ որևէ այլ իրի վրա, իսկ բանավոր լինելը խոսքի արտահայտումն է։
Բանավոր խոսքի միջոցով անձի համաձայնության օրինակ է, երբ
անձը գրել չգիտի կամ տվյալ պահին գրելու կարողություն չունի, սակայն
ի վիճակի է խոսել և իր ցանկությունն արտահայտում է վերբալ եղանակով։ Այս դեպքում այդ ցանկության արտահայտումը կարող է տեղի ունենալ նաև վկաների ներկայությամբ՝ հետագայում իրավական խնդիրներից
խուսափելու համար։
Ենթադրյալ համաձայնություն առկա է այն դեպքում, երբ, օրինակ,
բժշկական միջամտություն կիրառելուց առաջ հնարավոր չէ ճշգրտել հիվանդի ցանկությունը, քանզի վերջինս ի վիճակի չէ այն արտահայտել։ Այս
դեպքում գործ ունենք միջնորդավորված համաձայնության հետ, երբ հիվանդի փոխարեն վերջինիս մերձավոր հարազատները, բարեկմաներն
են այդ համաձայնությունը տալիս։ Միևնույն ժամանակ մերձավոր հարազատի համաձայնություն տալը չպետք է դիտարկվի արհեստական իրավիճակ, քանզի ամեն պարագայում վերջնական որոշումը, միջամտության
սահմանները բժշկական հանձնաժողովը, բժիշկը պետք է որոշեն՝ ելակետ ունենալով հիվանդի լավագույն շահը՝ հիվանդի կյանքի, առողջության պահպանման հարցերում։
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Այսինքն՝ վերը նշվածից բխում է, որ անձի համաձայնությունը
դրսևորվում է կա՛մ անձի, կա՛մ անձի ներկայացուցչի կողմից, օրինակ՝
օրինական ներկայացուցիչը (ծնողը, որդեգրողը, խնամակալը)։ Օրինական կամ միջնորդավորված ներկայացուցչի կողմից տրված համաձայնությունը վավեր կլինի, եթե այն բխի հիվանդի լավագույն շահից։
Խնդիրն այլ կլինի, երբ հարցը վերաբերում է հոգեկան հիվանդություն
ունեցող կամ անգործունակ ճանաչված անձանց իրազեկված համաձայնությանը։ Այստեղ, կարծում ենք, հարցի լուծումը պետք է բխի հիվանդի
լավագույն շահից, որը գնահատողական կատեգորիա է, և յուրաքանչյուր
դեպքում բժշկական վարչանու շրջանակում պետք է այն լուծվի, իսկ առանձին դեպքում՝ բուժող բժշկի կողմից, եթե հնարավոր չէ հրատապ ստանալ
բժշկական վարչանու կարծիքը, իսկ բժշկական միջոցառումների ժամանակին չիրականացումը կվտանգի հիվանդի կյանքը, առողջությունը։
Իրազեկված համաձայնության մասով հետաքրքրական է Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետև՝ ՄԻԵԴ) պրակտիկան, իրավական դիրքորոշումը, որը տրվել է Մարդու իրավունքների
եվրոպական համաձայնագրի (կոնվենցիայի) (այսուհետև՝ ՄԻԵՀ) կոնկրետ հոդվածի շրջանակում (հիմնականում հոդվածներ 1, 3, 8)։
Մասնավորապես, «Կոնովալովան ընդդեմ Ռուսաստանի» գործով [6]
ՄԻԵԴ-ն արձանագրել էր ՄԻԵՀ 8-րդ հոդվածի խախտում, երբ ծննդաբերող կինը չէր տվել իր համաձայնությունը, որպեսզի ծննդաբերության պահին ուսանողները (պրակտիկա անցնող) ներկա գտնվեին այդ սենյակում։
ՄԻԵԴ-ն արձանագրել էր, որ խախտվել է անձի մասնավոր և ընտանեկան
կյանքի անձեռնմխելիության սկզբունքը, հիվանդի մասնավորության
իրավունքը։
Այսինքն՝ սույն գործով ակնհայտ է, որ հղի կինը իր մասնավոր և ընտանեկան կյանքին վերաբերող հարցերին այլոց մասնակցության համար
պետք է տար իր համաձայնությունը, որը չէր տվել։ Այս իրավիճակում կինը
բժշկական միջամտության էր ենթարկվել, սակայն այստեղ հարցը ոչ թե
այն էր, որ կինը համաձայնություն չէր տվել բժշկական միջամտության ենթարկվեր, այլ կինը համաձայնություն չէր տվել, որ այդ միջամտության
ժամանակ այլ անձինք ներկա գտնվեն, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապ չունեն իրականացվելիք բժշկական միջամտության հետ։
Սույն գործով անձի իրազեկված համաձայնության գաղափարը լայն մեկնաբանելով, կարծում ենք, ՄԻԵԴ-ը շեշտեց ոչ միայն բուն գործընթացի,
այլ այդ գործընթացը դիտող անձանց համար անձի իրազեկվածության
առկայությունը։
Ուսումնասիրելով բժշկական միջամտության ոլորտում անձի համաձայնության էությունը՝ պետք է նշենք, որ այդ համաձայնության մասն է
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կազմում հիվանդի իրավունքը՝ հրաժարվելու միջամտությունից, սակայն
այս դեպքում վերջինս պետք է իրազեկված լինի միջամտության չկիրառման հնարավոր բացասական հետևանքների մասին։ Այս այն իրավիճակն
է, երբ անձը, ունենալով բժշկական միջամտության ենթարկվելու անհրաժեշտություն, հրաժարվում է դրանից՝ որպես իր սուբյեկտիվ իրավունքի
իրականացում։
Վերը նշված բոլոր իրավիճակներում քննարկում էինք այն դեպքերը,
երբ հիվանդը պետք է արտահայտի իր ցանկությունը, որպեսզի մասնակցի գիտափորձերի կամ ենթարկվի բժշկական միջամտության։ Անհրաժեշտ է նաև այն փաստել, որ բժշկական միջամտության շրջանակում հիվանդի համաձայնությունը կարող է նաև ելակետային չլինել, այսինքն՝ հիվանդի ինքնավարությունը չի ենթադրում, թե նա կարող է ստանալ ցանկացած բուժում, որը կպահանջի։ Այստեղ բժիշկը կարող է սահմանափակել այդ ցանկությունը՝ հիմք ընդունելով բժշկական էթիկան, առկա բուժման մեթոդները և հիվանդի լավագույն շահը՝ ողջամիտ հավասարակշռության մեջ։
Ամփոփելով՝ կարող ենք փաստել, որ կյանքը և մարմինը տնօրինելը
մարդու իրավունքն է, հետևաբար մարդն ազատ է իր սոմատիկ իրավունքներն իրականացնել ազատորեն։ Գիտափորձերին մասնակցելը և բժշկական միջամտության ենթարկվելն անձի սուբյեկտիվ դիրքորոշում է, որոշումը՝ մասնակցել գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի, մարմինը
դարձնել գիտափորձի օբյեկտ, ենթարկվել բժշկական միջամտության։
Յուրաքանչյուր դեպքում մասնակցելով գիտափորձի կամ ենթարկվելով
բժշկական միջամտության՝ անձը պետք է արտահայտի իր հստակ, կամային, իրազեկված համաձայնությունը, որը համալիր գործողությունների,
միջոցառումների ամբողջություն է։ Այդ համաձայնության արտահայտման
հիմքում պետք է լինի անձի լավագույն շահը։ Ուսումնասիրման հիմքում
ունենալով մարդկության դաժան պատմությունը, երբ անձինքն առանց
իմացության ու համաձայնության ենթարկվում էին գիտափորձերի և բժշկական միջամտության, անհրաժեշտ է հստակ կառուցակարգեր նախատեսել, որոնք կկարգավորեն այս ոլորտում առաջացող հարաբերությունները՝ հարցերի լուծման հիմքում նկատի ունենալով այն բոլոր խնդիրները,
որոնք վերաբերում են անձի համաձայնությանը։
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊԿԱ գիտական քարտուղար,
իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում իրավունքների և ազատությունների սահմանափակմանը։ Ներկայացվում են մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումների հիմնական
պայմանները։
Ուսումնասիրվում են մտքի, խղճի և կրոնի ազատության սահմանափակումների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի իրավական դիրքորոշումները։
Հիմնաբառեր․մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն, իրավունքների սահմանափակում, հանրային շահ, իրավաչափ նպատակ, ժողովրդավարական հասարակություն։

ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով ամրագրված է. «Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության
պարտականություններն են: Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք»:
Պետության պարտականությունն է օրենսդրորեն կարգավորել մարդու և պետության փոխհարաբերությունները՝ հաշվի առնելով և՛ անհատական, և՛ հանրային շահերը, ինչպես նաև օրենսդրորեն սահմանել մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացման սահմանները,
հակառակ դեպքում չափից ավելի ազատությունը կարող է հանգեցնել ինչպես հանրության շահերի, այնպես էլ այլ անձանց իրավունքների հետ
բախման: Նման հնարավոր բախումները կանխելու և տարբեր շահերն ու
իրավունքները միմյանց հետ համաձայնեցնելու համար սկզբունքորեն չի
բացառվում պետության միջամտելու հնարավորությունը հիմնական իրավունքների իրականացմանը:
Պետությունը նման միջամտությունն իրականացնում է հիմնական
իրավունքների սահմանափակումների միջոցով: Իրավաբանական գրականության մեջ «իրավունքների սահմանափակում» հասկացության բո157
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վանդակության վերաբերյալ միասնական մոտեցում չկա: Առավել տարածված է այն մոտեցումը, ըստ որի՝ սահմանափակումը նորմատիվ իրավական ակտով ամրագրված և պետության կողմից ինչ-ինչ կարևոր շահերից ելնելով կոնկրետ իրավունքի բովանդակության նեղացումը, նվազեցումը, բացառումն է [1]:
Ժամանակակից պետություններում մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները նախատեսվում են տվյալ պետությունների սահմանադրություններով կամ (և) օրենքներով: Այդ իրավական
ակտերով սահմանվում են մարդու իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակումների հիմնական պայմանները, որոնք ներկայացնում
ենք ստորև:
1. Սահմանափակումը պետք է նախատեսված լինի օրենքով։
Սահմանափակումների ամրագրումը բացառապես օրենքով անձին
զերծ է պահում իշխանության կողմից զուտ նպատակահարմարությամբ
առաջնորդվելու վտանգից: Միջամտությունը իրավունքի իրականացմանը
պետք է ոչ միայն սահմանված լինի օրենքով, այլև համապատասխանի
իրավական որոշակիության սկզբունքին: Օրենքը պետք է պատշաճ կերպով մատչելի լինի անձի համար, համապատասխան հանգամանքներում
հնարավորություն ընձեռի կողմնորոշվելու, թե անհրաժեշտության դեպքում ինչ իրավական նորմեր են կիրառվելու: Բացի այդ, օրենքի ցանկացած սահմանափակող նորմ պետք է ձևակերպված լինի բավարար
ճշգրտությամբ, որպեսզի անձը հնարավորություն ունենա կանխատեսելու
այն հնարավոր հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ որոշակի
հանգամանքներում: Օրենքի լեզուն պետք է լինի պարզ, ունենա որոշակի
հստակ իմաստ, հակասություններ չպարունակի, իրավակիրառման ընթացքում բացառի բազմանշանակությունը [2]:
Այս առումով հարկ է նշել, որ 2015 թ. սահմանադրական բարեփոխումներից հետո ՀՀ Սահմանադրության 79-րդ հոդվածում ամրագրվեց.
«Հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս
օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների և
ազատությունների կրողները և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ»:
2. Սահմանափակումը հետապնդում է Սահմանադրությամբ, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային պայմանագրերում նախատեսված որևէ իրավաչափ նպատակ։
Հիմնարար իրավունքների և ազատությունների յուրաքանչյուր սահմանափակում պետք է ուղղված լինի Սահմանադրությունում, ինչպես նաև
մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերում
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սպառիչ կերպով նշված արժեքների պաշտպանությանը, որն ընդունված
է անվանել «իրավաչափ նպատակներ»:
Որոշ պետություններում Սահմանադրությունը, ինչպես նաև մարդու
իրավունքներին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերը սահմանում են
հիմնարար իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման իրավաչափ նպատակների սպառիչ ցանկը: Որպես կանոն, այդ ցանկը ներառում է՝ պետական անվտանգությունը, հասարակական կարգի պահպանումը, հանրության առողջությունն ու բարոյականությունը, այլոց սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվը և բարի համբավը, սահմանադրական կարգի հիմունքները, անկարգություններն ու
հանցագործությունները կանխելու անհրաժեշտությունը:
3. Սահմանափակումն անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում:
Ցանկացած միջամտություն, որը նախատեսված է օրենքով և հետապնդում է իրավաչափ նպատակ, պետք է համապատասխանի «անհրաժեշտության» չափանիշին: Այսինքն` պետական իշխանության կողմից
հիմնարար իրավունքի կամ ազատության ցանկացած սահմանափակում
պետք է պայմանավորված լինի «անհետաձգելի հասարակական պահանջով», պետք է լինի արդարացված և հետապնդվող նպատակին համաչափ:
Յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, պայմանավորված գործի հանգամանքներով, պետք է հիմնավորվի, թե արդյոք իրավաչափ նպատակով
պաշտպանվող շահը գերակա՞ է եղել անձի իրավունքի կամ ազատության
նկատմամբ, և արդյոք առկա՞ է «անհետաձգելի հասարակական պահանջի» առկայության այնպիսի փաստ, որ արդարացվի այդ միջամտության
հավասարակշռված և բարեխիղճ լինելը: Սկզբունքորեն, որքան ավելի
անհրաժեշտ լինի «սոցիալական հրատապ կարիքը», այնքան ավելի հեշտ
կլինի միջամտությունն արդարացնելը: Ազգային անվտանգությունը հզոր
նկատառում է, սակայն, ընդամենն այդ նկատառումը հայտարարելով, պետությունը չի ազատվում իրավունքի միջամտության արդարացումը հիմնավորելու պարտականությունից [3]:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետև՝ ՄԻԵԴ)
իր իրավական դիրքորոշումներում բազմիցս նշել է, որ մարդու իրավունքների՝ օրենքով սահմանափակումը թույլատրելի է միայն այն դեպքերում,
եթե դա համարվում է «ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ»: Ընդ որում՝ ՄԻԵԴ-ը «ժողովրդավարական հասարակությունը»
բնութագրել է որպես այնպիսի հասարակություն, որին բնորոշ է բազմակարծությունը, հանդուրժողականությունն ու լայնախոհությունը:
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Դիտարկենք այս հարցը խղճի, մտքի և կրոնի ազատության իրավունքի սահմանափակման հարթությունում։ Արդյոք կրոնի կամ համոզմունքի
«դավանման» սահմանափակումն անհրաժե՞շտ է ժողովրդավարական
հասարակությունում։
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Համաձայնագրի (Կոնվենցիայի) 9-րդ հոդվածով սահմանված է. «Յուրաքանչյուր մարդ ունի մտքի, խղճի ու կրոնի ազատության իրավունք. այդ իրավունքը ներառում է իր կրոնը կամ համոզմունքները փոխելու ազատությունը, և իր կրոնը և համոզմունքները ինչպես
միանձնյա, այնպես էլ ուրիշների հետ համատեղ, հրապարակային կամ
մասնավոր կարգով, ժամերգությամբ, ուսմունքով դավանելու և կրոնական ու ծիսական արարողություններ կատարելու ազատությունը:
Իր կրոնը կամ համոզմունքները դավանելու ազատությունը ենթակա
է միայն այնպիսի սահմանափակումների, որոնք սահմանված են օրենքով
և անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակության մեջ՝ ի շահ հասարակական անդորրի, հասարակական կարգի, առողջության ու բարոյական պահպանության կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար»:
Հստակ է, որ մտքի, խղճի կամ համոզմունքի դավանման ազատությունն անհրաժեշտության դեպքում պետք է սահմանափակվի՝ ի նպաստ
հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության ու բարքերի պահպանության կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության: Սակայն միշտ չէ, որ առանց բարդությունների կարելի է ցույց տալ որոշակի իրավիճակում Համաձայնագրի
9-րդ հոդվածի իրավունքների մասով միջամտությունների՝ «ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ» լինելու հանգամանքը:
«Անհրաժեշտություն» հասկացությունը, ուղղակի թե անուղղակի, ներառված է Համաձայնագրի մի քանի հոդվածներում, սակայն տարբեր համատեքստերում այն ունի տարբեր նշանակություն: Այն հոդվածները (որոնցից է 9-րդ հոդվածը), որոնք երաշխավորում են գլխավորապես քաղաքացիական ու հասարակական բնույթի իրավունքներ, ենթակա են լայն սահմանափակումների, իսկ այն հոդվածները, որոնք երաշխավորում են հիմնականում անձնական անձեռնմխելիության, մարդկային արժանապատվությանը վերաբերող իրավունքներ, կա՛մ ենթակա չեն որևէ հստակ սահմանափակման, կա՛մ ենթակա են միայն նեղ սահմանափակումների:
Այդ նպատակով ՄԻԵԴ-ը ներպետական կառավարման մարմիններին ընձեռել է մարդու իրավունքների իրականացմանը միջամտելու «թույլատրելի հայեցողության որոշակի շրջանակ»: ՄԻԵԴ-ն ընդունում է, որ
կրոնի բնագավառում որոշումների կայացման որոշ գործընթացներ քննելիս իր իրավասությունը սահմանափակ է: Ներպետական իրադրությունը
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կարող է արտահայտել պատմական, մշակութային ու քաղաքական նրբություններ, իսկ միջազգային ատյանը կարող է բավականաչափ տեղեկացված ու պատրաստված չլինել այդ վեճերը լուծելու համար:
Թեև Համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի շարադրանքում ուղղակիորեն
չի մատնանշվում որևէ կրոն կամ համոզմունք դավանելու կամ ընդունելու
հարկադրանքի արգելք (ինչպես արտահայտված է Քաղաքացիական ու
քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 18-րդ հոդվածում 1),
սակայն 9-րդ հոդվածի հետ կապված խնդիրներ կարող են ծագել այն
իրադրություններում, երբ անհատներից պահանջվում է գործել իրենց
խղճի կամ համոզմունքների դեմ: Օրինակ՝ «Բուսկարինին և մյուսներն
ընդդեմ Սան Մարինոյի» գործում ընտրված երկու խորհրդարանականներից, որպես պաշտոնի անցնելու պայման, պահանջվել է երդվել Աստվածաշնչի վրա: Հայցվող կառավարությունը փորձում էր փաստարկել, որ
գործածվող ձևակերպումը («Երդվում եմ սուրբ Ավետարաններով միշտ
լինել հավատարիմ և հնազանդվել Հանրապետության Սահմանադրությանը»), ըստ էության, ունի ոչ թե կրոնական, այլ պատմական ու սոցիալական նշանակություն: Համամիտ լինելով հանձնաժողովի հետ այն հարցում, որ «հասարակության տարբեր տեսակետները խորհրդարանում
ներկայացնելու համար նախատեսված մանդատը որոշակի համոզմունքների նկատմամբ կողմնորոշման մասին նախապես հռչակման առարկա
դարձնելը հակասական կլիներ», ՄԻԵԴ-ը որոշեց, որ այդ պահանջի պարտադրումը չի կարող «անհրաժեշտ համարվել ժողովրդավարական հասարակությունում» [4]:
Պրակտիկայում լինում են դեպքեր, երբ անձը չի կարողանում իրականացնել իր իրավունքը՝ հստակ իրավական հիմքերի բացակայության
պատճառով: Այլ կերպ ասած՝ բացակայում է համապատասխան իրավունքի իրականացման կարգը սահմանող իրավական ակտը։ Օրինակ՝
«Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործում Մեծ պալատը վճռել է, որ
դիմումատուի նկատմամբ պատժամիջոց կիրառելն այնպիսի հանգամանքներում, երբ որևէ արտոնություն չի տրվել՝ ելնելով անձի խղճի ու համոզմունքների պահանջմունքներից, չի կարող համարվել ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ միջոց: Մանավանդ որ դիմումատուն զորակոչից խուսափելու մասով դատավարության ընթացքում
պարբերաբար կրկնել էր այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայություն կատարելու իր առաջարկը:
Դատարանը վճռել է, որ զինվորական ծառայությանը դեմ լինելը, եթե
դրա դրդապատճառը բանակում ծառայելու պարտականության և անձի

Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի այնպիսի հարկադրանքի, որը նսեմացնում է սեփական
ընտրությամբ կրոն կամ համոզմունք ունենալու կամ ընդունելու ազատությունը։
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խղճի կամ նրա խորունկ ու անկեղծ կրոնական կամ այլ համոզմունքների
միջև լուրջ ու անհաշտ հակասությունն է, բավարար համոզչականության,
լրջության ու հետևողականության հավատամք կամ համոզմունք և կարևորություն է ներկայացնում, որպեսզի ներգրավի 9-րդ հոդվածի երաշխիքները:
Սույն գործով դիմողը «Եհովայի վկաներ» կրոնական խմբի անդամ է,
որի հավատի մեջ է մտնում այն համոզմունքը, թե պետք է հակադրվել
բանակում նույնիսկ անզեն ծառայությանը: Ուստի Դատարանը պատճառ
չունի կասկածելու, որ դիմողի կողմից զինվորական ծառայության դեմ
ունեցած առարկության դրդապատճառը նրա կրոնական համոզմունքներն են, որոնց նա դավանել է անկեղծորեն, և որոնք լուրջ ու անհաշտ
հակասության մեջ են եղել զինվորական ծառայություն իրականացնելու
նրա պարտականության հետ [5]:
Կարևոր է դիմողի դրությունը տարանջատել այն իրադրությունից,
որը վերաբերում է այնպիսի պարտավորության, որն ինքնին առնչություն
չունի խղճին, ինչպիսին է, օրինակ, ընդհանուր հարկային պարտավորությունը: Զորակոչին չներկայանալը կապված է եղել դիմողի կրոնական
համոզմունքների «դավանման» հետ, և հետևաբար զորակոչից խուսափելու համար դատապարտումը հանդիսացել է կրոնը դավանելու ազատության նկատմամբ միջամտություն:
Նշենք, որ հիշյալ գործով դիմումատուի հետապնդումը և դատապարտումը տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն իսկ պաշտոնապես պարտավորություն էր ստանձնել Եվրոպայի
Խորհրդի առջև` անդամակցությունից որոշ ժամանակ անց ընդունելու
այլընտրանքային ծառայության մասին օրենք, ինչն իշխանությունները կատարեցին դիմումատուի դատապարտումից հետո մեկ տարվա ընթացքում:
Ստանձնած պարտավորությունների համաձայն՝ ՀՀ օրենսդիր մարմինը 2003 թվականին ընդունեց «Այլընտրանքային ծառայության մասին»
ՀՀ օրենքը, որի 3-րդ հոդվածում ամրագրված է. «Այլընտրանքային զինվորական ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հանրապետության
այն քաղաքացին, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին
հակասում են միայն զենք կրելը, պահելը, պահպանելը կամ օգտագործելը:
Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին հակասում է ընդհանրապես զինվորական
ծառայություն անցնելը»:
Ներկայում 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում ՀՀ Սահմանադրության 41-րդ հոդվածով ամրագրվեց. «Մտքի,
խղճի և կրոնի ազատության արտահայտումը կարող է սահմանափակվել
միայն օրենքով` պետական անվտանգության, հասարակական կարգի,
առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և
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ազատությունների պաշտպանության նպատակով: Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին հակասում է
զինվորական ծառայությունը, ունի օրենքով սահմանված կարգով այն
այլընտրանքային ծառայությամբ փոխարինելու իրավունք»:
Բազմակարծությունը, հանդուրժողականությունն ու լայնախոհությունը «ժողովրդավարական հասարակության» դրոշմն են: Թեև անհատական շահերը երբեմն պետք է ստորադասվեն խմբային շահերին, սակայն
ժողովրդավարությունը չի ենթադրում, թե միշտ պետք է առավելություն
տրվի մեծամասնության շահերին. անհրաժեշտ է հասնել այնպիսի հավասարակշռության, որը կապահովի փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ արդարացի ու պատշաճ վերաբերմունք:
Պետության կողմից կրոնական փոքրամասնությունների համոզմունքների նկատմամբ հարգանքը՝ նրանց հնարավորություն տալով հասարակությանը ծառայելու ըստ իրենց խղճի թելադրանքի, չի հանդիսանում խտրականություն, այլ հակառակը՝ ապահովում է լիարժեք ու կայուն
բազմակարծություն և նպաստում հասարակության կրոնական ներդաշնակությանն ու հանդուրժողականությանը:
Այսպիսով, որպես ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ միջոց՝ իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը հնարավորություն է տալիս հավասարակշռելու անհատի և հասարակության
շահերը:
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ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ

ԵԽ և ԵՄ երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և
Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀՀ ԵՐԿՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ՝ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ԽՈՐԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ երկքաղաքացիների՝ հանրային
ծառայության անցնելու առանձնահատկությունները ինչպես 2005 թ.
և 2015թ. իրականացված սահմանադրական բարեփոխումների խորապատկերում: Վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ երկքաղաքացիների հանրային ծառայության անցնելու առանձնահատկությունները
սահմանող օրենսդրական ակտերը և ներկայացվել նշված առանձնահատկությունները բարելավելու անհրաժեշտության հիմնավոր
եզրահանգումներ՝ արդի օրենսդրական բարեփոխումների իրականացման համատեքստում:
Հիմնաբառեր: երկքաղաքացի (բիպատրիդ), երկքաղաքացիություն, հանրային ծառայություն, սահմանադրական բարեփոխումներ, պաշտոն, պաշտոնատար անձ:

Երկքաղաքացիության ինստիտուտը ՀՀ-ում առաջին անգամ ամրագրվեց 2005 թ․ իրականացված սահմանադրական բարեփոխումների
արդյունքում, մասնավորապես՝ ՀՀ Սահմանադրությունը լրացվեց 30¹-րդ
հոդվածով, որի 4-րդ մասով ամրագրվեց հետևյալ դրույթը՝ երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց իրավունքները և պարտականությունները
սահմանվում են օրենքով։ Այսինքն՝ սահմանադրորեն հնարավորություն
տրվեց օրենսդրին ամրագրելու երկքաղաքացիների իրավունքներն ու
պարտականությունները, քանի որ այս դրույթից բխում էր, որ երկքաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները ամբողջովին չեն
կարող նույնանալ ՀՀ այն քաղաքացիների իրավական կարգավիճակը
կազմող իրավունքներին ու պարտականություններին, որոնք չունեն միաժամանակ այլ պետության քաղաքացիություն:
Ուստի դրան համապատասխան՝ 1995թ. հոկտեմբերի 23-ին ընդունված «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում 2007 թվականին կատարվեց լրացում և օրենքը լրացվեց 13¹-րդ հոդվածով, որով ամրագրվեց
«երկքաղաքացի» եզրույթը և որպես ընդհանուր կանոն ամրագրվեց նաև
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դրույթ առ այն, որ ՀՀ երկքաղաքացին ունի ՀՀ քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր իրավունքները և կրում է ՀՀ քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր պարտականություններն ու պատասխանատվությունը,
բացառությամբ ՀՀ միջազգային պայմանագրերով կամ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նշված բացառությունները, որոնք պետք է ամրագրվեին օրենքով հիմնականում վերաբերում են հենց հանրային ծառայության անցնելու իրավունքի իրականացմանը: 2005-2015 թթ. ՀՀ
օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նման բացառություններ
սահմանվում են հիմնականում որոշակի պատասխանատու պաշտոններ
զբաղեցնելու առնչությամբ, հատկապես, երբ դրանց գործունեությունը
վերաբերում է պետական անվտանգությանը, պետական գաղտնիքի հետ
առնչությանը։
Այսպես՝ «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության
մասին» ՀՀ օրենքի [1] 47-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝
ՀՀ քաղաքացիության հետ միաժամանակ այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում անձը ենթակա է ծառայությունից արձակման: «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի [2] 3-րդ հոդվածի և 45-րդ հոդվածի 1-ին մասերի դրույթների համաձայն՝ ոստիկանության ծառայողը, բացառությամբ ոստիկանության բարձրագույն խմբի
պաշտոն զբաղեցնող ծառայողի, կարող է միաժամանակ լինել այլ պետության քաղաքացի: Ոստիկանության բարձրագույն խմբի պաշտոն
զբաղեցնող ծառայողի կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք
բերելու դեպքում՝ ծառայողը ազատվում է ծառայությունից: 2011 թ. ընդունված և 2016-ին ուժը կորցրած ճանաչված ՀՀ ընտրական օրենսգրքի [3]
105-րդ և 107-րդ հոդվածների դրույթների համաձայն՝ Ազգային ժողովի
պատգամավորի թեկնածու չեն կարող առաջադրվել և պատգամավորի
թեկնածու չեն կարող գրանցվել ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն այլ
պետության քաղաքացիություն: Նույն օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի համաձայն «այլ պետության քաղաքացի չլինելու» պահանջ սահմանված էր նաև
հանրապետության նախագահի թեկնածուի համար: 2005 թ․ իրականացված սահմանադրական բարեփոխումներից հետո 2003 թ. ընդունված և
2016 թ. ուժը կորցրած ճանաչված «Մարդու իրավունքների պաշտպանի
մասին» ՀՀ օրենքում [4] 2006 թ. կատարվեց համապատասխան լրացում
և Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոն զբաղեցնող անձի համար
նույնպես սահմանվեց վերջին 5 տարում ՀՀ քաղաքացի լինելու պահանջ,
իսկ որպես պաշտոնից ազատման հիմք սահմանվեց նաև այլ երկրի քաղաքացիություն ձեռք բերելու հանգամանքը:

166

Իրավագիտություն

Նշված սահմանափակումներով պայմանավորված օրենսդիրը սահմանեց նաև օրենքով սահմանված ժամկետում ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում այդ մասին հայտնելու պարտականություն: Ընդ որում՝ այդ
տեղեկատվությունը անհրաժեշտ էր նաև վերը նշված որոշակի պաշտոնների համար սահմանված սահմանափակումներով, այսինքն՝ երկքաղաքացիություն ունեցող ՀՀ քաղաքացու պաշտոնեական պարտականությունները դադարեցնելու կամ որոշակի պաշտոններում նրանց նշանակումը բացառելու հարցը լուծելու նկատառումով:Օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետը նախատեսված էր «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ
օրենքի 13¹-րդ հոդվածում և սահմանված էր մեկամսյա ժամկետում այլ
պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում այդ
մասին ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին հայտնելու պարտականություն: Իսկ հայտնելու կարգը կարգավորվեց 2007 թ․ սեպտեմբերի 20-ի
N 1110-Ն ՀՀ կառավարության որոշմամբ:
Միևնույն ժամանակ օրենսդիրը սահմանեց նաև վերը նշված պահանջը կամ պարտականությունը չկատարելու համար պատասխանատվություն: Այսպես, ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգիրքը 2007 թ. լրացվեց 195.2-րդ հոդվածով [5], որը հիսուն հազար
դրամ տուգանք սահմանեց ՀՀ քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում ՀՀ կառավարության
լիազոր մարմնին չհայտնելու համար:
Այս կապակցությամբ ներկայացվող ժամանակահատվածում ՀՀ
քրեական օրենսգիրքը լրացվեց նաև 314.1 հոդվածով [6], որով քրեական
պատասխանատվություն սահմանվեց այլ պետության քաղաքացիություն
ընդունելու կամ ստանալու դեպքում օրենքով սահմանված ժամկետում ՀՀ
կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելու համար ՀՀ այն քաղաքացու կողմից, որը հավակնում է այնպիսի պաշտոն զբաղեցնելու, որն զբաղեցնելն օրենքով արգելված է այլ պետության քաղաքացի հանդիսացող
ՀՀ քաղաքացիներին, ինչպես նաև այն պաշտոնատար անձի կողմից,
որը, օրենքի համաձայն, չէր կարող լինել նաև այլ պետության քաղաքացի:
Այնուհանդերձ, հարկ է ընդգծել, որ դեռևս օրենսդրությամբ սահմանված
վերը նշված որոշակի պաշտոնների համար սահմանված սահմանափակումների գործողության պայմաններում օրենսդիրը 2017թ. կատարված
փոփոխություններով ՀՀ քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելու համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունն ուժը կորցրած ճանաչեց [7], դրան համապատասխան նաև
«ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի 13¹-րդ հոդվածում սահմանված
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մեկամսյա ժամկետում այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ
ստանալու դեպքում այդ մասին ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին
հայտնելու պարտականությունը հանվեց [8]: Նշվածի համատեքստում ՀՀ
կառավարության հայտնելու կարգը սահմանող 2007 թ. սեպտեմբերի 20-ի
N 1110-Ն որոշումը նույնպես ուժը կորցրած ճանաչվեց:
Արդյունքում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314.1 հոդվածի իրավակարգավորումներում առաջացան բացեր՝ այդ նորմի կիրառման, մասնավորապես՝ արարքների որակման համատեքստում, քանզի բլանկետային այս
նորմի համար անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ուժը կորցրած ճանաչվեցին (օրենսդրությամբ հայտնելու ժամկետ և հայտնելու կարգ այլևս
չի սահմանվում): Կարծում ենք, օրենսդիրը վերը նշված փոփոխությունները
պետք է կատարեր համալիր և համակարգված՝ բացառելով օրենսդրական
նոր կարգավորումների արդյունքում առաջացած բացերն ու հակասությունները: Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, հիմնականում կատարվել են
իրավիճակային օրենսդրական լուծումներ՝ հընթացս էլ ավելի խրթին
դարձնելով իրավակիրառ պրակտիկան: Արդեն 2015թ․ սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում սահմանադրական վերը նշված «երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են օրենքով» դրույթը իր ուղղակի կարգավորմամբ
չպահպանվեց։ Անշուշտ, սա չէր նշանակում, որ ՀՀ-ում այս բարեփոխումների արդյունքում սահմանադրությունը հրաժարվեց երկքաղաքացիության ինստիտուտից:
Կարծում եմ, նշված դրույթը կրկին չամրագրելու նպատակը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, որոնք հանգում են հետևյալին.
նախ՝ երկքաղաքացիության ինստիտուտի ամրագրման կամ դրանից հրաժարման հնարավորությունը սահմանադիրը վերապահել է օրենսդրին և
ըստ էության, նման մոտեցումը, անշուշտ, համահունչ է միջազգային փորձին: Այսպես, արտասահմանյան երկրներից մեծամասնությունում, որոնք
ճանաչում են երկքաղաքացիության ինստիտուտը, կամ այն ամրագրում
են սահմանադրորեն [9] կամ միայն օրենսդրական համապատասխան
ակտով: Միջազգային փորձի վերլուծությունը թույլ է տալիս արձանագրելու, որ քննարկվող ինստիտուտը, որպես կանոն, ամրագրվում է միայն քաղաքացիությունը կարգավորող համապատասխան նորմատիվ ակտերով
[10]: Երկրորդ՝ վերը նշված կարգավորման բացակայությունը նշանակում
է նաև, որ ՀՀ երկքաղաքացիների և ՀՀ քաղաքացիների միջև իրավունքների ու պարտականությունների տարբերություն չպետք է դրվի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Սահմանադրությունը հենց ինքն է նախատեսում համապատասխան վերապահում ՀՀ երկքաղաքացիների համար:
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Իսկ այդ վերապահումներն սահմանադրությամբ նախատեսված առանձին պաշտոնների զբաղեցման իրավունքի սահմանափակումներն են:
Այսինքն՝ 2015 թ. փոփոխություններով Սահմանադրության 49-րդ հոդվածով ամրագրվեց յուրաքանչյուր քաղաքացու ընդհանուր հիմունքներով
հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը: Ավելին, սահմանադրորեն
առանձնացվեցին նաև այն պաշտոնները, որոնք զբաղեցնելու կամ այդ
պաշտոներում նշանակվելու իրավունքը պատկանում է բացառապես ՀՀ
այն քաղաքացներին, ովքեր չունեն այլ պետության քաղաքացիություն:
Մասնավորապես, ԱԺ պատգամավոր, Մարդու իրավունքների պաշտպան, Կառավարության անդամ (վարչապետ, փոխվարչապետներ, նախարարներ), Կենտրոնական բանկի խորհրդի, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի, Հաշվեքննիչ պալատի անդամներ կարող է ընտրվել կամ նշանակվել վերջին 4 տարում միայն ՀՀ քաղաքացին, ՀՀ նախագահը՝ վերջին 6
տարում միայն ՀՀ քաղաքացին, իսկ դատավորները, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, Գլխավոր դատախազն առանց ժամկետային
սահմանափակման միայն ՀՀ քաղաքացին [11]: Ի դեպ, Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի համաձայն նաև տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ընտրություններին (համայքնի ավագանի անդամ և համայնքի ղեկավար [12]) ընտրվելու իրավունքը կարող է վերապահվել նաև ՀՀ
քաղաքացիություն չունեցող անձանց:
2015 թ․ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո վերը նշված
սահմանադրական իրավակարգավորումներին համապատասխանեցվել
են արդեն մի շարք օրենսդրական ակտեր, ընդունվել են սահմանադրական օրենքներ, մշակվել են համապատասխան օրենսդրական նախագծեր [13]: Սակայն միևնույն ժամանակ, ՀՀ երկքաղաքացի չլինելու պահանջը դեռ պահպանվել է «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» և «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքներում: Ավելին, նման պահանջ ամրագրվել է նաև «Դատախազության մասին» ՀՀ նոր օրենքում դատախազ նշանակվելու սահմանափակումները կարգավորող հոդվածում որպես դատախազ նշանակվելու սահմանափակում [14], եթե այդ պաշտոնի հավակնող անձն ունի նաև այլ
պետության քաղաքացիություն, իսկ պաշտոնավարման ընթացքում այլ
պետության քաղաքացիության ձեռքբերումը հանդիսանում է պաշտոնից
ազատման հիմք [15]:
Այսպիսով, 2015 թ․ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո ՀՀ
երկքաղաքացիների համար հանրային ծառայության անցնելու իրավունքի իրականացման սահմանափակումները ունեն հետևյալ պատկերը՝
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Սահմանադրական արգելք
1. ՀՀ
նախագահ
(վերջին
6
տարում միայն ՀՀ քաղաքացի),
2. ԱԺ պատգամավոր (վերջին 4
տարում միայն ՀՀ քաղաքացի),
3. Դատավորներ,
4. Բարձրագույն
դատական
խորհրդի անդամներ,
5. Գլխավոր դատախազ,
6. Մարդու իրավունքների պաշտպան (վերջին 4 տարում միայն ՀՀ
քաղաքացի),
7. Կառավարության անդամ (վարչապետ, փոխվարչապետներ, նախարարներ՝ վերջին 4 տարում միայն ՀՀ
քաղաքացի),
8. Կենտրոնական բանկի խորհրդի
անդամ (վերջին 4 տարում միայն ՀՀ
քաղաքացի),
9. Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողովի անդամ (վերջին 4
տարում միայն ՀՀ քաղաքացի),
10. Հեռուստատեսության և ռադիոյի
հանձնաժողովի անդամ (վերջին 4
տարում միայն ՀՀ քաղաքացի),
11. Հաշվեքննիչ պալատի անդամ
(վերջին 4 տարում միայն ՀՀ քաղաքացի):

Օրենսդրական արգելք
1. «Ազգային անվտանգության
մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ՀՀ
քաղաքացիության հետ միաժամանակ այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում
անձն ենթակա է ծառայությունից
արձակման:
2. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ոստիկանության բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայող:
3. «Դատախազության մասին»
ՀՀ օրենք՝ դատախազներ:
4. «Կոռուպցիայի
կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենք՝ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ:

Սակայն, սահմանադրական վերը նշված նորմերի վերլուծությունը
թույլ է տալիս եզրահանգելու, որ սահմանադրությունը հնարավորություն
չի տվել բացառությամբ սահմանադրությամբ սահմանված պաշտոնների,
օրենսդրությամբ սահմանելու հանրային ծառայության նաև այլ պաշտոններում ՀՀ երկքաղաքացիների համար բացառություններ, քանի որ ՀՀ
Սահմանադրության հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը սահմանող 49-րդ հոդվածը չի նախատեսում օրենսդրությամբ նման բացառություններ սահմանելու հնարավորություն և բացի այդ նշված իրավունքը
չի հանդիսանում սահմանափակվող իրավունք: Արդյունքում օրենսդրության այն դրույթները, որոնք դեռ շարունակում են գործել անհրաժեշտ է
համապատասխանեցնել սահմանադրությանը, մասնավորապես ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողների և ոստիկանությունում
բարձրագույն խմբի պաշտոնների մասով: Չնայած որ այս կարգավորումները բխում են պետական անվտանգության շահերից, այնուամենայնիվ,
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նույնիսկ այս պաշտոններում հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը
պետական անվտանգության հիմքով չի կարող սահմանափակվել: Հարկ
է նկատել նաև, որ նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովը [16] քննադատաբար է մոտեցել պատգամավորի համար նախատեսված կարգավորմանը
միայն ՀՀ քաղաքացի լինելու պահանջի մասով, նշելով, որ այն չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին: Սակայն սահմանադրի
նման մոտեցումը բխում է դարձյալ պետական անվտանգության շահերից:
2015 թ. սահմանադրական բարեփոխումներից հետո միևնույն ժամանակ
օրենսդիրը նաև որոշ պաշտոնների դեպքում այս հարցը լուծել է այլ իրավակարգավորմամբ, օրինակ՝ 2017 թ. հունիսի 9-ին ընդունված «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի համար սահմանել է պատգամավորին ներկայացվող պահանջներ, դրանով իսկ ապահովելով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի համար նաև՝ երկքաղաքացի չլինելու պահանջը:
Վերը նշվածի համատեքստում կցանկանամ անդրադառնալ նաև
«Դատախազության մասին» ՀՀ նոր օրենքում դատախազ նշանակվելու
սահմանափակմանը: Ինքս լինելով նշված օրենքի նախագծի մշակման
աշխատանքային խմբի անդամ, կարող եմ հավաստել, որ այս կարգավորումը սահմանել է երկու հիմնավոր պատճառներով: Մասնավորապես,
առաջին՝ 2015թ. փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրության 177-րդ
հոդվածով գլխավոր դատախազի համար արդեն իսկ սահմանված է երկքաղաքացի չլինելու պահանջ, և երկրորդ նման պահանջ 2015թ. փոփոխություններով ՀՀ սահմանադրության 165-րդ հոդվածով սահմանված է
նաև դատավորների համար: Իսկ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների
կոմիտեի կողմից 2000 թ. հոկտեմբերի 6-ի «Քրեական արդարադատության համակարգում դատախազության դերի մասին» ընդունված N 19
հանձնարարականում ամրագրված է դատավորների և դատախազների
կարգավիճակի հետ կապված նույնատիպ երաշխիքներ և պահանջներ,
մասնավորապես` կարգապահության, ռոտացիայի առկայության անհրաժեշտությունը, վարձատրության, դատավորների ու դատախազների համար միասնական մասնագիտական պատրաստում անցնելը, հավասար
հնարավորությունն ընդգրկվելու ինչպես դատավորների, այնպես էլ դատախազների ցուցակում և այլն։ Վերը նշված Հանձնարարականի 18-րդ
կետում սահմանված է, որ դատախազների ու դատավորների պարտականությունները ունեն փոխլրացնող բնույթ և այդ երկու մասնագիտությունների համար պետք է գոյություն ունենան մասնագիտական պատրաստավածության, իրավասության և կարգավիճակի համանման երաշխիքներ: Նմանատիպ դրույթներ սահմանված են նաև «Բորդոյի հռչակագրին»
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կից բացատրական գրությամբ [17], համաձայն որի՝ դատավորների և դատախազների առաքելությունների փոխլրացումն ու նմանությունն առաջացնում է նրանց կարգավիճակի հարցում նույնատիպ պահանջներ ու
երաշխիքներ: Սակայն, այնուհանդերձ, սահմանադրության համապատասխանեցման համատեքստում այս դրույթը ևս վերանայման կարիք
ունի, և նշված կարգավորումը անհրաժեշտ է վերանայել սահմանադրությանը համապատասխանության տեսանկյունից, մասնավորապես, «Դատախազության մասին» ՀՀ նոր օրենքի 33-րդ հոդվածում, բացի լրացուցիչ պայմաններից, որպես ընդհանուր պայման սահմանել՝ դատախազ
կարող է նշանակվել առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանների դատավորներին ներկայացվող պահանջներին բավարարող անձը:
Այսպիսով, հաշվի առնելով վերաշարադրյալը, կարծում եմ, որոշ
պաշտոնների դեպքում սահմանադիրը պետք է հնարավորություն տար
օրենսդրությամբ սահմանելու նաև հանրային ծառայության այլ պաշտոններում ՀՀ երկքաղաքացիների համար բացառություններ, որոնք կբխեին
պետական և ազգային անվտանգության շահերից:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին»
ՀՀ օրենք, ընդունված 2003 թ. ապրիլի 11-ին:
2. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված
2002 թ. հուլիսի 3-ին:
3. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, ընդունված է 2011 թ. մայիսի 26-ին,
ուժը կորցրել է 25.05.16 թ. ՀՕ-54-Ն:
4. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված է 2003 թ. հոկտեմբերի 21-ին, ուժը կորցրել է 16.12.16 թ. ՀՕ-1-Ն:
5. 1985 թ. դեկտեմբերի 6-ին ընդունված ՀՀ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում 26.02.07 թ. ՀՕ-78-Ն օրենքով
կատարվեց լրացում:
6. 2003 թ. ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքում
26.02.07թ. ՀՕ-77-Ն օրենքով կատարվեց լրացում:
7. 1985 թ. դեկտեմբերի 6-ին ընդունված ՀՀ ՎԻՎՕ-ի 195.2-րդ
հոդվածն ուժը կորցրել է 08.02.17 ՀՕ-41-Ն օրենքով:
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8. 1995 թ. նոյեմբերի 6-ին ընդունված «ՀՀ քաղաքացիության մասին»
ՀՀ օրենքի 13.1-րդ հոդվածը 08.02.17 ՀՕ-40-Ն օրենքով փոփոխվեց:
9. ՌԴ սահմանադրության 62-րդ հոդված, Վրաստանի 2017 թ.
փոփոխություններով սահմանադրության նախագիծ:
10. Ֆրանսիա, Գերմանիա, ԱՄՆ, Կանադա, Ռումինիա, Բուլղարիա,
Հունաստան, Հունգարիա, Շվեյցարիա, Սլովակիա, Պորտուգալիա, Մեծ
Բրիտանիա և այլն:
11. ՀՀ 2017թ. փոփոխություններով սահմանադրության 48-րդ, 124րդ, 148-րդ, 165-րդ, 174-րդ, 177-րդ, 192-րդ, 195-րդ, 197-րդ, 199-րդ, 201րդ, հոդվածները
12. 2016թ. մայիսի 25-ին ընդունված ՀՀ ընտրական օրենսգիրք
(սահմանադրական օրենք) 107-րդ հոդված:
13. 2016թ. մայիսի 25-ին ընդունված ՀՀ ընտրական օրենսգիրք
(սահմանադրական օրենք), 2016թ. դեկտեմբերի 16-ին ընդունված
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական
օրենք, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության դատական
օրենսգիրք ՀՀ սահմանադրական օրենքի, «Դատախազության մասին»
ՀՀ
օրենքի,
«Հաշվեքննիչ
պալատի
մասին»
ՀՀ
օրենքի,
«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի
նախագծեր և այլն, https://www.e-draft.am/:
14. 2017թ. նոյեմբերի 17-ին ընդունված «Դատախազության մասին»
ՀՀ
օրենք,
34-րդ
հոդվածի
1-ին
մասի
6-րդ
կետ,
http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=45089 :
15. Նույն օրենքը, 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ
http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=45089:

կետ,

16. Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիք, CDL-AD(2015) 038, 22-23:
17. «Դատավորները և դատախազները ժողովրդավարական հասարակությունում»,
Եվրոպական
դատավորների
խորհրդակցական
խորհրդի (CCJE) կարծիք N 12 /2009, Եվրոպական դատախազների
խորհրդակցական խորհրդի (CCPE) կարծիք N 4 /2009, 20.01.2010:
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ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆՑ
«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան
հասարակական կազմակերպության ավագ
իրավախորհրդատու, իրավագիտության մագիստրոս

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ)
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում առանձնացվել են դատավորների ընտրության (նշանակման) ընթացակարգի հետ կապված հարցերը: Համապարփակ
վերլուծության հիման վրա կատարվել են օրենսդրության հետագա
կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկություններ, որոնք
կնպաստեն դատական իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքի
իրագործմանը:
Հիմնաբառեր. դատավորների ընտրություն (նշանակում), դատական իշխանություն, դատավոր, ինքնուրույնություն, իրավական
կայունություն, սահմանադրական բարեփոխում:

Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական զարգացումների ողջ պատմության ընթացքում մշտապես ուշադրության կենտրոնում
է եղել դատական իշխանության ինքնուրույնության, անկախության սահմանադրական երաշխիքների ապահովումը, ինչպես նաև իրավական պետության չափորոշիչներին համապատասխան դատական իշխանության
հակակշռող դերի էական ամրապնդումն իշխանության այլ ճյուղերի
նկատմամբ: Սահմանադրական վերջին բարեփոխումների համատեքստում ընդգծվել է դատական իշխանության՝ գլխավորապես հավասարակշռող կամ կայունացնող դեր ունենալու հանգամանքը, և որպես առաջնային նախադրյալ մատնանշվել է ոչ իրավաչափ ցանկացած ներգործությունից կամ միջամտությունից դատական իշխանության պաշտպանվածությունը [4], քանի որ միայն գործառութային, կառուցակարգային, նյութական ու սոցիալական անհրաժեշտ ու բավարար ինքնուրույնությամբ
օժտված դատական իշխանությունը կարող է երկրում իրավունքի գերակայության, արդյունավետ արդարադատության և արդար դատաքննության երաշխավոր լինել: Այս տեսակետից կարևոր է դատական իշխանության կրողների՝ դատավորների ընտրության (նշանակման) հարցը, ինչը
կարևորվել է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից, որը կոնկրետ գործերի քննության արդյունքում որպես դատական իշխանության անկախության չափանիշներ մատնանշել է դատավորների
նշանակման եղանակը, պաշտոնավարման ժամկետները, արտաքին
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ճնշումներից զերծ մնալու երաշխիքների և անկախության արտաքին
հատկանիշների առկայությունը [13]:
ՀՀ Սահմանադրության (2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով կատարված փոփոխություններով) համաձայն` առաջին ատյանի և
վերաքննիչ դատարանների դատավորներին նշանակում է Հանրապետության նախագահը` Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկությամբ: Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին նույնպես նշանակում է
Հանրապետության նախագահը` Ազգային ժողովի առաջարկությամբ: Ազգային ժողովն առաջարկվող թեկնածուին ընտրում է պատգամավորների
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով՝ դատավորի յուրաքանչյուր տեղի համար Բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրած երեք թեկնածուների թվից։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին նույնպես ընտրում է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, տասներկու տարի
ժամկետով [1]:
Արևմտյան երկրների փորձի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ
սահմանադրական արդարադատության մարմինները հիմնականում
ձևավորվում են կամ խորհրդարանի միջոցով (Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության Դաշնային սահմանադրական դատարան, Լեհաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան, Լիխտենշտեյնի Գերագույն պետական դատարան, Մակեդոնիայի Հանրապետության
և Խորվաթիայի Հանրապետության սահմանադրական դատարաններ),
կամ խառը կարգով (Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարաններ,
Իսպանիա, Իտալիա, Ավստրիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Չեխիա, Մոլդովա, Թուրքիա): Այսպես օրինակ, Իտալիայի սահմանադրական դատարանը կազմված է 15 դատավորներից, որոնց երրորդ մասը նշանակվում է
Հանրապետության Նախագահի կողմից, մյուս երրորդ մասը նշանակվում
է խորհրդարանի կողմից՝ Պալատների համատեղ նիստին, իսկ մեկ այլ
երրորդ մասը` ընդհանուր իրավասության բարձրագույն դատարանների
և վարչական արդարադատության մագիստրատների, այն է՝ Պետական
խորհրդի ու Հաշվիչ պալատի կողմից (հոդված 135) [10]:
«Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով» Եվրոպական հանձնաժողովը (Վենետիկի հանձնաժողովը) նշել է, դատավորների՝ խորհրդարանի միջոցով նշանակման գործընթացի հնարավոր թերությունը կայանում է նրանում, որ այն չի նախատեսում լրացուցիչ մեխանիզմներ, եթե
նշանակման կարգը տեղի չունենա և քաղաքական ընդդիմությունն արգելափակի նոր նշանակումները (Հունգարիա) [14]:
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, մասնավորապես
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքով սահմանվել է, որ եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը և վճռաբեկ դատարանի նախագահը չեն ընտրվում,
ապա քվեարկությունից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, առաջադրվում է
նոր թեկնածու: Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության հետ
կապված սահմանվել է, որ եթե թեկնածուներից ոչ մեկը չի ընտրվում,
ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները: Եթե
Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուն չի ընտրվում, ապա
քվեարկությունից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջադրում է նոր թեկնածուներ [2]:
Նմանատիպ կարգավորում առկա է Վրաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ: Ըստ Վրաստանի Հանրապետության Սահմանադրության՝ Սահմանադրական դատարանը կազմված է 9 դատավոր անդամներից, որոնցից երեքին նշանակում է Հանրապետության Նախագահը, երեքին՝ խորհրդարանը (բայց ոչ պակաս, քան խորհրդարանի անդամների
ցուցակային կազմի առնվազն կեսը), երեքին՝ Գերագույն դատարանը
(հոդված 88) [9]: Վրաստանում խորհրդարանական քվեարկության ժամանակ Սահմանադրական դատարանի անդամներին ընտրելու համար
սահմանված քվեների նվազագույն շեմը չհաղթահարելու դեպքում
«Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով նախատեսված է, որ խորհրդարանի նախագահը,
խորհրդարանական խմբակցությունը կամ խորհրդարանի 10 անդամներից բաղկացած խումբն իրավունք ունեն նույն թեկնածուին հաստատելու
համար կրկին ներկայացնել խորհրդարան` առաջին քվեարկությունից 10
օր անց (եթե առաջին քվեարկությունն անցկացվում է խորհրդարանի նիստի վերջին օրը կամ, եթե հնարավոր չէ կատարել ընտրություն սահմանված ժամկետում, ապա քվեարկությունը տեղի է ունենում խորհրդարանի
հերթական նստաշրջանի առաջին նիստում): Եթե ընտրություններին
մասնակցում է ավելի քան երեք թեկնածու, և անհրաժեշտ քանակության
դատավորներ ընտրված չեն, ապա անց է կացվում կրկնակի քվեարկություն: Այս դեպքում քվեարկությունն անցկացվում է այն երեք թեկնածուների միջև, ովքեր առաջին փուլում ստացել էին ավելի շատ ձայներ, քան
մյուս թեկնածուները [12]:
Մոլդովայի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսվում
է, որ Սահմանադրական դատարանը կազմված է վեց դատավորներից,
որոնք նշանակվում են վեց տարի ժամկետով. երկուսը՝ խորհրդարանի
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կողմից, երկուսը՝ կառավարության և երկուսը՝ մագիստրատուրայի բարձրագույն խորհրդի կողմից (հոդված 135) [8]: Այս կապակցությամբ Միջազգային Ժողովրդավարական փոփոխությունների կենտրոնի (ICDT) փորձագիտական խմբի կողմից ներկայացված «Մոլդովայի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի գործունեության կարգավորումը
կարգավորող օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ
և առաջարկություններ» զեկույցում փորձագետներն առաջարկել են Սահմանադրական դատարանի դատավորներ ընտրել որակյալ մեծամասնությամբ (երկու երրորդով), իսկ եթե խորհրդարանն այդպիսի լայն քաղաքական համաձայնություն չգա կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ,
ապա, ըստ փորձագետների, ցանկալի է, որ անցկացվեն բանակցություններ և առաջադրվի այլընտրանքային թեկնածու, քան նախատեսվի մեխանիզմ, ըստ որի՝ երկրորդ կամ երրորդ քվեարկության արդյունքում
ընտրվի նախորդ թեկնածուն՝ արդեն պարզ մեծամասնությամբ: Ըստ
փորձագետների՝ բոլոր դատավորները պետք է նշանակվեն բացառապես
խորհրդարանի ձայների երկու երրորդով: Անհրաժեշտ թվով ձայների բացակայության դեպքում պետք է առաջադրվի մեկ այլ թեկնածու (կամ բանակցությունները պետք է անցկացվեն մինչ կրկնակի քվերակության անցկացումը): Ընդ որում, այս պարագայում Միջազգային Ժողովրդավարական փոփոխությունների կենտրոնի (ICDT) փորձագիտական խմբի փորձագետները շեշտում են, որ դատավորների անկախությունն ու ինքնուրույնությունն ապահովվում է դատավորի պաշտոնի թեկնածուների համար նախատեսված պահանջներով, շահերի բախման բացակայությամբ
(պաշտոնների անհամատեղելիությամբ), ինչպես նաև առաջարկվող
որակյալ մեծամասնության կողմից դատավորների նշանակման պրակտիկայով [4]:
Այս համատեքստում կարևոր է այն հանգամանքը, թե ինչ իրավիճակ
է ստեղծվում մինչ քաղաքական ուժերի համաձայնության գալը և արդյոք
չի ստեղծվում դատական իշխանության ապակայունացման վտանգ, ինչն
իր հերթին անմիջականորեն ազդում է իրավական անվտանգության վրա:
Իրավունքի կայունությունը թույլ է տալիս համապատասխան հաճախականությամբ ապահովել կանոնավոր սոցիալական փոխգործակցություն
և սոցիալական հարաբերությունների օրինաչափություն: Կայունությունն
արտացոլում է որոշակի իրավիճակներում որակական հատկանիշները
պահպանելու հնարավորություն: Հաճախ, որպես իրավական անվտանգությունը վտանգող պայմաններ առանձնացվում են օրենսդրության անկատարությունը, անհրաժեշտ օրենսդրական ակտերի բացակայությունը,
օրենսդրության անհամապատասխանությունը իրավունքին, օրենսդրութ-
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յան անկայունությունը, դատական և գործադիր իշխանության համակարգերում բարեփոխումների իրականացման ձգձգումը [7]: Իրավական անվտանգությունն առաջին հերթին ենթադրում է իրավական որոշումների
կանխատեսելիություն, որը վերաբերում է ինչպես ողջ իրավական համակարգին, այնպես էլ առանձին բաղադրիչներին [5]:
Հետևաբար, դատական իշխանության կայունության ապահովումն
անմիջականորեն բխում է իրավական անվտանգության ապահովման
անհրաժեշտությունից, ինչն էլ իր հերթին երաշխավորում է իրավունքի գերակայությունը, ապահովում իրավական որոշակիությունը և իրավական
համակարգի կանխատեսելիությունը: Կարծում ենք, հենց սրանով է պայմանավորված ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին ՆՀ-37-Ն հրամանագրով որպես արդյունավետ
պետական կառավարման նպատակ մատնանշված նաև քաղաքական
համակարգի լիարժեք կայացումը և կայունության ապահովումը, իսկ դատաիրավական համակարգի նկատմամբ վստահության պակասը որպես
ազգային անվտանգության ներքին սպառնալիք առանձնացնելը [3]:
Այսպիսով ակնհայտ է, որ դատական համակարգի ինքնուրույնության
սկզբունքի իրագործման անհրաժեշտ պայմանը դատական համակարգի
կայունությունն է: Ա. Դ. Տատարովան դատական համակարգի կայունությունը դիտարկում է որպես դատական իշխանության ինքնուրույնության
իրականացման իրավական երաշխիք [6]:
Այս կապակցությամբ հատկանշական է Պորտուգալիայի, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, Իսպանիայի և Բուլղարիայի փորձը,
ըստ որի՝ դատավորները շարունակում են աշխատել իրենց լիազորությունների ժամկետը լրանալուց հետո մինչև այն ժամանակ, երբ կնշանակվեն իրենց իրավահաջորդները: Վենետիկի հանձնաժողովը գտնում է, որ
սա արդյունավետ կերպով պաշտպանում է դատավորների նշանակման
գործընթացը դատարանի ձևավորման ապակայունացումից, քանի որ այս
համակարգը կապված է քաղաքական համաձայնագրերի հետ, որոնք կարող են վտանգել դատական համակարգի կայունությունը, եթե նախատեսված չեն անհրաժեշտ միջոցներ դատավորների թափուր տեղեր առաջանալու դեպքերի համար [14]:
Հետևաբար, հաշվի առնելով առկա կարգավորումները, խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ձևավորված միջազգային փորձը և միջազգային
կազմակերպությունների խորհրդակցական մարմինների կարծիքները,
ինչպես նաև իրավական անվտանգության համատեքստում դատական
համակարգի կայունության և ինքնուրույնության ապահովման անհրաժեշտությունը, գտնում ենք, որ ՀՀ օրենսդրությամբ պետք է սահմանել
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իրավական կարգավորումներ, որոնց համաձայն՝ Սահմանադրական դատարանի անդամներին և Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին ընտրելու համար առկա իրավակարգավորումների պարագայում սահմանված
քվեների նվազագույն շեմը չհաղթահարելու դեպքում Սահմանադրական
դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի գործող դատավորները շարունակում են կատարել իրենց լիազորությունները մինչ կնշանակվեն իրենց
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ԱՐԵՆ ՏԵՐ-ԲԱԼՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային
ակադեմիայի ասպիրատ

«ԳԼՈԲԱԼԱՑՈԻՄ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՍՈՑԻԱԼ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում ուսումնասիրվում է «գլոբալացում» հասկացությունը,
դրա էական հատկանիշները, որոնք համադրվում են իրավունքի
հասկացության հետ՝ իրավունքի գլոբալացման երևույթի տեսական
հիմնավորման համար։ Հոդվածում ներկայացվում են նաև իրավունքի գլոբալացման հիմնական եղանակները։
Հիմնաբառեր. իրավունք, գլոբալացում, իրավունքի գլոբալացում։

Իրավունքի գլոբալացման գործընթացը, ինչպես ընդհանուր գլոբալացումը, հանդիսանում է այն գործընթացներից, որոնք սկիզբ են առել
բավականին վաղ, սակայն գիտական հանրության կողմից քննարկման և
ուսումնասիրության առարկա դարձել են բավականին ուշ։ Նշենք, որ գլոբալացման գործընթացի սկզբի վերաբերյալ տարբեր գիտնականներ
ունեն տարբեր կարծիքներ. այսպես, նրանց գերակշիռ մասը, համակարծիք լինելով Ադամ Սմիթի հետ, գլոբալացման ակտիվացման սկիզբը պայմանավորում են Քրիստափոր Կոլումբոսի և Վասկո դա Գամայի հայտնաբերումների հետ, իսկ որոշ մասը համարում է, որ գլոբալացումը սկսվել է
դեռևս հին աշխարհում, երբ գլոբալացման լայնածավալ գործընթացներից էին նվաճումները և ազգերի միավորումները։ Երրորդ խումբ գիտնականները, սահմանափակվելով գլոբալացման ժամանակակից պատկերացումներով` գլոբալացման սկիզբ են համարում XIX դարում ակտիվացած տնտեսության գլոբալացումը [1, p. 1]։ Անկախ ամեն ինչից, գլոբալացման, որպես օբյեկտիվորեն տեղի ունեցող երևույթի, վերաբերյալ ուսումնասիրությունները գլոբալացման պատմության վաղ փուլում կատարվել
են շատ քիչ գիտնականների կողմից, իսկ երևույթի նկատմամբ հանրային
և գիտական հետաքրքրությունը ծագել է գրեթե վերջերս։ Հարկ է նշել, որ
այս ուշացած գիտական հետաքրքրությունը հանդիսանում է բնական
երևույթ, ինչը գլոբալացման մասին գիտության՝ գլոբալիստիկայի ոլորտի
ռուս հեղինակավոր գիտնական Ալեքսանդր Չումակովն իր աշխատության մեջ անվանել է «ուշ ընկալման էֆեկտ» [2, с. 26-28]: Համաշխարհային
զարգացման միասնականացման պայմաններում գլոբալացման երևույթի
բացառումը կհակասի ժամանակակից գիտական մտքի զարգացմանը և
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կխանգարի հետագա ուսումնասիրություններին։ Իրավունքի զարգացման գործում գլոբալացման օբյեկտիվ ազդեցությունն այնքան ակնհայտ
և անխուսափելի է, որ այն գոյություն ունի անգամ զարգացման «փակ»
ձևաչափն (մոդել) ընտրած սակավաթիվ պետությունների դեպքում։ Գլոբալացման հարցը հանրային թեժ քննարկումների առարկա է, և հասարակությունը գլոբալացման հանդեպ իր մոտեցմամբ բաժանվում է 2 խմբի.
«Գլոբոֆիլիա» ունեցողներ, ովքեր համարում են այն դրական երևույթ,
«Գլոբոֆոբիա» ունեցողներ, ովքեր պարբերաբար քննադատում են գլոբալացումը՝ համարելով այն իրենց ազգի ինքնագիտակցությունն ու
ինքնորոշումը վտանգող երևույթ [3, p. 16]։ Հասկանալու համար, թե
արդյո՞ք գլոբալացումը, որպես սոցիալական երևույթ ունենում է ազդեցություն իրավունքի վրա և թե ինչպե՞ս է դրսևորվում այդ ազդեցությունը, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել «գլոբալացում» հասկացությունը, համադրել դրանք «իրավունք» հասկացության հետ։ Իրավունքի
գլոբալացման գործնական դրսևորումները ներկայացնելու նպատակով անդրադարձ կկատարվի նաև այն հիմնական եղանակներին,
որոնց միջոցով տեղի է ունենում իրավունքի գլոբալացումը։ Եթե
գլոբալացումից խոսելիս հասարակությունն առավելապես նշանակություն
է տալիս դրա ահռելի ազդեցությանը սոցիալական և մշակութային ոլորտների վրա, ապա տնտեսական գիտությունների ոլորտի մասնագետներն
այն դիտարկում են որպես տնտեսական երևույթ, ինչը տրամաբանական
է, եթե հաշվի առնենք, որ այս տերմինն իր հանրաճանաչելիությունը ձեռք
է բերել հենց տնտեսագետների շնորհիվ, որոնց շարքում հատկանշական
է Թ․ Լևիտի «Շուկաների գլոբալացումը» [4] աշխատությունը։ Այնուամենայնիվ, թեև արդի էական աշխարհաքաղաքական շարժերը շատ դեպքերում պայմանավորված են տնտեսության միասնականացմամբ, հնարավոր չէր լինի այն իրագործել իրավունքի գլոբալացման բացակայության
պայմաններում՝ իրավունքի կիրառմամբ կարգավորումների համապարտադիրությունը և կարգավորումներին չենթարկվելու դեպքում պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը հաշվի առնելով։ Արդյունքում,
առկա ազգային իրավական համակարգերը ունեն բազմաթիվ փոխառումներ այլ երկրների իրավական համակարգերից: Գոյություն ունեն տնտեսական միություններ և վերազգային կազմակերպություններ, որոնց անդամակցելը պայմանավորում է ոչ միայն պետությունների տնտեսական զարգացումը, այլ նաև բերում է դրանց անդամների իրավական համակարգերի
մերձեցմանը։
«Գլոբալացում» բառն ունի բազմաթիվ մեկնաբանություններ, ինչը
պայմանավորված է նրանով, որ այն դրսևորվում է մարդկային գործու-
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նեության բոլոր ոլորտներում։ «Գլոբալացում» տերմինի լավագույն հասկացությունը՝ այս երևույթի դրսևորման լայն իմաստով, տրվել է Քեմբրիջի
համալսարանի բառարանում, սակայն այս ձևակերպումը և բազմաթիվ
այլ հեղինակավոր բառարանների կողմից տրված ձևակերպումները չեն
անդրադառնում իրավունքի և իրավական համակարգերի աստիճանաբար միանման դառնալու հակվածությանը, որն էլ իրավունքի գլոբալացման ուսումնասիրությունը ներկայում դարձնում է բավականին պահանջված և անհրաժեշտ։ Մ. Ալբրոուի և Է. Քինգի «Գլոբալացում, գիտելիք և
հասարակություն․ գրվածքներ միջազգային սոցիոլոգիայից» աշխատության մեջ «գլոբալացում» տերմինը «վերաբերում է բոլոր այն գործընթացներին, որոնց միջոցով աշխարհի բոլոր մարդիկ միավորվում են մեկ հասարակության՝ աշխարհի հասարակության մեջ» [5, p. 9]։ Մեկ այլ սոցիոլոգի՝ Է. Գիդդենսի «Ժամանակակիցության (modernity) հետևանքները»
աշխատության մեջ հեղինակը գրում է. «Գլոբալացումը, այսպիսով, կարող
է սահմանվել որպես համաշխարհային սոցիալական հարաբերությունների
ինտենսիֆիկացիա, որը կապում է հեռավոր բնակավայրերն այնպես, որ
որևէ վայրում կատարվող իրադարձությունները հետևանք են երևույթների,
որոնք տեղի են ունենում շատ մղոններ հեռու և հակառակը» [6, p. 64]։
Գլոբալացման արդյունքում սոցիալական հարաբերությունների ինտեսիֆիկացիային մեծ կարևորություն է տալիս նաև Դ. Հելդը [7, p. 16]։ Համաձայն
սոցիոլոգ Ռ. Ռոբերտսոնի տեսակետի՝ գլոբալացումը աշխարհի սեղմումն է
(compression) և աշխարհը որպես մեկ ամբողջություն գիտակցելու գործընթացի ինտենսիֆիկացիան [8, p. 8]։ Իր հերթին, Մ. Սթեջերն իր «Գլոբալացում. շատ կարճ նկարագրություն» աշխատության մեջ նշում է, որ գոյություն ունի գլոբալացման 5 հարթություն՝ տնտեսական, քաղաքական,
մշակութային, միջավայրային և գաղափարական [9, p. 7]։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի աշխատակազմի կողմից պատրաստված «Գլոբալացում․ սպառնալիք թե հնարավորություն» աշխատության համաձայն՝
շեշտադրվում է հենց տնտեսությունների ինտեգրումը հատկապես առևտրի
և ֆինանսական հոսքերի միջոցով [10]։ Նմանատիպ շեշտադրում է դրել
նաև Ռ. Կոքսը [11, p. 155]։ Իր հերթին, ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և
մշակույթի կազմակերպության հանրային քաղաքականության ամբիոնի
տնօրեն Ռ․Ուրզուայի կարծիքով, գլոբալացումը հանդիսանում է բազմահարթ երևույթ, որն օժտված է մի շարք հատկանիշներով [12, p. 421-422],
որոնց թվում՝ մի շարք տնտեսական կանոնների ընդունումն ամբողջ աշխարհի համար։ Վերը նշված աղբյուրների և հեղինակների կողմից տրված
գլոբալացման հասկացությունների վերլուծության արդյունքում կարող
ենք գլոբալացմանը վերագրել հետևյալ հիմնական հատկանիշները.
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1) Գլոբալացումն ենթադրում է նախ և առաջ սոցիալական հարաբերությունների ինտենսիֆիկացում, որը պայմանավորված է հեռավորությունների հաղթահարմամբ կամ ինչպես նշում է «աշխարհի սեղմումով», երբ
աշխարհում առկա սահմաններն աստիճանաբար վերանում են, բազմաբնույթ հարաբերություններն իրականացվում են առանց խոչընդոտների՝
մեծ հեռավորությունների վրա։ 2) Գլոբալացումն ենթադրում է նաև աշխարհում գոյություն ունեցող տարաբնույթ երևույթների միավորում, որը
կատարվում է մարդկային փոխհարաբերությունների ինտենսիֆիկացիայի հետևանքով՝ դրանց աստիճանաբար միանման դառնալուն ուղղված
գործընթացով։
Այս հատկանիշները նկատի ունենալով՝ կարող ենք պնդել, որ գլոբալացման գործընթացը վերաբերվում է ոչ միայն քննարկումների առարկա
հանդիսացող երևույթներին, ինչպես օրինակ տեխնոլոգիական կամ մշակութային գլոբալացումն է, այլ նաև իրավունքին։ Ինչ վերաբերում է «իրավունքի գլոբալացում» հասկասկացությանը, ապա այն բացահայտելու համար, անհրաժեշտ է անդրադարձ կատարել իրավունքի հասկացությանը
մատնանշելով, իրավունքի բուն իմաստը։ Որոշ իրավական համակարգերում, (այդ թվում նաև Հայաստանում) «իրավունք» եզրույթն իրավագիտության մեջ ունի երկակի նշանակություն։ Այդ երկրներում տարբերակվում են «սուբյեկտիվ իրավունք» և «օբյեկտիվ իրավունք» տերմիններով,
ինչի վերաբերյալ առկա են տեսական լայնածավալ ուսումնասիրություններ [13, с. 72]։ Օբյեկտիվ իրավունքը, ինչպես նշվեց, իրավական նորմերի
ամբողջությունն է կամ այն, ինչով սահմանվում է իրավական տեսանկյունից թույլատրելի, իրավաչափ կամ արգելված վարքագիծը, իսկ սուբյեկտիվ իրավունքը ենթադրում է այն կոնկրետ իրավունքները, որոնցով օժտված է յուրաքանչյուր սուբյեկտ։ Սույն աշխատության շրջանակներում
«իրավունք» բառի կիրառումը ենթադրում է հղում օբյեկտիվ իրավունքին։
Իրավունքի հասկացությունը տարբեր ժամանակներում, տարբեր
իրավագիտական դպրոցների հետևորդների կողմից տարբեր ձև է տրվել։
Հատկանշական է Մ. Ն. Մարչենկոյի տված իրավունքի բավականին լայն
հասկացությունը, որի համաձայն՝ իրավունքը հանդիսանում է համապարտադիր, ձևականորեն որոշակիացված նորմերի համակարգ, որոնք
ապահովված են պետության կողմից և ուղղված են մարդկանց վարքագծի
կարգավորմանը՝ տվյալ հասարակության մեջ ընդունված սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր կյանքին վերաբերող կարգերին համաձայն [14, с. 10-11]: Համաձայն հայազգի ակադեմիկոս և լիբերալ-իրավաբանական տեսության հեղինակ Վ. Ներսեսյանցի՝ «Իրավունքն օբյեկտիվորեն մարդկանց հասարակական հարաբերություններում ազատության
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համընդհանուր և անհրաժեշտ ձևն է, ինչի արտահայտմանը պոզիտիվ
իրավունքի դեպքում ավելանում է նոր հասկացություն՝ իշխանական համապարտադիրություն, ինչը պաշտոնապես ճանաչվում և սահմանվում է
որպես օրենք՝ պոզիտիվ իրավունք որոշակի ժամկետով և որոշակի սոցիալական միջավայրում» [15, с. 78]։ Վերոնշյալից և այլ իրավունքի տեսաբանների (Ն. Ի. Մատուզով, Ա. Վ. Մալկո [13, с. 71], Լ. Ա. Մորոզովա [16, с. 146],
Մ. Ն. Մարչենկո [14, с. 10-11] կողմից տրված իրավունքի էության վերաբերյալ կարծիքների ուսումնասիրության արդյունքում հասկանում ենք, որ
իրավունքի հիմնական նշանակությունը և գործառույթը, առաջին հերթին,
մարդկային հարաբերությունների կարգավորումն է։ Տարբեր հասարակությունների միջև մարդկային հարաբերությունների հարաբերությունների ակտիվացմանը զուգահեռ պետք է տեղի ունենա նաև իրավունքի
գլոբալացում՝ տարբեր հասարակությունների միջև առաջացող հարաբերությունների կարգավորման նպատակով։ Այսպիսով, իրավունքի վրա
գլոբալացման ազդեցությունը դրսևորվում է հետևյալ կերպ. իրավունքը,
հանդիսանում է մարդկային վարքագիծը, հասարակական հարաբերությունները կարգավորող որոշակիացված (իրավական) նորմերի համակարգ, որը տարբերվում է տարբեր մարդկային հասարակություններում
(պետություններում) և գլոբալացման ներքո տեղի է ունենում այդ տարբեր
իրավական նորմերի համակարգերի միավորում, ինչը պայմանավորված
է այդ համակարգերի միջև առկա փոխհարաբերությունների ինտենսիվությամբ:
Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ իրավունքում
գլոբալացումը տեղի է ունենում առավելապես հետևյալ եղանակներով.
1. Համեմատական իրավունք
Համեմատական իրավունքը դա մի երկրի իրավունքի համեմատումն
է այլ երկրի իրավունքի հետ։ Է․ Էբերլի կարծիքով. համեմատության կարևոր
գործողությունը մի իրավական տեղեկատվության ամբողջության ուսումնասիրությունն է մեկ այլի հետ կապվածության մեջ, այնուհետև այդ երկու
իրավական տեղեկատվության գնահատումն է՝ պարզելու դրանց նմանությունները և տարբերությունները [17, p. 452]։ Իրավունքի համեմատություն կատարելիս բացահայտվում են լավագույն իրավական կարգավորումները և դրանք փոխառվում են տարբեր պետությունների կողմից,
այնուհետև դրանք ավելի են կատարելագործվում և դրվում են նոր շրջապտույտի մեջ։
2. Իրավակարգավորիչ մրցակցություն
Իրենից ներկայացնում է պետությունների միջև իրականացվող այն
մրցակցությունը, որը դրսևորվում է պետությունների կողմից առաջարկ-
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վող բարենպաստ կամ առավելություն նախատեսող իրավակարգավորումների (իրավական ակտերի) մասով։ Մասնավորապես, իրավակարգավորիչ մրցակցության դեպքում յուրաքանչյուր պետություն փորձում է
նախատեսել այնպիսի գայթակղիչ իրավական կարգավորումներ, որոնց
դեպքում իրավունքի սուբյեկտները ունեն առավել ցանկալի սուբյեկտիվ
իրավունքներ, քիչ պարտավորություններ և սահմանափակումներ, ինչի
արդյունքում՝ գործունեության առավել մեծ ճկունություն։
3. Միջազգային իրավունքի զարգացում
Միջազգային իրավունքի թերևս լավագույն սահմանումը, համաձայն
«Էյքհըրստի ժամանակակից ծանոթություն միջազգային իրավունքին» հեղինակավոր գրքի, հանդիսանում է Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների Ամերիկայի իրավունքի ինստիտուտի տրված սահմանումը, համաձայն որի. «միջազգային իրավունքը կազմված է կազմված է
ընդհանուր կիրառման կանոններից և սկզբունքներից, որոնք առնչվում են
պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների վարքագծին,
դրանց միջև հարաբերություններին, ինչպես նաև դրանց հարաբերություններին բնական կամ իրավական անձանց հետ» [18, p. 1]։ Արդյունքում,
իրավունքի գլոբալացման եղանակների շարքում միջազգային իրավունքը
դասելիս անհրաժեշտ է ուշադրությունը կենտրոնացնել հենց միջազգային
կազմակերպությունների և դրանց կողմից մշակվող միջազգային փաստաթղթերի և իրավական ակտերի վրա, որոնց միջոցով տեղի է ունենում
տարբեր (պետությունների) իրավական համակարգերի միավորում կամ
ունիֆիկացիա։
Ինչպես տեսնում ենք, գլոբալացման ազդեցությունն իրավունքի վրա
կամ իրավունքի գլոբալացումը, ինչպես և գլոբալացումը ընդհանուր առմամբ, դրսևորվում է իրավունք հանդիսացող՝ տարբեր մարդկային խմբերի
անդամների վարքագիծը կարգավորող իրավական նորմերի ամբողջությունը կազմող համակարգերի միջև առկա հարաբերությունների ինտենսիֆիկացիայի միջոցով, ինչն աստիճանաբար բերում է դրանց միավորմանը։ Նշված համակարգերի միջև փոխհարաբերությունների ինտենսիֆիկացիան և աստիճանաբար իրականացվող միավորումը գործնականում տեղի է ունենում տարբեր եղանակներով, որոնց շարքում, սակայն,
հիմնական դերակատարություն ունեն համեմատական իրավունքը, իրավակարգավորիչ մրցակցությունը և միջազգային իրավունքի զարգացումը։
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ՐԱՖՖԻ ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացվում են ֆինանսական վերահսկողության
հարցերը։ Դիտարկվում է ֆինանսական վերահսկողության բովանդակությունը, որպես պետության վերահսկողական գործունեության
տարատեսակ և պետության կառավարման գործառույթ։ Ներկայացվում են նաև իրավաբանական գրականության մեջ առկա կարծիքներ ֆինանսական վերահսկողության դասակարգման վերաբերյալ։
Հիմնաբառեր. ֆինանսական իրավունք, ֆինանսական վերահսկողություն, պետական վերահսկողության տեսակ։

Պետության տնտեսական զարգացման գործում բացառիկ դերակատարություն ունի պետության ֆինանսական անվտանգությունը: Իր հերթին պետության ֆինանսական անվտանգությունը հնարավոր է ապահովել միայն ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետ համակարգի
առկայության պայմաններում:
Նման դեպքում, երբ պետության առաջընթացը մեծապես պայմանավորված է երկրի տնտեսական զարգացմամբ, ինչը հնարավոր չէ ապահովել առանց ֆինանսական անվտանգության երաշխավորման, ուստի ֆինանսական վերահսկողությունը ձեռք է բերում արդիականություն մեր
իրականության համար:
2008 թ. սկսված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (որը դեռևս շարունակվում է) անհրաժեշտություն է առաջանում ձեռնարկել բոլոր միջոցները ֆինանսական վերահսկողության համակարգի արդյունավետ գործունեության համար, քանի որ ֆինանսական
վերահսկողության գործուն համակարգը իր հերթին ապահովում է ֆինանսական միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը,
ինչն էլ իր հերթին հանդիսանում է պետության տնտեսական զարգացման
անհրաժեշտ գրավականներից մեկը:
Ֆինանսական վերահսկողության դերը և նշանակությունը գնահատելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է բացահայտել վերջինիս բովանդակությունը:
Ֆինանսական վերահսկողությունն իրենից ներկայացնում է բարդ
իրավական ոլորտ: Նախ՝ ֆինանսական վերահսկողությունը դիտարկվում
է որպես պետության վերահսկողության տարատեսակ: Իսկ ինչպես
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հայտնի է, վերահսկողության ղեկավար սկզբունքների Լիմայի հռչակագրի (ընդ. 1977թ. Գերագույն վերահսկիչ ատյանների միջազգային կազմակերպության (INTOSAI) IX համաժողովում) 1-ին հոդվածի համաձայն՝
վերահսկողությունը հասարակական հարաբերությունների կարգավորման համապետական համակարգի անբաժան մասն է, որի նպատակն է
հնարավորինս վաղ փուլում բացահայտել ընդունված չափանիշներից շեղումները և նյութական պաշարների ծախսման օրինականության, արդյունավետության և տնտեսման սկզբունքների խախտումները, ինչը հնարավորություն կընձեռի պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին,
ստանալ պատճառված վնասի փոխհատուցում կամ իրականացնել միջոցառումներ՝ նման խախտումներն ապագայում կանխելու կամ դրանք
նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ [1, с. 240]:
Այսպես, Վ.Խրոպանյուկի կարծիքով [2, с. 159], ֆինանսական վերահսկողությունը պետք է դիտարկել որպես պետության ներքին գործառույթներից մեկը: Ըստ Դ. Պոժարսկիի՝ պետության հիմնական գործառույթներից մեկը հանդիսանում է վերահսկողական գործառույթը և տվյալ
դեպքում ֆինանսական վերահսկողությունը հանդես է գալիս որպես պետության ընդհանուր գործառույթի տեսակ [3, с. 59-67]:
Երկրորդ՝ ֆինանսական վերահսկողությունը դիտարկվում է նաև որպես պետության կառավարման գործառույթ: Ինչպես այս առումով նշում
է Դ.Պոժարսկին, պետության կառավարման իրականացման կարևորագույն ուղղություններից մեկն է հանդիսանում իրավասու մարմինների կողմից ֆինանսական վերահսկողության իրականացումը [4, с. 68]:
Այսպիսով, ի մի բերելով վերոհիշյալը, կարելի է փաստել, որ որպես
իրավական կատեգորիա, ֆինանսական վերահսկողությունը, նախ, հանդիսանում է պետության վերահսկողական գործունեության տարատեսակ
և միևնույն ժամանակ պետության կառավարման գործառույթ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ օրենսդրությունում բացակայում է ֆինանսական վերահսկողության սահմանումը: Միևնույն ժամանակ իրավաբանական գրականությունում նույնպես չկա «ֆինանսական վերահսկողություն» հասկացության միատեսակ սահմանում:
Այսպես, մի խումբ գիտնականների կարծիքով, ֆինանսական վերահսկողությունն իրենից ներկայացնում է իրավասու մարմինների կողմից հատուկ մեթոդների օգնությամբ օրենքով նախատեսված այնպիսի
գործունեության իրականացում, որն ուղղված է ֆինանսական իրավահարաբերությունների սուբյեկտների կողմից ֆինանսական գործունեության
ոլորտում սահմանված իրավակարգի պահպանմանը, ինչպես նաև իրականացվող գործողությունների տնտեսական հիմնավորվածության և
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արդյունավետության ստուգմանը, դրանց պետության խնդիրներին համապատասխանության բացահայտմանը [5, с. 112]:
Մեկ այլ դիրքորոշման համաձայն՝ ֆինանսական վերահսկողությունը
դիտարկվում է որպես միջոցառումների համակարգ, որոնց օգնությամբ
ապահովվում է պետական միջոցների օգտագործման համար օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի պահանջները [6, с. 48], [7, с. 218]:
Յու.Կրոխինան առաջարկում է ֆինանսական վերահսկողությունը
դիտարկել երկու տեսանկունից՝ լայն և նեղ: Լայն առումով ֆինանսական
վերահսկողությունը իրենից ներկայացնում է պետության կողմից իրականացվող մեթոդների ամբողջություն, որն ուղղված է պետության տնտեսական անվտանգության ապահովմանը և ֆինանսական գործունեության
ընթացքում պետության և համայնքային շահերի պաշտպանությանը: Նեղ
առումով ֆինանսական վերահսկողությունը դիտարկվում է որպես իրավասու մարմինների կողմից օրենքով նախատեսված այնպիսի գործունեության իրականացում, որն ուղղված է դրամական միջոցների օգտագործման
ճշտության և արդյունավետության ստուգմանը [8, с. 123]:
Ի մի բերելով նշված դիրքորոշումները՝ գտնում ենք, որ ֆինանսական
վերահսկողությունը իրավասու պետական և մունիցիպալ մարմինների և
կազմակերպությունների, այլ սուբյեկտների իրավական նորմերով կանոնակարգված գործունեությունն է՝ ուղղված ֆինանսական պլանավորման
ժամանակին և ճշգրիտ լինելու, դրամական միջոցների համապատասխան ֆոնդեր եկամուտների մուտքագրման հիմնավորվածության և լրիվության, դրանց օգտագործման ճշտության և արդյունավետության
ստուգմանը:
Ֆինանսական վերահսկողության բովանդակությունից բխում են նաև
վերջինիս խնդիրները: Ըստ այդ՝ կարելի է առանձնացնել ֆինանսական
վերահսկողության հետևյալ խնդիրները.
• ֆինանսական իրավահարաբերությունների սուբյեկտների կողմից
պետության հանդեպ ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունների
կատարման ստուգումը,
• պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ֆինանսական պաշարների կուտակման, բաշխման և
օգտագործման ստուգում,
• հաշվապահական հաշվառման վարման և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ճշտության ստուգումը,
• ֆինանսական կարգապահության խախտումների նախազգուշացումը, կանխումը և վերացումը, հակաօրինական գործողությունների
հետևանքների փոխհատուցումը,
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• ֆինանսատնտեսական ոլորտում հակաիրավական գործողությունների և հանցավոր ոտնձգությունների դեմ պայքարի արդյունավետ
կառուցակարգի ստեղծումը և այլն:
Տեսության մեջ ֆինանսական վերահսկողությունը, ըստ տարբեր հիմքերի, դասակարգվում է տարբեր տեսակների:
Օրինակ՝ ըստ իրականացման ժամանակի՝ ֆինանսական վերահսկողությունը լինում է նախնական, ընթացիկ և հետագա, ընդ որում, վերահսկողության այսպիսի ձևերը բնորոշ են բոլոր վերահսկող մարմիններին:
Նախնական ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացվում է
նախքան դրամական միջոցների որոշակի ֆոնդերի կազմավորման,
բաշխման և օգտագործման գործառնությունների իրականացումը: Այն
ուղղված է ֆինանսական կարգապահության խախտումների նախազգուշացմանը և կանխմանը: Նախնական ֆինանսական վերահսկողության
նպատակն է թույլ չտալ, կանխել պետության ֆինանսների անարդյունավետ և ոչ նպատակային օգտագործման հնարավորությունը (օրինակ՝ բյուջեի նախագծի նկատմամբ նախնական ֆինանսական վերահսկողության
իրականացում):
Ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողությունը ֆինանսական գործառնությունների կատարման պահին ֆինանսական ծառայությունների կողմից իրականացվող վերահսկողությունն է (օրինակ՝ բյուջետային հաստատությունների կողմից բյուջետային միջոցների ծախսման ընթացքում
իրականացվող ընթացիկ վերահսկողություն):
Ինչպես այս առումով նշել է Մ. Կարասևան՝ նախնական և ընթացիկ
ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացվում է բացառապես, այսպես կոչված, վիզուալ ստուգումների ճանապարհով, այսինքն՝ գլխավոր
հաշվապահները, ֆինանսական ծառայությունների ղեկավարները տալիս
են գրավոր կամ բանավոր հրամաններ, ցուցումներ սահմանված կարգի
խախտումներով կատարվող ֆինանսական գործառնությունների դադարեցման վերաբերյալ: Այսպիսի վերահսկողությունն ակտերով կամ տեղեկանքներով չի ձևակերպվում [9, с. 166]:
Հետագա ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացվում է ֆինանսական գործառնությունների կատարումից հետո և ուղղված է նախնական և ընթացիկ վերահսկողության ժամանակ չսահմանված խախտումների բացահայտմանը: Այսպիսի վերահսկողության իրականացման
ընթացքում ստուգվում են, օրինակ, համապատասխան սուբյեկտների
կողմից պետական բյուջեից դրանց հատկացված դրամական միջոցների
օգտագործման օրինականությունը, հարկերի վճարման ճշտությունը և
այլն: Հետագա ֆինանսական վերահսկողության արդյունքում կազմվում
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են համապատասխան ակտեր, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ ֆինանսական կարգապահությունը խախտողների նկատմամբ ֆինանսական, վարչական և անգամ քրեական պատասխանատվության միջոցներ
կիրառելու համար:
Ֆինանսական վերահսկողությունը կարելի է դասակարգել՝ ելնելով
վերահսկողություն իրականացնող սուբյեկտներից:
Այս առումով, նախ՝ առանձնացվում է պետական իշխանության
օրենսդիր և գործադիր մարմինների կողմից իրականացվող պետական ֆինանսական վերահսկողությունը, որը պետական կառուցվածքի
անքակտելի մասն է, պետության կառավարման կարևոր գործառույթներից մեկը, պետության ֆինանսավարկային համակարգի բնականոն գործելու պարտադիր պայմանը: Պետական ֆինանսական վերահսկողության նպատակներից են պետական բյուջեի կատարման, դրամաշրջանառության կազմակերպման, վարկային պաշարների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը և այլն: Սոցիալական ուղղվածությամբ տնտեսություն ունեցող պետություններում որպես ֆինանսական
վերահսկողության գերակա խնդիրներ առանձնացված են պետական
եկամուտների բոլոր տեսակների ժամանակին և լրիվ մուտքագրման, պետական բյուջեի պակասուրդի ծածկմանն ուղղված վարկային և ներգրավված միջոցների օգտագործման, սոցիալական ոլորտին ուղղված ծախսերի ժամանակին ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը [10, с. 27-28]:
Պետական ֆինանսական վերահսկողության կազմում զգալի տեղ է
զբաղեցնում ֆինանսական վերահսկողության այնպիսի տեսակ, ինչպիսինն է գերատեսչական ֆինանսական վերահսկողությունը, որն իրականացվում է նախարարությունների, գերատեսչությունների վերահսկիչվերստուգիչ ստորաբաժանումների կողմից:
Կարելի է առանձնացնել տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական մարմինների կողմից իրականացվող ֆինանսական վերահսկողությունը: Օրինակ՝ համայնքի ավագանու կողմից համայնքի բյուջեի
կատարման նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը:
Պետական ֆինանսական վերահսկողության տեսակ է հանդիսանում
ներտնտեսական ֆինանսական վերահսկողությունը, որը իրականացվում
է ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական ծառայությունների (հաշվապահություն, ֆինանսական
բաժին և այլն) կողմից: Այստեղ վերահսկողության օբյեկտը տնտեսավարող սուբյեկտի և դրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների արտադրական և ֆինանսական գործունեությունն է:
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Երբեմն իրավաբանական գրականության մեջ ֆինանսական վերահսկողության դասակարգման հիմքում դրվում է նաև վերահսկողության իրականացման մակարդակը: Ըստ այդմ՝ առանձնացվում է ֆինանսական վերահսկողության երեք մակարդակ՝ համապետական, մարզային
և համայնքային:
Ըստ իրականացման ձևի` ֆինանսական վերահսկողությունը լինում է
պարտադիր և նախաձեռնվող:
Պարտադիր ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացվում է՝
• օրենսդրության պահանջներին համապատասխան (օրինակ՝
օրենսդիր մարմնի կողմից պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ
իրականացվող վերահսկողությունը),
• իրավասու մարմինների ակտերով (օրինակ՝ հարկային մարմինների կողմից տնտեսավարող սուբյեկտներում անցկացվող ստուգումները):
Նախաձեռնվող ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացվում է
տնտեսավարող սուբյեկտների որոշումներով [11, с. 34]:
Ըստ ֆինանսական գործունեության ոլորտների՝ գրականության մեջ
առանձնացվում են բյուջետային, հարկային, բանկային և արժութային
վերահսկողությունը [12, с. 108-110]:
Ըստ ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացման վայրի՝
ֆինանսական վերահսկողությունը լինում է կամերալ և արտագնա:
Գրականության մեջ նշվում են նաև ֆինանսական վերահսկողության
այլ տեսակներ՝ փաստաթղթային և փաստացի, ծրագրված և չծրագրված
և այլն:
Այսպիսով կարելի է փաստել, որ ֆինանսական վերահսկողությունը
բարդ իրավական կատեգորիա է, որի բովանդակության և տեսակների
վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ առկա են տարբեր
դիրքորոշումներ: Սակայն անհերքելի է, որ պետությունը չի կարող իրականացնել իր ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, ապահովել սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացումը՝ չիրականացնելով արդյունավետ ֆինանսական վերահսկողություն ֆինանսական պաշարների կուտակման և ծախսման նկատմամբ:

196

Իրավագիտություն

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Воронин Ю. М., Государственный финансовый контроль:
вопросы теории и практики. – М., 2011, с. 240․
2. Хропанюк В. Н., Теория государства и права: Учебное пособие
для высших учебных заведений /под ред. В.Г. Стрекозова. М., 2009,
с. 159․
3. Пожарский Д. В., Контрольно-надзорная функция современного
государства: дис. канд. юрид. наук. - М., 2008, с. 59-67.
4. Пожарский Д. В., Контрольно-надзорная функция современного
государства: дис. канд. юрид. наук. - М., 2008, с. 68․
5. Грачева Е. Ю., Развитие государственного финансового
контроля в РФ как тенденция формирования социального государства.
М., 2009, с. 112․
6. Горбуновой О. Н., Финансовое право: учеб./под ред. М., 2007, с. 48․
7. Грачева Е. Ю., Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М. 2011, с. 218․
8. Крохина Ю. А., Финансовое право России: учеб. для вузов. М.,
2010, с. 123․
9. Карасева В., Финансовое право (общая часть). Учебник, Москва,
Юрист, 2000, с 166․
10. Румянцев А. В., Финансовый контроль (курс лекций). Москва,
"Дело и Сервис", 2003, c. 27-28․
11. Вострикова Г., Финансовое право. Учебник для вузов
(издание второе, переработанное и дополненное). Москва,
ЮСТИЦИНФОРМ, 2006, c. 34․
12. Запольского С. В., Финансовое право. Учебник под ред.,
Москва, Эксмо, 2006, c. 108-110․

197

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

РАФФИ НАЛЧАДЖЯН
Аспирант Академии государственного
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ՆԱԻՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ
ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում Եվրոպական Միության
քաղաքացիության ծագման հիմքերին, ներկայացվում է Եվրոպական Միության քաղաքացիության առանձնահատկությունները և
հաստատվում այն դիրքորոշումը, որ Եվրոպական Միության քաղաքացիությունը դիտարկվում է ոչ թե երկքաղաքացիություն, այլև միջազգային քաղաքացիություն:
Հիմնաբառեր. քաղաքացիություն, երկքաղաքացիություն, Եվրոպական Միության քաղաքացիություն, Մաաստրիխտի պայմանագիր:

Արդի ժամանակաշրջանի իրավական զարգացման բնորոշ գծերից է
այն, որ մարդու իրավունքների, այդ թվում նաև քաղաքացիության հարցերը վաղուց արդեն դուրս են եկել ներպետական իրավական համակարգի շրջանակից և ձեռք բերել միջազգային իրավական հնչեղություն:
Եվրոպական սահմանադրաիրավական զարգացումները հանգեցրին
նրան, որ անձն օժտվի նոր իրավունքներով ու ազատություններով, և
դրանցից ողջ ծավալով օգտվելու համար անձին տրվում է «լրացուցիչ»
քաղաքացիություն:
Անձի միջազգային իրավական կարգավիճակի դրսևորումներից է
Եվրոպական Միության քաղաքացիությունը կամ, ինչպես այն հաճախ
անվանում են, միասնական համաեվրոպական քաղաքացիությունը:
Եվրոպայում ինտեգրման գործընթացների զարգացման ուղղությունների նպատակն էր եվրոպական երկրների թե՛ տնտեսական և թե՛ քաղաքական միասնականության ամրապնդումը: Ուստի պատահական չէ, որ
անցած դարի 90-ական թթ. սկզբներից եվրոպական ինտեգրման հեռանկարների վերաբերյալ քաղաքական բանավեճերի առանցքային հարցերից էր քաղաքացիության հասկացությունը:
Եվրամիության քաղաքացիության կամ ինչպես այն այլ կերպ անվանում են` եվրոպական քաղաքացիության ինստիտուցիոնալացումը ուղեկցվում էր պետության և քաղաքացիության վերաբերյալ ավանդական տեսական պատկերացումների վերանայմամբ:
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Ազգային պետությունը պատմականորեն մնացել և շարունակում է
մնալ հասարակության քաղաքական կազմակերպման առավել արդյունավետ ձևը: Սակայն ժամանակակից աշխարհի աճող փոխկապվածությունը, տեղի ունեցող գործընթացները պահանջում են ազգային պետության դերի և պետության հետ կապված քաղաքացիության հասկացության
վերագիտակցում [1]:
Առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է գլոբալացմանը, ինչպես նաև
բազմամշակութայնության համաշխարհային միտմանը, որոնք արդիականացնում են քաղաքական հանրության ու քաղաքացիության ավելի
արդյունավետ ձևերի ստեղծումն ինչպես համերկրային, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում:
Դեռևս 1957 թ. Հռոմում ստորագրված եվրոպական տնտեսական համայնքի ստեղծման վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված էր վերջինիս ներսում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք: Սակայն դրա ամրագրումը կապված էր ոչ թե եվրոպական քաղաքացիության գաղափարի հետ,
այլև պայմանավորված էր անդամ երկրների քաղաքացիների տնտեսական գործունեության ազատությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությամբ: Հետագայում, կապված Համայնքի ներսում աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու իրավունքի հետ, աշխատավորներին և
նրանց ընտանիքներին իրավունք վերապահվեց բնակություն հաստատել
ցանկացած անդամ երկրում:
Այսպիսով, Եվրոպական Միության քաղաքացիության հռչակումը
եվրոպական ինտեգրման կեսդարյա պատմության ընթացքում առաջարկված ամենասկզբունքային գաղափարներից մեկն էր:
Եվրոպական Միության համակարգում ձևավորվող քաղաքացիությունը, որպես իրավական երևույթ, աննախադեպ քայլ է ինչպես քաղաքացիության ինստիտուտի, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների
պատմության մեջ: Աշխարհում գոյություն ունեցող տարածաշրջանային
կազմակերպություններից և ոչ մեկը, էլ չենք խոսում դասական նմուշի
միջազգային կազմակերպության մասին, չունի քաղաքացիության իր ինստիտուտը:
Մաաստրիխտի պայմանագրում, որն էլ հենց ներմուծեց եվրոպական
քաղաքացիության ինստիտուտը, մասնավորապես, ամրագրված է հետևյալ սկզբունքը. «Եվրոպական Միության քաղաքացիությունը երկրորդային է անդամ երկրների քաղաքացիության նկատմամբ»: Եվրոպական քաղաքացիությունը, կարծես, լրացնում է ազգային քաղաքացիությունը, այլ
ոչ թե փոփոխում, կամ վերացնում այն:
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Մաաստրիխտի պայմանագրի նախաբանի 4-րդ մասում կողմերը
պատրաստակամություն հայտնեցին իրենց երկրների քաղաքացիների
համար սահմանել Եվրամիության ընդհանուր քաղաքացիություն:
Առաջին հայացքից անհասկանալի է, ինչո՞ւ է Եվրամիության քաղաքացիությունն ամրագրված Եվրոպական ընկերակցության իրավունքում,
որն Ածխի և պողպատի Եվրոպական ընկերակցության և Եվրոպական
ատոմային ընկերակցության հետ մեկտեղ կազմում է Եվրոպական Միության իրավունքի այսպես կոչված «առաջին հենասյան»՝ Եվրոպական համայնքների իրավունքի մասը միայն: Ըստ երևույթին՝ Մաաստրիխտի պայմանագրի մասնակիցները դրանով ցանկանում էին ընդգծել, որ Եվրոպական Միության քաղաքացիության հետ կապված հարաբերությունները
պետք է գոյություն ունենա Եվրամիության գործունեության բոլոր ոլորտներում և դրա հետ մեկտեղ ունենան եվրոպական ընկերակցությունների
իրավունքի «ներթափանցիչ ունակությունը» [2]:
Եվրոպական քաղաքացիության գաղափարի հետ միասին զարգանում էր նաև Եվրամիության բոլոր անդամների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների ճանաչման և երաշխավորման գաղափարը:
Այդ իսկ պատճառով Ամստերդամի պայմանագրում եվրոպական քաղաքացիության մասին ամենից առաջ խոսվում է մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների ու խտրականությունների բացառման տեսանկյունից [3]:
1996թ. Մաաստրիխտի պայմանագրի վերանայման նպատակով միջպետական կոնֆերանս գումարելու մասին ԵԽ-ի բանաձևում ընդգծվում
է, որ «Եվրոպական քաղաքացիությունը քաղաքացիներին օժտում է
Եվրամիության հանդեպ նոր իրավունքներով ու պարտականությաններով
և ոչ թե փոխարինում, այլ լրացնում է Եվրոպական Միության պետությունների քաղաքացիությունը» [4]:
Երբեմն իրավունքի տեսության մեջ զուգահեռներ են անցկացվում
Եվրոպական Միության և Խորհրդային Միության քաղաքացիությունների
միջև: Իհարկե, որոշ նմանություններ կարելի է գտնել զուտ քաղաքացիների՝ «լրացուցիչ» քաղաքացիություն ունենալու փաստի մեջ, սակայն այդ
երկու միությունների ստեղծման, գործունեության և միավորման գաղափարները բացարձակապես այլ հարթության վրա են դնում այս քաղաքացիությունների բովանդակությունը:
Որո՞նք են Եվրոպական Միության քաղաքացիության առանձնահատկությունները.
1. «Եվրոպական համայնքի մասին» պայմանագրի նորմերից ելնելով՝
եվրոպական քաղաքացիությունը բնութագրվում է որպես հատուկ իրա-
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վունքների և պարտականությունների ամբողջություն, որոնք տրամադրվում են ԵՄ կողմից իր քաղաքացիներին, որոնց իրականացումը հնարավոր է Եվրամիության տարածքում:
Համադրելով քաղաքացիության և եվրոպական քաղաքացիության
հասկացությունները՝ պետք է նշել, որ դրանք հարաբերակցվում են որպես
ազգային և վերազգային քաղաքացիության ձևեր: Այսինքն, տարբերվում
են միջազգային իրավական և պետական քաղաքացիության տեսակները:
Նման դուալիստական մոտեցումը ընդունելի է եվրոպական համայնքների իրավունքով: Այդ իսկ պատճառով համայնքների փաստաթղթերում
անդամ պետությունների քաղաքացիության սահմանման համար օգտագործվում է «nationality» (ազգություն, ազգային պատկանելիություն) եզրույթը, իսկ ԵՄ քաղաքացիության համար՝ «citizenship» (քաղաքացիություն):
Համայնքների իրավունքի դոկտրինայում այդ հասկացությունների
տարբերությունը ընկալվում է հետևյալ կերպ. «Ազգային պատկանելիություն նշանակում է ֆիզիկական անձի և պետության մշտական իրավական
կապը: Իր հերթին քաղաքացիությունը ենթադրում է ազգային պատկանելիության կրողի իրավունքների ամբողջություն»:
«Եվրոպական Միության ստեղծման մասին» պայմանագրի 17-րդ
հոդվածը նախատեսում է, որ ԵՄ քաղաքացի է հանդիսանում ցանկացած
անձ, որը եվրամիության մասնակից որևէ պետության քաղաքացի է: Սակայն հարց է ծագում, ինչպե՞ս որոշել նման քաղաքացիության առկայությունը: Քանի որ պայմանագրի հոդվածները պատշաճ պատասխան չեն
տալիս, որպես պայմանագրի հավելված ընդունվեց «Անդամ պետության
քաղաքացիության մասին» հռչակագիրը, որտեղ հղում է արվում ազգային
իրավունքին, այսինքն, անհատի քաղաքացիության մասին հարցը կանոնակարգվում է բացառապես համապատասխան անդամ պետության
իրավունքով:
Փաստորեն, Եվրոպական Միության քաղաքացիությամբ անմիջական քաղաքական-իրավական կապ է ստեղծվում, մի կողմից, առանձին
քաղաքացու, մյուս կողմի՝ Եվրոպական Միության միջև: «Եվրոպական
Միության ստեղծման մասին» պայմանագրի 17-րդ հոդվածում ամրագրված է. «Միության քաղաքացիությունը լրացնում է ազգային քաղաքացիությանը, այլ ոչ թե փոխարինում նրան», այսինքն՝ այս կամ այն մասնակից պետության քաղաքացին միևնույն ժամանակ և՛ իր պետության, և՛
Եվրոպական Միության քաղաքացի է:
2. Միասնական համաեվրոպական քաղաքացիության առանձնահատուկ գծերից է՝ հարաշարժ բնույթը, որի մասին վկայում է «Եվրոպական
Միության ստեղծման մասին» պայմանագրի 17-րդ հոդվածի c) կետի բո-
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վանդակությունը: Վերջինս, մասնավորապես, Եվրոպական համայնքների հանձնաժողովի վրա պարտավորություն է դնում պարբերաբար տեղեկացնել Եվրախորհրդարանին Եվրոպական Միության քաղաքացիության
մասին համապատասխան դրույթների իրացման հետ կապված գործերի
իրական վիճակի մասին:
Եվրոպական Միության քաղաքացիության, երկքաղաքացիության և
բազմաքաղաքացիության միջև կարելի է անցկացնել որոշակի զուգահեռներ՝ հիմք ընդունելով այն, որ անձն իրավական կապի մեջ է գտնվում
միաժամանակ մի քանի պետությունների հետ: Այսինքն՝ որպես իրավական ինստիտուտ՝ Եվրոպական Միության քաղաքացիությունը, երկքաղաքացիությունը և բազմաքաղաքացիությունն ունեն որոշ նմանություններ:
Չնայած ԵՄ մեջ մտնող երկների քաղաքացիությունը կազմված է ազգային (այսինքն՝ իր պետության քաղաքացիություն) և միութենական
(եվրոպական քաղաքացիություն) քաղաքացիություններից, սակայն մեր
կարծիքով, այն չի կարող դիտարկվել երկքաղաքացիություն, քանի որ
երկքաղաքացիությունը ենթադրում է երկու պետությունների քաղաքացիություն ունենալու փաստը և ոչ թե պետության (կամ պետությունների)
և որևէ միջազգային կազմակերպության (միութենական) քաղաքացիություն ունենալը: Եվրաքաղաքացիության ինստիտուտի ներդրմամբ ԵՄ քաղաքացիներն օժտվում են ոչ թե երկքաղաքացիությամբ, այլ միջազգային
քաղաքացիությամբ:
Եվրամիության քաղաքացիությունը, երկքաղաքացիությունը և բազմաքաղաքացիությունը ոչ թե բովանդակային, այլ ձևական իմաստով
նմանվում են միմյանց՝ տրամադրվող իրավունքների առումով: Այսինքն՝
երեք ինստիտուտների դեպքում էլ կարևորվում են հիմնական իրավունքների իրացման և պարտականությունների կատարման խնդիրը» [5, էջ 132]:
Մաաստրիխտի պայմանագրի 18-21-րդ հոդվածները նվիրված են
եվրաքաղաքացիների իրավունքներին: Եվրաքաղաքացիներն ունեն ԵՄ
տարածքում ազատ և անարգել տեղաշարժվելու իրավունք, 1994 թ. դեկտեմբերի 31-ից հետո բնակության վայրի երկրում մունիցիպալ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք, երրորդ պետությունների տարածքում
ԵՄ այլ անդամ պետությունների կողմից դիվանագիտական և հյուպատոսական պաշտպանության իրավունք, բողոքներով և գանգատներով
եվրոպական խորհրդարան և ԵՄ օմբուդսմենին դիմելու իրավունք՝ սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ:
Համաձայն Մաաստրիխտի պայմանագրի` եվրաքաղաքացիների
հիմնական իրավունքներից՝ ընտրական իրավունքը, հնարավորություն է
տալիս նրանց մասնակցել մունիցիպալ և համաեվրոպական ընտրություններին: Եվրոպական Միության յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ իր
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ազգային քաղաքացիությունից, իրավունք ունի ընտրություններին մասնակցելու որպես ընտրող և իր թեկնածությունն առաջադրելու մունիցիպալ
ընտրություններում (իր բնակության երկրում), ընդ որում՝ տվյալ պետության քաղաքացիների հետ հավասար պայմաններում: Այս իրավունքն
առաջին անգամ ամրագրվեց ԵՄ մակարդակով, թեև Եվրոպական
Միության մի շարք պետություններում այդ իրավունքն արդեն իսկ առկա
էր, նույնիսկ` մինչ Մաաստրիխտի պայմանագրի ընդունումը (Դանիա,
Իռլանդիա, Իսպանիա, Նիդեռլանդներ և Պորտուգալիա):
Գիտնականների կարծիքով Եվրոպական Միության քաղաքացիության կորիզն է հանդիսանում մունիցիպալ ընտրությունների ընթացքում
ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը, քանի որ 1995թ. ԵՄ-ի մոտ 5 մլն քաղաքացիներ բնակվում էին ԵՄ-ի տարածքում` իրենց քաղաքացիության
երկրի սահմաններից դուրս [6]: 1994թ. դեկտեմբերի 19-ին Եվրոպայի
խորհուրդը հրապարակեց 94/80 դիրեկտիվը՝ «Մունիցիպալ ընտրություններին ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքի իրականացման կարգը
Եվրոպական Միության այն քաղաքացիների համար, որոնք բնակվում են
Եվրոպական Միության այն անդամ պետության տարածքում, որի քաղաքացիությունը նրանք չունեն»:
Առաջին անգամ Եվրոպական Միության քաղաքացիները մասնակցեցին մունիցիպալ ընտրություններին 1997թ. մարտին՝ Գերմանիայի
Հեսսենի դաշնային երկրամասում:
Եվրոպական Խորհրդի ընտրություններին ուղղակի ընտրական իրավունքը տրվել է Եվրոպական տնտեսական ընկերության քաղաքացիներին Խորհրդի 1976 թ. սեպտեմբերի 20-ի որոշմամբ և ակտով: Եվրոպական Խորհրդի առաջին ուղղակի ընտրությունները կայացան 1979 թ. հուլիսի 19-ին:
Եվրոպական միասնական պայմանագրով նախատեսվում է նաև քաղաքացիների Եվրոպական Միության ցանկացած անդամ պետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական առաքելությունների պաշտպանությունից օգտվելու իրավունքը: Առանձնահատուկ
է այն, որ ոչ թե կառույցի կամ կառույցների կողմից է տրամադրվում այդ
պաշտպանությունը, այլև կոնկրետ անդամ պետության կողմից: Հարկ է
նշել, որ եվրաքաղաքացիների դիվանագիտական պաշտպանության հետ
կապված հարցերը դեռևս անկատար են և ունեն զարգացման միտում:
Եվրաքաղաքացիների, ինչպես նաև երրորդ պետության քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ պաշտպանությանն է ուղղված եվրախորհրդարանին դիմելու իրավունքը: Նշենք, որ արդի սահմանադրաիրավական հարաբերությունների ձևաչափում այս իրավունքի ամրագրումն ապահովում է ոչ միայն անձանց իրավունքների
204

Իրավագիտություն

պաշտպանությունը, այլև՝ ինստիտուցիոնալ համակարգերի և կառույցների նկատմամբ վերահսկողության հնարավորություն:
«Եվրոպական Միության ստեղծման մասին» պայմանագրի 8-րդ հոդվածի d) կետին համապատասխան՝ Եվրոպական Միության ցանկացած
քաղաքացի իրավունք ունի պայմանագրում սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ դիմումներով և բողոքներով դիմել Եվրախորհրդարան:
Այսպես, եվրաքաղաքացիները կարող են դիմել միայն Եվրոպական
Միության և ինստիտուտների գործունեության կապակցությամբ, ընդ
որում, եթե դիմում-բողոքի առարկան խռչընդոտում է եվրոպական ինտեգրման ընթացքին և խորացմանը, մասնավորապես՝ Եվրոպական համայնքների խնդիրների նպատակային իրականացմանը:
3. Համաեվրոպական քաղաքացիության հռչակումը, ինչպես նշում են
փորձագետները, ուղղակի կամ միջնորդավորված առաջացնում է կարևոր
դրական հետևանքներ. նախ՝ այն ամրապնդում է միջազգային ասպարեզում Եվրոպական համայնքի պետաիրավական բնույթը: Բացի այդ,
ընդգծում է, որ Եվրոպական Միության նպատակն է նաև մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների ինստիտուտի զարգացումը
[7, p. 168]:
Մի կողմից, Եվրոպական Միությունն այն քաղաքական միությունն է,
որն իր կազմի մեջ մտնող երկրների քաղաքացրներին հռչակում է Եվրամիության քաղաքացիներ, սակայն, չի հանդիսանում ինքնիշխան պետություն՝ բառի բուն իմաստով, և չնայած որ քաղաքացիական իրավունքները կարող են երաշխավորվել ոչ միայն պետությունների կողմից: Մյուս
կողմից, համաեվրոպական քաղաքացիություն ձեռք բերող անհատներն
ավելի շատ օժտվում են լրացուցիչ իրավունքներով, քան կրում` լրացուցիչ
պարտականություններ [1, էջ 392]:
Եվրոպական Միության քաղաքացին չի վճարում ուղղակի հարկեր,
պարտավոր չէ զինվորական ծառայություն անցնել և չունի հնարավորություն արտահայտել իր վերաբերմունքն անցկացվող քաղաքականության
նկատմամբ՝ համաեվրոպական հանրաքվեի կամ այլ ձևով: Դրանով իսկ
խախտվում է համընդհանուր համարվող այն սկզբունքը, համաձայն որի
չկան իրավունքներ առանց պարտականությունների և պարտականություններ` առանց իրավունքների:
Համաեվրոպական քաղաքացիությունն իրենից ներկայացնում է բացարձակապես յուրահատուկ երևույթ, «վերազգային» քաղաքացիություն,
որը հիմնված է ոչ թե ազգային պատկանելության սկզբունքի, այլ համընդհանուր իրավունքների վրա և ենթադրում է, այսպես կոչված, «մշակութային բազմազանություն»: Ընդ որում՝ եվրոպական քաղաքացիության լրաց-
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նող բնույթը նպաստում է նրան, որ այն բավականին համահունչ է միասնական Եվրոպայի կառուցման գոյություն ունեցող գծապատկերին, համաձայն որի՝ ինքնիշխան պետությունները միայն աստիճանաբար են զիջում իրենց լիազորությունների մի մասը վերազգային կառույցներին:
Հարկ ենք համարում նշել, որ Եվրոպական ինտեգրացման գործընթացների պայմաններում «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված փոփոխություններում լուրջ բացթողում կարելի է համարել
եվրոպական քաղաքացիության ճանաչման նախադրյալները չամրագրելու փաստը:
Քաղաքացիությունը, որպես անձի իրավական կարգավիճակի
առանցքային նախապայման, կարծրացած կատեգորիա չէ, հետևաբար
զարգացող պետաիրավական և հասարակական հարաբերությունները
անխուսափելիորեն կհանգեցնեն եվրոպական իրավական ընտանիքին
լիիրավ ինտեգրվելու կառուցակարգային փոփոխությունների նախատեսում և որպես անձի ու պետության կայուն իրավական կապի` քաղաքացիության ինստիտուտի վերանայման անհրաժեշտություն՝ եվրոպական
քաղաքացիության օրենսդրական ինստիտուցիոնալացման հիմքերի բացի լրացում:
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ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՅՈՒՍ ԱՆԴԱՄ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ.
ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է պետությունների սահմանադրական իրավունքի համակարգում Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի
դերին ու նշանակության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը:
Հեղինակը հետազոտության շրջանակում բացահայտել է այդ
ակտերի կիրառելիության սահմանները և դրանց իրագործման կազմակերպաիրավական կառուցակարգերը, հաշվի առնելով այն, որ
դրանք ուղղված են ազգային իրավական ակտերի ներդաշնակեցմանը (մերձեցմանն ու միասնականացմանը) և վերջիններիս՝ Եվրասիական տնտեսական միության ակտերին համապատասխանեցմանը:
Հիմնաբառեր. Եվրասիական տնտեսական միություն, սահմանադրական իրավունք, կազմակերպաիրավական կառուցակարգ,
իրավական ակտերի ներդաշնակեցում, վերպետական լիազորություն:

Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումը պայմանավորված
է պետությունների կողմից տնտեսական ինտեգրման գործընթացների
իրականացման անհրաժեշտությամբ:
Ընդ որում` այս կազմակերպության կազմավորման և գործունեության
հիմքում անհրաժեշտ է առանձնացնել բացառապես տնտեսական բաղադրիչ բովանդակող հետևյալ երեք փուլերը, դրանք են՝ ա) մաքսային
միությունը և ապրանքների ընդհանուր շուկան, բ) պետությունների միասնական ներքին շուկա՝ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալների և
անձանց ազատ տեղաշարժման հնարավորությամբ, գ) համաձայնեցված
արժութային քաղաքականության իրականացում:
Կարծում ենք, որ հետագայում չպետք է բացառել կամ կանխատեսելի
է նաև Եվրասիական միության շրջանակում քաղաքական ինտեգրման
միության ստեղծման հնարավորությունը:
Թեև, կարևորելով քաղաքական ինտեգրման նշանակությունը, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նկատել, որ դա ամենից առաջ պետք է արտահայտվի վերպետական կազմակերպությանը անդամ պետությունների
իշխանական որոշակի լիազորությունների փոխանցմամբ:
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Այսինքն՝ սահմանադրական նոր կարգավորումների տրամաբանության շրջանակում ենթադրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից, նախ՝ պետք է լուծվի Սահմանադրության 205–րդ հոդվածով ամրագրված վերպետական միջազգային կազմակերպություններին հանրաքվեի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությանը
վերաբերող հարցը, այնուհետև՝ կատարվեն նույն Սահմանադրության
168-րդ, 169-րդ և այլ հոդվածներով նախատեսված միջազգային պայմանագրով ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրականության
հարցի ու վավերացման գործընթացներին առնչվող ընթացակարգերի
պահանջները:
Իհարկե, Եվրասիական տնտեսական միության նման զարգացումը
իրավական ինտեգրման ոլորտում պետք է պայմանավորված լինի հենց
այդ միության մարմինների լիազորությունների ընդլայնման միջոցով:
Նման համոզմունքի մասին է սահմանվում Եվրասիական տնտեսական
միության մասին պայմանագրի նախաբանում, համաձայն որի՝ պետությունները համոզմունք են հայտնում, որ եվրասիական տնտեսական ինտեգրման հետագա զարգացումը համահունչ լինի Կողմերի ազգային շահերին:
Ընդ որում՝ այդ լիազորությունների ծավալը և բովանդակությունը,
ինչպես նաև մարմինների կառուցվածքը սահմանվում են համապատասխան միջազգային պայմանագրով, իսկ որոշումները պետք է ունենան
պարտադիր (նորմատիվային) բնույթ և կատարվեն այդ միության անդամ
պետությունների կողմից: Այսպես, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական
միության մասին պայմանագրի 33-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ արտաքին առևտրային քաղաքականության
ոլորտներում Միության մարմիններն ընդունում են անդամ պետությունների կողմից պարտադիր կատարման ենթակա որոշումներ [1, 6]:
Նույն Միության անդամ պետությունների առավել բարձր աստիճանի
ինտեգրման կարևոր նախապայմաններից է այդ երկրների օրենսդրության լայն ու սերտ մերձեցումը: Սակայն, այդ միության մարմինների կողմից ընդունված որոշումների պարտադիր կատարման համար անհրաժեշտ կազմակերպաիրավական հստակ կառուցվածքի բացակայությունն
ինքնին հանգեցնում է այդ խնդիրների ոչ արդյունավետ իրականացմանը
[2, 183]:
Այդ առումով հարկ է նշել, որ Եվրասիական տնտեսական միության
գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով, սահմանադրաիրավական կարգավորումների մակարդակում պարտադիր կատարման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ նկատառումները.
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ա) ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի կարգավորումների համատեքստում՝ իրավական նորմերի աստիճանակարգվածության սահմանումը
կարևոր է հենց Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի կարգավիճակի, տեսակների և այդ միության ընդհանուր իրավական համակարգում դրանց դերի ու նշանակության որոշման տեսանկյունից,
բ) Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի իրականացման
հստակ կառուցակարգերի ամրագրումը պետք է համահունչ լինի Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի ու դրա կառուցվածքի
բովանդակությանը,
գ) Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների իրավասության զարգացումը պայմանավորված պետք է լինի այդ մարմինների ու անդամ պետությունների պետական մարմինների լիազորությունների օպտիմալացմամբ և փոխգործակցությամբ, որը ՀՀ Սահմանադրության 13-րդ
հոդվածի կարգավորմանը համապատասխան նպատակաուղղվում է պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների հաստատմանը,
դ) Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի նախապատրաստման ու ընդունման և այդ ակտերի հետ անդամ պետությունների ազգային
օրենսդրության համապատասխանեցումն ու ներդաշնակեցումը պահանջում են այդ միության մարմինների և յուրաքանչյուր պետության իրավասու մարմինների գործունեության արդյունավետ համակարգման համար
անհրաժեշտ կառուցակարգերի ստեղծում,
ե) Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի կիրառման նկատմամբ համապատասխան վերահսկողության իրականացման հիմքում ընկած է կազմակերպաիրավական ու համաձայնեցված այն միջոցների համակարգի առկայությունը, որն ապահովում է ինչպես այդ ակտերի, այնպես էլ ներպետական ու միջպետական ակտերի կիրառման համար
անհրաժեշտ պայմաններ:
Այնուամենայնիվ, անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական
միության ակտերի իրականացման կազմակերպաիրավական կառուցակարգերին, անհրաժեշտ է նկատել, որ դրանք ուղղված են ազգային իրավական ակտերի ներդաշնակեցմանը (մերձեցմանն ու միասնականացմանը) և վերջիններիս՝ Եվրասիական տնտեսական միության ակտերին
համապատասխանեցմանը:
Սակայն, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Եվրասիական տնտեսական
միության մարմինների ակտերը կարող են համարվել իրագործված, եթե
յուրաքանչյուր երկրի ներպետական ակտերով ձեռք է բերվում այդ միության շրջանակներում իրավահարաբերությունների համապատասխան
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ոլորտում իրավական կարգավորման ներդաշնակեցման համար անհրաժեշտ ընթացակարգ: Խոսքը վերաբերում է հենց այդ ակտերի մերձեցման
ու միասնականացման դեպքերին [3, 75]:
Անշուշտ, այս առումով կարևոր դերակատարություն ունի սահմանադրական իրավունքը: Վերլուծելով Եվրոպական Միության պոզիտիվ
փորձը նման հարցերում, հատկապես անդամ պետությունների տարածքներում Եվրոպական Միության իրավական ակտերի առանձին տեսակների
ուղղակի գործողության մասով՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններին վերազգային իրավասությունով օժտելը հանգեցնում է տվյալ միության ակտերի հետևյալ բնութագրմանը.
ա) այդ ակտերի ուղղակի գործողության հնարավորության ապահովումը, երբ դրանք դառնում են ազգային օրենսդրության մաս և չեն պահանջում անդամ պետությունների համար դրանց պարտադիր լինելն արտահայտող հատուկ ընթացակարգեր,
բ) ազգային իրավական ակտերի նկատմամբ և դրանց կիրառման
մասով այդ ակտերն ունեն առաջնահերթություն ու գերակայություն,
գ) Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների
պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար այդ միության մարմինների կողմից ուղղակի իրավասություն ու լիազորությունների շրջանակ սահմանող ակտերի կատարման պարտադիր
լինելը,
դ) Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի նորմերի անմիջական կիրառումը, որը բխում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությամբ ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս՝ ազգային դատարանների կողմից
Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի պրակտիկայի պարտադիր հաշվառման նորմի բովանդակությունից (Սահմանադրության
81-րդ հոդված, մաս 1):
Բացի այդ, հարկ է նկատել, որ Եվրասիական տնտեսական միության
երկրներում միջազգային կազմակերպությունների մարմինների ակտերի
անմիջական կիրառումը նախատեսված է ոչ բոլոր պետություններում և
կրում է հատվածական բնույթ [4]:
Այսպես, Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային պայմանագրերի
մասին (հոդվ. 15), Ղրղըզստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին (հոդվ. 11), Ղազախստանի Հանրապետության (հոդվ. 11)
և Տաջիկստանի Հանրապետության (հոդվ. 8) օրենքները բովանդակում
են դրույթներ, որոնք ազգային խորհրդարանների կողմից միջազգային
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կազմակերպություններում այդ պետությունների մասնակցության վերաբերյալ վավերացման ենթակա պայմանագրերը, եթե այդպիսի պայմանագրերը նախատեսում են տվյալ պետությունների լիազորությունների և
ինքնիշխան իրավունքների մի մասի փոխանցում կամ տվյալ պետությունների համար միջազգային կազմակերպությունների մարմինների որոշումների պարտադիր կատարման իրավասություն: Այս առումով, անհրաժեշտ է նկատել, որ Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից
միայն Բելառուսի Հանրապետությունն է, որտեղ նման իրավակարգավորում չկա:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա՝ և՛ սահմանադրական, և՛ օրենսդրական կարգավորումների մակարդակում սահմանվում է, որ ՀՀ Ազգային ժողովը վավերացնում, կասեցնում կամ չեղյալ
է հայտարարում այն միջազգային պայմանագրերը, որոնք նախատեսում
են Հայաստանի Հանրապետության անդամակցություն միջազգային կազմակերպությանը (Սահմանադրության 116-րդ հոդվ., մաս 1, կետ 3,
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին»
ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվ., մաս 1, կետ 3):
Ինչ վերաբերում է նշված երկրներում Եվրասիական տնտեսական
միության մարմինների ակտերի անմիջական գործողության հետ կապված հարցերին, ապա դրանք որևէ ձևով օրենսդրական կարգավորումների չեն ենթարկվել:
Այսպես, Ղազախստանի Հանրապետության Սահմանադրության
4-րդ հոդվածը սահմանում է, որ՝ «Ղազախստանի Հանրապետությունում
գործող իրավունք են հանդիսանում Հանրապետության Սահմանադրության, Սահմանադրությանը համապաատսխան օրենքների, այլ իրավական
նորմատիվային ակտերի, միջազգային պայմանագրային և այլ պարտավորությունների, ինչպես նաև Ղազախստանի Հանրապետության Սահմանադրական խորհրդի և Գերագույն դատարանի նորմերը: Ղազախստանի
Հանրապետության Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և հանրապետության ողջ տարածքում ուղղակի գործողության
ուժ»: Միաժամանակ, նույն Սահմանադրության 74-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Ղազախստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը ոչ համապատասխան ճանաչված օրենքները և միջազգային պայմանագրերը
չեն կարող ստորագրվել կամ, համապատասխանաբար վավերացվեն և
դրվեն գործողության մեջ»:
Այնուհետև, Ղրղըզստանի Հանրապետության Սահմանադրության
12-րդ հոդվածովը սահմանվում է, որ. «Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և ուղղակի գործողություն Ղրղըզստանի
Հանրապետությունում: Սահմանադրության հիման վրա ընդունվում են
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օրենքներ և այլ իրավական նորմատիվային ակտեր: Օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրերն ու համաձայնագրերը, որոնց մասնակից է հանդիսանում Ղրղըզստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչված սկզբունքներն ու նորմերը հանդիսանում են Ղրղըզստանի Հանրապետության օրենսդրության բաղկացուցիչ մասը»:
Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության 15-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, ուղղակի գործողություն և գործում է Ռուսաստանի Դաշնության ողջ տարածքում: Ռուսաստանի Դաշնությունում
ընդունվող օրենքներն ու այլ իրավական ակտերը չպետք է հակասեն Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությանը: Պետական իշխանության,
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պաշտոնատար անձինք,
քաղաքացիները և նրանց միավորումները պարտավոր են պահպանել
Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությունը և օրենքները»: Նույն
Սահմանադրության 125-րդ հոդվածի 6-րդ մասը սահմանում է, որ՝ «ոչ
սահմանադրական ճանաչված ակտերը կամ դրանց առանձին դրույթները
կորցնում են իրենց ուժը, Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությանը
չհամապատասխանող Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային պայմանագրերը գործողության մեջ չեն կաքրող դրվել և ենթակա չեն կիրառման»:
Տաջիկստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածը
հռչակում է՝ «Տաջիկստանի Սահմանադրությունը օժտված է բարձրագույն
իրավաբանական ուժով, դրա նորմերն ունեն ուղղակի գործողության ուժ:
Սահմանադրությանը հակասող օրենքներն ու այլ իրավական ակտերը
իրավաբանական ուժ չունեն: Պետությունը և նրա բոլոր մարմինները,
պաշտոնատար անձինք, քաղաքացիները և նրանց միավորումները պարտավոր են պահպանել և կատարել հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները: Տաջիկստանի Հանրապետության կողմից ճանաչված
միջազգային իրավական ակտերը հանդիսանում են պետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասը: Միջազգային իրավական ակտերին Տաջիկստանի Հարապետության օրենքներն անհաապատասխան
ճանաչվելու դեպքում, կիրառվում են միջազգային իրավական ակտերի
նորմերը»:
Բելառուսի Հանրապետության Սահմանադրության 7-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «պետությունը, բոլոր նրա մարմինները և պաշտոնատար անձինք գործում են Սահմանադրության և նրան համապատասխան ընդունված օրենսդրական ակտերի շրջանակներում: Բելառուսի Հանրապետության Սահմանադրությունն օժտված է բարձրագույն իրավաբանական
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ուժով: Օրենքները, դեկրետները, հրամանագրերը և պետական մարմինների այլ ակտերն արձակվում են Բելառուսի Հանրապետության Սահմանադրության հիման վրա և համապատասխան: Ընդ որում՝ սահմանված
կարգով սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավական ակտերը
կամ դրանց առանձին դրույթները իրավաբանական ուժ չունեն, իսկ միջազգային պայմանագրերի կնքումը, որոնք հակասում են սահմանադրությանը, չեն կարող վավերացվել» [5]:
Իսկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի համաձայն՝ Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ: Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը, միաժամանակ, նույն Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 3-րդ մասը
սահմանում է, որ՝ Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել:
Հիշատակված սահմանադրական նորմերի համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերի ուղղակի գործողության համար սահմանադրական հիմքի,
ինչպես նաև պետությունների սահմանադրական իրավունքի համակարգում, այդ թվում՝ իրավունքի սկզբունքների, ինստիտուտների, Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի կիրառելիության և իրականացման
կառուցակարգերի բնագավառում համաձայնեցված սկզբունքների մասին
դեռևս խոսք չի գնում: Ավելին, տվյալ պետությունների տարածքներում
Եվրասիական տնտեսական միությունը դեռևս օժտված չէ վերպետական
լիազորություններով, իսկ նրա մարմինների ակտերը չեն կարող անմիջականորեն կիրառվել պետություններում:
Թերևս այս մասով բացառություն կարող է կազմել միայն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրքը, որը ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ՍԴՈ-1381 որոշմամբ
այն դիտարկվել է վերազգային իրավունքի այնպիսի աղբյուր, որի նորմերով կարգավորվում են ոչ միայն պետությունների միջև հորիզոնական,
այլև՝ պետության ներսում գործող ուղղահայաց հարաբերությունները [6]:
Սակայն, հաշվի առնելով միջազգային պրակտիկան այն առումով, որ
վերազգային իրավունքի աղբյուր հանդիսացող ակտերի նկատմամբ
նախնական սահմանադրական վերահսկողությունն օբյեկտիվորեն չի
կարող երաշխավորել մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու
ազատությունների անմիջական գործողության, դրանց սահմանափակման համաչափության ու որոշակիության սկզբունքների խախտման, ինչ-
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պես նաև այդ իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր ամրագրելու սահմանադրական պահանջների ապահովումը, ուստի Սահմանադրական դատարանն՝ իր նույն որոշմամբ սահմանադրական վերահսկողության առարկա է դիտարկել միայն Հայաստանի
Հանրապետության կողմից ստանձնված միջպետական հորիզոնական
պարտավորություններն ամրագրող նորմերը (կետ 6), միաժամանակ,
չբացառելով հետագա վերահսկողության կարգով նաև ներպետական
ուղղահայաց հարաբերությունները կարգավորող նորմերը՝ իրավակիրառ
պրակտիկայում դրանց տրված մեկնաբանության տեսանկյունից (կետ 8):
Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրյալը, անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ նկատառումները.
1) Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրման գործընթացների զարգացման որակապես նոր աստիճան ապահովելու նպատակով
կարևոր խնդիր պետք է դիտարկել պետություններում սահմանադրական
իրավունքի համակարգում, այդ թվում՝ իրավունքի սկզբունքների, ինստիտուտների, Եվրասիական տնտեսական միության ակտերի կիրառելիության և իրականացման կառուցակարգերի բնագավառում համաձայնեցված սկզբունքների սահմանումը՝ ինչը պետության ինքնիշխան իրավունքներից է,
2) հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության իրավական
համակարգում պետության սահմանադրական իրավունքի առանցքային
դերակատարությունը՝ անհրաժեշտ է ստեղծել այդ միության և պետությունների իրավասու մարմինների փոխգործակցության կազմակերպաիրավական ձևեր և կառուցակարգեր, ինչն այդ միության գործունեության
արդյունավետության ապահովման կարևոր երաշխիքներից է:
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ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական

ԳՈՐԾԻ ԱՆԱՉԱՌ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ
ՊԱՏՇԱՃ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ
Հոդվածը նվիրված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
առնչվող գործերի անաչառ քննության իրավունքի՝ որպես մարդու
պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչներից մեկի, էության և բովանդակության բացահայտմանը: Վերհանվում է վարչական մարմինների անաչառության հիմնական չափանիշները և առաջարկվում է դրանք ներդնել իրավակիրառ պրակտիկայի հիմքում:
Հիմնաբառեր. մարդու հիմնարար իրավունքներ, պատշաճ
վարչարարություն, անաչառություն, վարչական վարույթ, վարչական
ակտ:

2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրության [1]
50-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ամրագրելով, որ «յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի
և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք», Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգ է ներմուծել վարչական իրավունքի գիտությանը հայտնի, այսպես կոչված, «հոգատարության սկզբունքը» (“the
principle of care”): Պատշաճ վարչարարության էությունը և դրա անքակտելի մասը կազմող այս իրավական սկզբունքի բովանդակությունն առաջին հերթին դրսևորվում է վարչական մարմիններին ներկայացվող՝ գործերի քննության արդարացիության և անաչառության պահանջների միջոցով, որոնք բխում են իրավական որոշակիության սկզբունքից՝ վարչարարության ոլորտում երաշխավորելով որոշումների կայացման կանխատեսելիության ու օրենքի միատեսակ կիրառության հաստատումն ու հետագա զարգացումը [2]:
Անաչառության կամ անկողմնակալության սկզբունքը, որի նպատակը
հանրային իշխանության գործունեության նկատմամբ վստահության
ապահովումն է, ծագել է դեռևս հռոմեական իրավունքից և հայտնի է այն
ձևակերպմամբ, որի համաձայն՝ ոչ ոք չի կարող լինել դատավոր իր գործով (“nemo iudex in causa sua”): Վարչական մարմինների կողմից անաչառ
գործելու պահանջն ածանցվում է հիմնական օրենքով երաշխավորված՝
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օրենքի առջև բոլորի հավասարության (2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ հոդված) և խտրականության արգելքի
(2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրության 29-րդ հոդված) հանրաճանաչ իրավական սկզբունքներից:
Անաչառության սկզբունքը հաճախ արտահայտվում է այնպիսի հասկացությունների միջոցով, ինչպիսիք են` օբյեկտիվությունը, չեզոքությունը,
անկախությունը, կամայականության արգելքը և այլն [3]: Զարգացած
իրավական համակարգերում անկողմնակալությունը դիտարկվում է որպես վարչական մարմինների կողմից ընդունված որոշումների իրավաչափության հիմնարար և բնական պայման, քանի որ հանրային իշխանության բնագավառում անաչառության ամրապնդումը և շարունակական
զարգացումը հանդիսանում են իրավունքի գերակայության սկզբունքի
պահանջներից մեկը. կողմնակալությունը հանգեցնում է կամայականության, իսկ հանրային իշխանության կամայականությունն անթույլատրելի է
իրավունքի գերակայության տեսանկյունից:
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, 11.05.2000 թվականի
«Հանրային պաշտոնատար անձանց վարքագծի վերաբերյալ» թիվ
R(2000)10 հանձնարարականի շրջանակներում անդրադառնալով վարչարարության անկողմնակալության սկզբունքին, սահմանել է, որ հանրային իշխանության պաշտոնատար անձինք պետք է իրենց գործունեությունն իրականացնելիս պահպանեն քաղաքական չեզոքություն, չպետք է
առաջնորդվեն իրենց մասնավոր շահերով՝ խուսափելով շահերի բախումից, և, վերջապես, նրանք պետք է ցուցաբերեն անկողմնակալ հանրային
ծառայություններ մատուցելուն ուղղված վարքագիծ [4]:
Եվրոպական խորհրդարանը (պառլամենտը), 15.01.2013 թվականի
«Եվրոպական Միությունում վարչական ընթացակարգերի իրավունքի վերաբերյալ» թիվ 2012/2024(INL) հանձնարարականում ձևավորել է Եվրոպական Միությունում վարչարարության անկողմնակալության ուղենիշային չափանիշները, որոնք հանգում են վարչական մարմիններին ներկայացվող հետևյալ պարտականություններին.
1) մասնավոր անձանց վրա անբարենպաստ ազդեցություն ունեցող
ցանկացած կամայական գործողությունից կամ ցանկացած արտոնյալ վերաբերմունքից ձեռնպահ մնալը,
2) հանուն հանրային շահի գործելը,
3) անձնական, ընտանեկան, ֆինանսական շահերով առաջնորդվելուց կամ քաղաքական ճնշումների ներքո որոշումներ կայացնելուց
ձեռնպահ մնալը,
4) մասնավոր անձանց տարբեր խմբերի (գործարարներ, սպառողներ և
այլն) շահերի միջև ողջամիտ հավասարակշռություն երաշխավորելը [5]:
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Անկողմնակալության սկզբունքի բովանդակությունը նմանատիպ
կերպով է բացահայտվում նաև Եվրոպական Միությունում խորհրդատվական-ուղեցուցային նշանակություն ունեցող «Պատշաճ վարչարարական
վարքագծի վերաբերյալ եվրոպական օրենսգրքի» 8-րդ հոդվածում [6]:
Այսպիսով, անկողմնակալության սկզբունքը պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր է, որի խախտումը հանգեցնում է վարչական մարմնի կողմից կիրառված միջոցի անվավերության: Վարչական
մարմնի անկողմնակալությունը կոնկրետ գործով վարչական վարույթն
իրականացնող պաշտոնատար անձի մոտ նախատրամադրվածության,
կանխակալ կամ աչառու վերաբերմունքի բացակայությունն է: Նշված
սկզբունքն ընկալվում է որպես վարչական ընթացակարգերի մասնակիցների համար հավասար «խաղի կանոնների» երաշխավորման, ինչպես
նաև վերջիններիս օրինական շահերի հավասար ապահովման պահանջ
և բաղկացած է մի շարք բաղադրիչներից: Այսպես, նախ և առաջ գործի
անկողմնակալ քննությունը պահանջում է շահերի բախման բացակայություն 1: Երկրորդ՝ վարչական մարմինը (պաշտոնատար անձը) պարտավոր
է քննել այս կամ այն գործն առանց այդ գործի ելքի վերաբերյալ նախօրոք
կայացրած որոշման և առանց ցանկացած տեսակի կանխակալ դիրքորոշման: Վերջապես, անաչառության սկզբունքի պահպանման դեպքում
վարչական մարմինը ստանում է այնպիսի արտաքին միջամտություններից կամ ճնշումներից պաշտպանված լինելու հնարավորություն, որոնք
կարող են վտանգել այդ մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից
իրենց իրավասության շրջանակներում քննվող գործերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու անկախությունը:
Վարչական մարմնի անկողմնակալության ապահովման կարևոր
երաշխիք է վարչական վարույթն իրականացնող պաշտոնատար անձի
բացարկի (ինքնաբացարկի) ինստիտուտը: Այն վարչական վարույթն իրականացնող պաշտոնատար անձին հնարավորություն է տալիս և միևնույն
ժամանակ պարտադրում է գործի քննության ցանկացած փուլում հրաժարվել տվյալ գործով վարույթ իրականացնելուց, եթե նա գտնում է, որ
որևէ պատճառով չի կարող անկողմնակալ լինել:
Այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական կարգավորման մակարդակով, մասնավորապես «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում [7], թվարկված են այն
Պատահական չէ, որ 09.06.2017 թվականին ընդունված ««Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով վարչական ակտի անվավերության հիմքերի
շարքում ավելացվել է նաև վարչական ակտի՝ շահերի բախման իրավիճակում ընդունված
լինելը: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2017.06.30/42(1317) Հոդ.667:
1
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հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում վարչական մարմնի պաշտոնատար անձն ի սկզբանե չի կարող քննարկել և լուծել այս կամ այն գործը:
Վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից գործը քննելու և լուծելու
արգելքն առաջանում է այն դեպքերում, երբ տվյալ պաշտոնատար անձը վարույթի մասնակից է կամ վարույթի մասնակիցներից որևէ մեկի ներկայացուցիչն է կամ վարույթի մասնակիցներից որևէ մեկի կամ նրա ներկայացուցչի
ազգականն է կամ աշխատում է վարույթի մասնակիցներից որևէ մեկի մոտ
կամ նախկինում մասնակցել է տվյալ գործի քննարկմանը [7, 24-րդ հոդված]:
Միևնույն ժամանակ օրենսդիրը սահմանել է նաև վարչական մարմնի
պաշտոնատար անձի կողմից գործը քննելու և լուծելու անհնարինության
որոշ այլ հիմքեր: Օրենսդրի տեսանկյունից՝ այդ հիմքերն ի հայտ են գալիս այն դեպքերում, երբ մինչև գործի քննարկման ավարտը, տվյալ պաշտոնատար անձը հրապարակայնորեն արտահայտվել է գործի հնարավոր ելքի մասին կամ գնահատական է տվել գործի փաստական հանգամանքներին կամ մինչև ապացույցների հետազոտումը կանխավ գնահատական է տվել դրանցից որևէ մեկին, կամ տվյալ պաշտոնատար անձը
երբևէ գործել է ի շահ վարույթի մասնակիցներից որևէ մեկի [7, 25-րդ
հոդվածի 1-ին մաս]:
Վերոգրյալ հանգամանքները հանդիսանում են վարչական մարմնի
պաշտոնատար անձի կողմից վարույթի իրականացումն արգելող անվերապահ հիմքեր և դրանց առկայության դեպքում այդ պաշտոնատար անձը
պարտավոր է անհապաղ ինքնաբացարկ հայտնել՝ գրավոր կերպով և
պատճառաբանված որոշմամբ [7, 26-րդ հոդված]:
Վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից գործը քննելու և
լուծելու անհնարինության օրենսդրական հիմքերի առկայության պայմաններում վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից ինքնաբացարկ
չհայտնելու դեպքում վարույթի մասնակիցները կարող են մինչև վարույթի
ավարտը գրավոր բացարկ հայտնել տվյալ պաշտոնատար անձին: Վարչական վարույթի մասնակիցների կողմից վարչական մարմնի պաշտոնատար անձին բացարկ հայտնելու իրավաբանական հետևանքը հանգում է
հետևյալին. այն պաշտոնատար անձի անմիջական ղեկավարը, ում
նկատմամբ բացարկ է հայտնվել, պարտավոր է բացարկ հայտնելու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ընթացքում բացարկի վերաբերյալ որոշում ընդունել՝ մերժելով կամ բավարարելով այն (օրենքով
սահմանված են որոշակի առանձնահատկություններ վարչական մարմնի
ղեկավարին և կոլեգիալ կազմով վարչական վարույթ իրականացնելիս
կոլեգիալ կազմի անդամին հայտնված բացարկի վերաբերյալ) [7, 25-րդ
հոդվածի 4-րդ մաս]: Ընդ որում, վարույթի մասնակիցների կողմից վար-

221

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

չական մարմնին հայտնված բացարկը մերժելու կամ բավարարելու վերաբերյալ որոշումը հանդիսանում է վարչական ակտ և ենթակա է բողոքարկման վարչական կամ դատական կարգով:
Այս համատեքստում ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ
օրենսդիրը սպառիչ կերպով չի թվարկել բոլոր այն դեպքերը, որոնք առաջացնում են վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից գործը
քննելու և լուծելու անհնարինություն և հիմք են հանդիսանում վարույթի
մասնակիցների կողմից պաշտոնատար անձին բացարկ հայտնելու համար՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետում սահմանելով, որ «(...) վարույթի մասնակիցները կարող են գրավոր բացարկ հայտնել վարչական
վարույթն իրականացնող պաշտոնատար անձին (...), եթե առկա են այլ
հանգամանքներ, որոնք վկայում են գործի ելքով` տվյալ պաշտոնատար
անձի (...) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն շահագրգռված լինելու մասին կամ կասկած են հարուցում տվյալ գործի առնչությամբ նրա անաչառության նկատմամբ (...)»:
Վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից գործը քննելու և
լուծելու անհնարինության նման բաց ցանկի նախատեսման պայմաններում կարևոր նշանակություն է ստանում օրենսդրական վերոհիշյալ դրույթի ճիշտ մեկնաբանությունը, քանի որ այդ կանոնի կիրառության նկատմամբ չափազանց լայն մոտեցումը կարող է խաթարել վարչական մարմինների բնականոն գործունեությունը, իսկ չափազանց նեղ մոտեցումը
կարող է հանգեցնել վարչական մարմինների կողմից կողմնակալ որոշումների կայացման արդյունքում վարույթի մասնակիցների պատշաճ վարչարարության հիմնարար իրավունքի խախտման:
Հատկանշական է, որ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական Համաձայնագրի
6-րդ հոդվածով սահմանված արդար դատաքննության իրավունքի շրջանակներում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավաբանության մեջ բավական մանրամասն կերպով մշակվել են «անկողմնակալ
դատարանի կողմից գործի քննության իրավունքի» չափանիշներն ու
առաձնահատկությունները, որոնց միջոցով կարող է գնահատվել ոչ
միայն դատարանի կամ դատավորի, այլ նաև իրավաբանական վեճեր
քննող և լուծող կամ հանրային-իշխանական բնույթի որոշումներ կայացնող ցանկացած մարմնի, այդ թվում նաև՝ վարչական մարմնի անկողմնակալությունը:
Այսպես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայում մշակվել է անկողմնակալության երկու չափանիշ. (ա) սուբյեկտիվ
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մոտեցում, որը կոչված է բացահայտելու այս կամ այն գործով տվյալ դատավորի անձնական համոզմունքը, և (բ) օբյեկտիվ մոտեցում, որը կոչված
է բացահայտելու այդ հարցում ողջամիտ կասկածները բացառող բավարար երաշխիքների առկայությունը [8]:
Ըստ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ անկողմնակալության բացահայտման սուբյեկտիվ չափանիշը հանգում է որևէ
որոշակի գործով դատավորի կողմից աչառու վերաբերմունք դրսևորվելու
փաստի ապացուցման հարցին [9]: Այս իմաստով դատավորի սուբյեկտիվ
անկողմնակալությունը հանդես է գալիս որպես կանխավարկած. դատավորը համարվում է անկողմնակալ, քանի դեռ հակառակն ապացուցված
չէ [10]:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի տեսանկյունից անկողմնակալության բացահայտման օբյեկտիվ չափանիշը հանգում է որևէ
որոշակի գործով դատավորի անկողմնակալության վերաբերյալ կասկածի՝ օբյեկտիվորեն հիմնավորված համարվելու հարցին: Դատավորի անկողմնակալության վերաբերյալ ողջամիտ կասկածի առկայության դեպքում վերջինս պարտավոր է հրաժարվել տվյալ գործի քննությունից [11]:
Օբյեկտիվ անկողմնակալությունը կարող է կասկածի տակ դրվել՝ պայմանավորված բազմազան հանգամանքներով, օրինակ՝ գործի ելքում դատավորի մասնավոր, հատկապես՝ ֆինանսական, շահի առկայությունը [12],
դատավորի և կողմերի կամ նրանց ներկայացուցիչների միջև անձնական
կապերի առկայությունը [13]:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից մշակված
դատարանի անկողմնակալության չափանիշներն իրենց բնույթով հավասարապես կիրառելի են նաև վարչարարության ոլորտում անաչառության
սկզբունքի պահպանման հարցը պարզելու դեպքում, քանի որ այդ չափանիշներն իրենցից ներկայացնում են իրավաբանական գործեր (վեճեր)
քննող և լուծող ցանկացած իրավասու սուբյեկտի անկողմնակալությունը
ստուգելու համընդհանուր ցուցիչներ ու գործոններ: Այլ կերպ ասած, վարչական մարմինների կողմից գործերի անաչառ քննության սկզբունքը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով վարչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձը պետք է համապատասխանի անկողմնակալության վերոգրյալ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ չափանիշներին: Հակառակ
պարագայում, այսինքն՝ այն դեպքում, երբ որևէ կոնկրետ գործով վարչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձը չի բավարարում այդ չափանիշներին, ապա վերջինիս կողմից տվյալ գործով կայացված որոշումը
պետք է ճանաչվի ոչ իրավաչափ: Ընդ որում, ըստ սուբյեկտիվ անկողմնակալության չափանիշի՝ վարչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար
անձը համարվում է անկողմնակալ, քանի դեռ հակառակն ապացուցված
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չէ: Իսկ օբյեկտիվ անկողմնակալության չափանիշի համաձայն՝ վարչական
մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձի անաչառության վերաբերյալ ողջամիտ կասկածի առկայության դեպքում վերջինս տվյալ գործով համարվում է կողմնակալ՝ անկախ իրականում այդպիսին լինելու կամ չլինելու
հանգամանքից:
Փաստորեն, վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից գործը
քննելու և լուծելու անհնարինությունը պայմանավորված է տվյալ պաշտոնատար անձի և վարույթի մասնակիցների միջև հատուկ կապի կամ
տվյալ պաշտոնատար անձի մոտ գործի ելքով այլ շահագրգռվածության
առկայությամբ, ինչը դժվարացնում կամ բացառում է այդ պաշտոնատար
անձի կողմից իր պարտականությունների անկողմնակալ կատարումը
կամ ողջամտորեն կասկածի տակ է դնում նրա անաչառությունը: Նման
իրավակարգավորման նպատակը ոչ միայն վարույթի մասնակիցների,
այլ նաև պաշտոնատար անձանց պատշպանությունն է և կոչված է հանրային ծառայողներին զերծ պահել շահերի բախման իրավիճակների
առաջացումից [14]:
Այսպիսով, պատշաճ վարչարարության հիմնարար իրավունքի տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակիրառ պրակտիկան պետք է ընթանա այն ուղղությամբ, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով վարչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձը պետք է համապատասխանի անկողմնակալության վերոգրյալ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ
չափանիշներին:
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Քաղաքագիտություն
ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և
հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ,
քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՓԱՅԼԱԿ ԵՆԳՈՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի
քաղաքագիտության բաժնի մագիստրանտ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնավորված է տեսակետ՝ համաձայն որի անցումային հասարակությունները գտնվելով սոցիո և էթնո մշակութային զարգացման
տարբեր մակարդակներում, ժողովրդավարացման տարբեր արդյունքներ են գրանցել՝ քաղաքական զարգացման ճգնաժամեր, անորոշություններ և «անորակ» ժողովրդավարություններ, ձգձգվող անցումներ: Հեղինակները անցումային հասարակություններում ժողովրդավարության որակի բարձրացման նպատակով համեմատության մեջ ուսումնասիրել են ժողովրդավարության տարբեր ձևաչափեր (մոդելներ)՝ համադրելով ժողովրդավարության տարբեր մեկնաբանություններ:
Հիմնաբառեր. ժողովրդավարական անցում, գծային ազատականացում, ընտրազանգվածային ժողովրդավարություն (electoral
democracy), մասնակցային ժողովրդավարություն (participation
democracy), պակտային ժողովրդավարություն (pact democracy), ժողովրդավարական համախմբում:

Ժամանակակից քաղաքական զարգացումներում ժողովրդավարությունը ընդունվում է որպես միասնական և ներքին հակասություններ չունեցող երևույթ: Նկատ ունենալով արևմտյան հասարակությունների քաղաքական զարգացման արդյունքները, անցումային հասարակությունները
ընդունում են այն որպես համընդհանուր ընտրական իրավունքի վրա
հիմնված մրցակցային և մասնակցային հնարավորւթյւնների համակարգ։
Անցումային հասարակություններում ժողովրդավարության նման ընկալման արժեքայնությունը հստակեցվում է «ազատականություն» եզրույթի
կիրառմամբ։ Մինչդեռ «անցման» հարացույցի կիրառմամբ հրապուրված
երկրների հետևանքով առաջացած տարաբնույթ արդյունքները նկատի
ունենալով՝ կարող ենք փաստել, որ «միայն ազատականացում» գծային
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զարգացումից բացի գոյություն ունեն ժողովրդավարական զարգացման այլ
ձևաչափեր, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրովի է հիմնավորում ժողովրդի իշխանության իրականացման իր տարբերակը։ Նրանց միջև ընդհանուրն այն
է, որ յուրաքանչյուրը, իր քաղաքական ժամանակի առանձնահատկություններից ելնելով, իրականացնում է «հանուն ժողովրդավարության» քաղաքականություն:
Ժողովրդավարությունը ծնում է քաղաքական համակեցություն, ուր ինստիտուցիոնալացվում է քաղաքական ազատության և հավասարության որոշակի մակարդակ։ Այդ համտեքստում «Ժողովրդավարություն» եզրույթի
հիմնական բնութագրիչներից է՝ կառավարման ձևը, որն անմիջականորեն
իրականացվելով ժողովրդի կողմից, այնուհանդերձ կարիք ունի քաղաքական և վարչական կառավարական մասնագիտացված ծառայողների: Միաժամանակ այն կառավարման համակարգ է, որն ապահովում է փոքրամասնության իրավունքներն ու շահերը՝ սահմանափակելով մեծամասնության իշխանությունը: Որպես այդպիսին՝ այն ծառայում և պաշտպանում է ժողովրդի շահերը՝ խրախուսելվ նրա մասնակցությունը քաղաքական կյանքին։ Այս համատեքստում «Ժողովրդի իշխանություն» եզրույթի
արժեքային միաչափության, երկչափության և բազմաչափության վերաբերյալ մոտեցումները ի մի բերելով՝ Դ. Հելդը հանրագումարել է տարաբնույթ դիրքորոշումների ցանկը, որն իր մեջ ներառում է՝
 քաղաքացիների ներգրավվածությունը կառավարական որոշումների և օրենքների ընդունմանը և իրականացմանը.
 կառավարողների հաշվետվությունը կառավարվողներին և ընտրվելը
նրանց կողմից և այլն [1, էջ 17]։
Վերոբերյալ մոտեցումները բխում են ժողովրդավարության հաստատման տարաբնույթ մեթոդներից։ Ժողովրդավարությունը պաշտպանվում է այն հիմունքով, թե այն մյուս բոլոր այլընտրանքերից առավել են
համապատասխանում հետևյալ հիմնարար արժեքների կամ բարիքների
ձեռքբերմանը՝ լեգիտիմ իշխանություն, քաղաքական հավասարություն,
ազատություն, քաղաքականության և բարոյականության փոխպայմանավորվածություն, հանրային շահի գերակայություն, ազնիվ փոխզիջում,
որոշումների ընդունում, որոնք հաշվի են առնում յուրաքանչյուրի շահերը,
պահանջմունքների բավարարում և այլը։ Սակայն ժողովրդավարության
տարածումը և նրա միջոցով հաստատված կառավարման տարաբնույթ
արդյունքները հանգեցրել են նրան, որ այժմ «հասարակության քաղաքական բառապաշարում ժողովրդավարությունը գուցե և համարվում է ամենաանվստահելի բառը։ Եզրույթը, որ կարող է նշանակել ամեն ինչ, այն,
ինչ ցանկալի է, ի վերջո ոչինչ չի նշանակում [ 2, էջ 83]։ Ավելին, ըստ Լ.
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Դայմոնդի «Սկսած 1990-ական թ․ կեսերից համաշխարհային ժողովրդավարական հեղափոխությունը որոշ առումներով կասեցվել է , միևնույն ժամանակ որոշ առումներով էլ ավելի խորացել: Վերջին տասնամյակի ընթացքում ժողովրդավարության զարգացման մեջ համաշխարհային միտումների որոշակի ուշագրավ նշույլներ կային: Առաջինը՝ աշխարհում ժողովրդավարության հարաբերական կայունությունն է որպես կառավարման համակարգ: Այն երկիմաստ ճշտություն ունի» [3]: Ասվածի համատեքստում ակնհայտ է, որ անցումային հասարակությունների ժողովրդավարացման գործընթացը կարող է շարժվել տարբեր հետագծերով: Բավական է համեմատել, օրինակ, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում,
Միջին Ասիայում, Հարավային Կովկասում (նաև՝ Հայաստանում), ինչպես
նաև ՌԴ-ում տեղի ունեցող արմատական փոփոխությունների արդյունքները:
Ժողովրդավարացման գործընթացում կերպափոխվող հասարակություններում ստեղծվել են քաղաքական վարչակարգերի, իշխանության
բաշխման և վերարտադրման կառույցների չափազանց լայն տարրապատկեր, ձևավորվել են տարբեր քաղաքական համակարգեր: Ռուս քաղաքագետ Ա.Մելվիլը նշում է, «որ տարբերություններն այնքան մեծ ու աննախադեպ են, որ ժամանակակից քաղաքագիտական մտքի առջև ծառանում է քաղաքական փոփոխությունների և քաղաքական զարգացման
մասին ձևավորված պատկերացումների հայեցակարգային նորացման
խնդիրը` հետկոմունիստական կերպափոխումների տարամետ բնույթի
հաշվառմամբ» [4, с. 64]: Ելակետ ընդունելով այս հայեցակարգային կարծիքը՝ կփորձենք ուսումնասիրել ժողովրդավարական անցման գործընթացի առանձնահատկությունները, որոնք հանգեցնելով «պատվիրակված, ոչ
ազատական, արատավոր, ընտրական, ավտորիտար ժողովրդավարությունների» ենթադրում են ժողովրդավարության որակի բարձրացում [5-8]:
XX դարի վերջին քառորդը ընդունված է դիտարկել որպես գլոբալ ժողովրդավարացման դարաշրջանի սկիզբ, որն ընկալվում է որպես ազատական ժողովրդավարական արժեքների համաշխարհային հաղթարշավ: Քաղաքական կերպափոխման այս ձևաչափը հետազոտողի առջև
դնում է տեսամեթոդաբանական և քաղաքական կառավարման հարցերի
մի ողջ շարք: Ե՞րբ է վերջանում բուն անցումը («ժողովրդավարության
հաստատման» փուլը) և սկսվում համախմբումը: Ինչպիսի՞ ներքին և արտաքին գործոններ են ազդում ժողովրդավարության համախմբման վրա:
Ըստ մեզ՝ նմանօրինակ բազում հարցերին հիմնավոր պատասխաններ
տալու համար անհրաժեշտ է ժողովրդավարական անցումից համախմբում գործընթացն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես ժողովրդավարության որակի ապահվման արժեքային բաղադրիչների ամբողջություն:
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Փաստորեն, ժողովրդավարական համախմբման պայմանների մասին առաջարկվող «անցում – համախմբում» ձևաչափը հիմնված է քաղաքական զարգացման փուլային պատկերացումների վրա: Ըստ էության,
ենթադրվում է, որ ժողովրդավարությունը շարժվում է կանխատեսված
ուղղությամբ՝ վերարժևորելով ինքն իրեն մի փուլից մյուսին անցնելով: Ենթադրվում է, որ անցումային փուլում գտնվող նոր ժողովրդավարություններն ուսումնասիրելիս, մենք պետք է միաժամանակ դիտարկենք սոցիետալ մեկնակետը, ներկա իրավիճակը և ժողովրդավարացման գործընթացի արդյունքները: Նկատի ունենալով քաղաքական զարգացման
ճգնաժամերի առկայությունն անցումային հասարակություններում՝ մեթոդաբանական առումով ճիշտ չի լինի Պորտուգալիայի ռազմական հեղաշրջմամբ (1974 «մեխակների հեղափոխություն») սկսված գլոբալ ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի դրոշի ներքո սկսված քաղաքական
կերպափոխումների ողջ բովանդակությունը հանգեցնել «անցման հարացույցին»: Ակնհայտ է, որ այդ բազմաչափ գործընթացում անհատի գիտակցությունը կրում է ազատական-ժողովրդավարական, ազգային-պահպանողական, սոցիալիստական արժեքների հաստատման և մարքսիստական գաղափարների անկման հետևանքները: Միևնույն ժամանակ
«Ժողովրդավարացում» և «ազատականացում» եզրույթները չի կարելի
նույնականացնել, քանի որ Ժողովրդավարացումը որպես ավելի լայն և
բազմաշերտ քաղաքական գործընթաց բաց մրցակցության և ազատ ընտրությունների արդյունքում որոշում է կառավարության կազմը և նրա պատասխանատվության մակարդակը: Ազատականացումը հիմնականում
որոշում է պետության և քաղաքացիական հասարակության միջև փոխհարաբերությունները, իսկ ժողովրդավարացումը` պետության և քաղաքական հասարակության միջև փոխհարաբերությունների արժեքայնության որակը: Ազատականացումը միշտ չէ, որ ուղեկցվում է ժողովրդավարացմամբ» [6]: ժողովրդավարության որակը կամ բարեշրջման (էվոլյուցիոն) ժողովրդավարացումը, ենթադրում է ոչ թե հակամարտող քաղաքական ուժերից մեկի հաղթանակ, այլ յուրօրինակ պակտ (օր.՝ Մոնկլոայի
պակտը Իսպանիայում) կամ պակտերի շարքի ձևակերպում, որոնք սահմանում են ժողովրդավարացման հետագա փուլերի «խաղի կանոնները»
և որոշակի երաշխիքներ տրամադրում «պարտվածներին»: Պակտի լեգիտիմացումը և դրա հետագա զարգացումը թույլ է տալիս անցնել ժողովրդավարացման առանցքային պահերից մեկին` նոր իշխանության ազատ և
մրցակցային ընտրությունների անցկացմանը: Սակայն, ինչպես ցույց է
տալիս Մ. Մաքֆոլի կատարած վերլուծությունը, հետխորհրդային կերպափոխությունների դեպքում չեն գործում անցումագիտական ձևաչափի
առնվազն երկու հիմնական դրույթները` 1) պատկերացումն այն մասին,
230

Քաղաքագիտություն

որ առաջացած քաղաքական փակուղուց ելք է հանդիսանում բարեշրջման
(էվոլյուցիոն) ժողովրդավարացման համար հիմքեր ստեղծող պակտը, և
2) ընտրանիների փոխզիջման արդյունքում «վերևից» ժողովրդավարության փաթաթման գաղափարը: Ինչպես նշում է Մ․ Մաքֆոլը, «հետխորհրդային երկրների համար առավել բնորոշ է ոչ թե պակտի, այլ հակասության
ուժային լուծման տարբերակը, ընդ որում՝ առաջացող վարչակարգի տեսակը մեծապես որոշվում է նրանով, թե որտեղից է գալիս քաղաքական
վերափոխումների ազդակը» [7]: Ակնհայտ է, որ անցումային հասարակություններում գործ ունենք քաղաքական կերպափոխությունների արդյունքների լայն տարրապատկերի հետ` ազատական ժողովրդավարությունների համախմբումից մինչև նոր ավտորիտարիզմի լիովին կայացած
տարատեսակները` միջանկյալ տարբերակներով` դեպի ժողովրդավարական համախմբում հակասական, բայց շատ թե քիչ կայուն շարժումների և
լճացած «խառնածին» վիճակների տեսքով: Այս ամենը, հիմք է դարձել մի
նոր գիտաճյուղի՝ համախմբաբանության (կոնսոլիդոլոգիայի) առաջացման
համար [8]: Ենթադրվում է, որ ժողովրդավարան արժեքները պետք է համախմբեն մարդկությանը, սակայն չի բացառվում դեպի համախմբված ժողովրդավարություն անցնելու յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատկությունը՝ ազգային արժեքների քաղաքական էության հաշվառմամբ:
Համախմբաբանության գիտաճյուղը օգնում է քաղաքական զարգացման նոր հարացույց ձևավորել, որը թույլ կտա ժամանակակից աշխարհում «ժողովրդավարացման» նշանի ներքո ընթացող քաղաքական կերպափոխությունների որոշակի հետագծերի համեմատական վերլուծություն
կատարել: Գիտական նպատակը հետևյալն է` հասարակական գործընթացների որոշակի դասակարգում որոշել ժողովրդավարացման ձևաչափերի և առանձին փուլերի հաջորդականությունն ու օրինաչափությունները: Վերը նշված դիտարկումները ստիպում են մտածել, թե արդյոք մենք
իրավացի ենք, երբ դատում ենք հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող կերպափոխությունների հետագծերի մասին «անցումայնության»
տերմիններով: Ուստի, մեթոդաբանական տեսանկյունից, արդյունավետ է
ոչ թե մշակել հետխորհրդային երկրների հետագա «ժողովրդավարական
անցման» հնարավորությունները, այլ ուսումնասիրել արդեն տեղի ունեցած վարչակարգային փոփոխությունների առանձնահատկությունները:
Մեր կարծիքը հիմնավորելու համար նշենք, որ ըստ Լ.Դայմոնդի, «ժողովրդավարությունը ենթադրում է ավելին, քան պարզապես ընտրություններ, նույնիսկ եթե դրանք կանոնավոր, ազատ և ազնիվ են: Այն ենթադրում է, որ չկան ընտրազանգվածի առջև պատասխանատվություն չկրող
զինվորական կամ այլ սոցիալական ու քաղաքական ուժերի համար իշ-
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խանության «արգելոցային տարածություններ», որ պաշտոնատար անձանց «հորիզոնական» պատասխանատվություն գոյություն ունի միմյանց
նկատմամբ, որը սահմանափակում է գործադիր կառույցների իշխանությունը և պաշտպանում սահմանադրականությունը, օրենքի գերակայությունն ու խորհրդակցական ընթացակարգերը: Վերջապես, այն ենթադրում է պայմանների առկայություն` քաղաքական և քաղաքացիական հոգնականության, ինչպես նաև անհատական ու խմբային ազատությունների
ապահովման համար, որպեսզի մրցակցող շահերը և արժեքները կարողանան արտահայտում գտնել և մրցակցել ոչ միայն պարբերական ընտրությունների ժամանակ… Այս ամենը դուրս է բերում ավելի բարձր չափանիշների և ավելի բարձր երևույթի, որը կարող է սահմանվել որպես «ազատական ժողովրդավարություն»` ոչ թե պետության և տնտեսության միջև
փոխհարաբերությունների, այլ քաղաքական և քաղաքացիական ազատության որակի առումով» [9, p. 16-17]: Եվ բանն այստեղ միայն այն չէ, որ
իրենց «անցման» մեջ «ուշացած» վարչակարգերի ժողովրդավարացումը
տեսականորեն բացառված է: Պարզապես զարգացման այդպիսի հետագծի
իրականացման համար այդ երկրների ընտրանիներից կպահանջվի շատ
ավելի մեծ ջանքեր գործադրել գծային ազատականացման թերացումները
հաղթահարելու և ժողովրդավարության որակ ապահովելու համար:
Ակնհայտ է, որ ժողովրդավարության որակը որպես վարչակարգի շարունակական բարեփոխումների և բնականոն արդիականացման չափորոշիչ
պարբերաբար ընդարձակում է ժողովրդավարւթյան սոցիալական տարածությունը՝ դիսկուրսի միջոցով (դիսկուրսային ժողովրդավարություն):
Այս պարագայում հանրագումարելով հետկոմունիստական երկրների
կերպափոխման փորձը` կարող ենք նշել, որ անցումից համախմբում հարացույցի կիրառման համար հարկավոր են հասարակական-քաղաքական այլ պայմաններ, քան անցումն սկսելու համար: Այս գործընթացի
բազմաչափությունը նկատի ունենալով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ մի
դեպքում քաղաքական ժողովրդավարությունը, որպես համախմբման կայացման պայման, պայմանավորված է քաղաքական կուսակցությունների
կամ քաղաքացիական հասարակության որակից (ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարություն), մյուս դեպքում որոշիչ են համարվում ազատական
այն բարեփոխումները, որոնց հետևողական իրականացումը կարող է պոզիտիվ (կամ նեգատիվ) ազդեցություն ունենալ ժողովրդավարական համախմբման վրա՝ պայմանավորված դիրսկուրսի բնույթով: Որպես աստիճանակարգային գիտելիքների բարդ համակարգ, դիրսկուրսը բացի
տեքստից ներառում է տարաբնույթ էքստրալիգվիստիկական բացառիկություններ (համակարգված գիտելիքներ աշխարհի, նպատակադրման,
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կարծիքների, դիրքորոշումների, գաղափարախոսությունների, իշխանական հարաբերություններում առկա տեղեկատվահաղորդակցական հարաբերությունների մասին): Փաստորեն, ժողովրդավարական անցումից
դեպի համախմբում գործընթացը կոնկրետ պատմական իրավիճակի,
մշակույթի և կոնկրետ պայմանների մեջ ձևավորված և զարգացող տեքստի
բազմակողմանի դիսկուրսային գործընթացի հետևանք է [10, с. 128-144]:
Այս դիտանկյունից նպատակահարմար է վերլուծել համախմբման գործընթացի հետևյալ բաղադրիչները. ինստիտուցիոնալ (տարբեր քաղաքական ուժերի մրցակցային շահերն իր մեջ ներառող իշխանական կառուցվածքների ստեղծում), ընթացակարգային (քաղաքական դերակատարները պահպանում են սահմանադրությամբ ամրագրված խաղի կանոնները),
արժեքային (ժողովրդավարական հիմնարար արժեքների վերաբերյալ համաձայնության կնքում):
Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ժողովրդավարության որակը՝ ապահովելով դերակատարների միջև տեղեկատվահաղորդակցության հոսքի մատչելիությունը: Այս համատեքստում
կարևորենք նաև այն, որ արդեն 1997-ին ՄԱԿ-ի «Զարգացման ծրագրեր»ում մշակվեցին կերպափոխվող երկրների բարեփոխումների արդյունավետությունը համընդհանրացնող կառավարման ութ սկզբունքները՝ հաշվետվություն (Accountability), թափանցիկություն (Transparency), պատասխանատվություն (Responsiveness), ձեռնահասություն և արդյունավետություն (Effectiveness and efficiency), անաչառություն և ընդգրկունություն (Equity and inclusiveness), օրենքներին հետևող (Rule of
law), մասնակցային (Participation), փոխհամաձայնությամբ ուղղորդվող (Consensus oriented): Ժողովրդավարության որակի ապահոնման
նկատառումներով այս սկզբունքներին գիտական գրականության մեջ
ավելացվեց նաև 9-րդը՝ ապագայի ռազմավարական կառավարումը,
ինչը ամբողջականացրեց «Լավ կառավարման (good governance)» հայեցակարգը: Նշված սկզբունքները նպաստում են պետական մարմինների
արդյունավետ և բոլորի նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի դրսևորմանը: Նշված սկզբունքները, որպես խաղաղության մշակույթի գործառման
երաշխավորներ, իրենց տիրույթ են ընդգրկում պետության ինստիտուտը,
մասնավոր սեկտորը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության
կառույցները [11, էջ 85]: Դա հնարավորություն է տալիս եզրակացնել, որ
լավ կառավարումն օգնում է հաղթահարել օտարումը՝ խրախուսելով
մրցունակ մասնակցությունը, ինչպես նաև ընդգրկվածությունը օրինաստեղծ գործընթացին, ընտրված ու նշանակված պաշտոնյաների հաշվետվողականությունը բարձրացնում է ժողովրդավարության որակը: Ուստի
«ժողովրդավարության որակը» կայուն ինստիտուցիոնալ կառույց է, որը
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գիտակցելով քաղաքացիների ազատությունը և հավասարությունը,
հիմնված է ինստիտուտների օրինականության և կառուցվածքային գործունեության վրա: Ցանկանալով բավարարել քաղաքացիներին, այն օրենքին
համապատասխան, հնարավորություն է ընձեռում ստուգելու և գնահատելու
պետական իշխանության կարողությունը, թե արդյոք հետևում է ազատության և հավասարության կանոններին: Միաժամանակ քաղաքացիները վերահսկում են ուժի մեջ մտած օրենքների արդյունավետությունը, կառավարության կողմից ընդունած որոշումների արդյունավետությունը: Այս հատկանիշները նկատի ունենալով՝ Ֆ. Շմիտերը կերպափոխվող երկրներում օտարումը կանխելու ակնկալիքով սահմանում է «ժողովրդավարության որակ»
եզրույթը՝ հիմնվելով Ռ. Դալիի «Պոլիարխիայի տեսության» հետևյալ հատկանիշների վրա՝ քաղաքացիական իրավունքներից ազատորեն օգտվելու
հնարավորություն, մասնակացություն, մրցակցություն, սոցիալական և
քաղաքական կոնտրէլիտայի (փոխընտրանու) և ոչ թե կոշտ հեղափոխական ընդդիմության առկայություն Ֆ. Շմիտերն անցումային երկրում
էվոլյուցիոն ժողովրդավարության գործառման համար շեշտադրում է քանակական և որակական չափանիշների համադրումը [12, с. 155]:
Վերոշարադրյալի հիմքի վրա անցումային հասարակություւններում
ժողովրդավարական անցումից համախմբման անբաժանելի բաղադրիչ է
տրիպարտիստական համակարգը, որ ընկալվում է որպես արդյունավետ
քաղաքականության իրականացման համար հզոր պաշար՝ միտված ժողովրդավարության որակի բարձրացմանը: Այն իրենից ներկայացնում է
‹‹գործարարություն-հասարակություն-պետություն›› եռավեկտոր փոխգործակցության ձև, որը ներկայացնելով ձեռներեցության ու հասարակության շահերի ներկայացմանը պետական մարմիններում, ըստ այդմ՝
նպաստում է կյանքի որակի և մակարդակի բարձրացմանը: Փաստրեն,
Ժողովրդավարության որակն իրավունքի գերակայության օգնությամբ իշխանությունը վերահսկելու քաղաքացիական հասարակության և առանձին քաղաքացիների նպատակադրված հնարավորությունն է՝ մասնակցելու և վերահսկելու պետության կողմից օրենքների ու նորմատիվ ակտերի
իրականացման արդյունավետության ապահովմանը: Անցումային հասարակությւններում ժողովրդավարական համախմբման նպատակով վերևից
իրականացնել շարունակական բարեփոխումներ՝ ուղղված ժողովրդավարության որակի բարձրացմանը՝ զարգացնելով մրցունակ մասնակցությունը, շարունակական կրթությունը, երիտասարդության սոցիալականացումը և ընտրանու պատասխանատվությունը:
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ՄԱՆԵ ԱԹԻԿՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԼԻԴԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հոդվածում ուսումնասիրված է կուսակցության նպատակների և
օրակարգի ներկայացման հիման վրա քաղաքական գործունեություն
ծավալած լիդերների հավաքագրման կառուցակարգերը: Կարևորված
են Մ. Դյուվերժեի և Ջ. Սարտորիի մոտեցումները՝ ըստ որի, կուսակցական լիդերի հավաքագրման համար առաջնային է ընտրություններում լեգիտիմության և լեգալության ինստիտուցիոնալ հիմքերի
ապահովումը: Տարբերակված դիտարկելով հավաքագրման փակ և
բաց ուղիներ՝ հեղինակը համոզված է, որ կերպափոխվող հասարակություններում այդ գործընթացը խառնածին բնույթ ունի:
Հիմնաբառեր. կուսակցություն, կուսակցության նպատակ, կուսակցական լիդեր, բաց և փակ հավաքագրում, ժողովրդավարություն, կերպափոխում, խառնածնություն:

Հասարակության քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման
գործընթացում առանցքային դերակատարում ունեն կուսակցությունները:
Որպես այդպիսին կուսակցությունների տեղի և դերի ներկայացման այդ
բարդ խճանկարում որոշիչ է կուսակցական լիդերի քաղաքական գործունեության արժեքաբանությունը: Ներկայացնելով կազմակերպված քաղաքական կառույցի՝ կուսակցության քաղաքական նպատակները, օրակարգը և հանդես գալով իշխանության իրականացման օրինականության
ապահովման դիրքերից՝ կուսակցական լիդերը իր քաղաքական գործունեության հիմքում դնում է հանրային շահի պահպանման սկզբունքները:
Վերջինիս իրականացման և ապահովման նպատակով կուսակցական լիդերը, հաճախ, խաղարկում է քաղաքական իրականությունը՝ ներկայանալով որպես կուսակցության նպատակներն արտահայտող անձ: Հենց
այս դիտանկյունից կուսակցականագետ Վ. Մեյտուսը գրում է. «Երբ փաստում ենք, որ «կուսակցությունը ձգտում է հասնել իր նպատակներին», դա
նշանակում է, որ կուսակցության շրջանակներում միավորված անձինք
համախմբվել են և ձգտում են հասնել իրենց նպատակներին [1, с. 26]:
Որպեսզի պարզենք թե ինչպես է անձը անդամագրվում կուսակցությանը
և օգտագործելով «կուսակցության նպատակները» դառնում կուսակցական լիդեր, ներկայացնենք «կուսակցության նպատակներ եզրույթի կառուցվածքը. նախ այն կազմակերպական առումով քաղաքական կառույց
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է, որն օրինական (լեգալ) պետք է ձևակերպվի, ապա լինելով ժողովրդավարացման ինստիտուտ պետական իշխանության իր մասնակցությունը
պետք է ապահովի օրինականության հիման վրա: Այսպես, ըստ Մ. Դյուվերժեի քաղաքական կուսակցությունները ձևավորվում են համընդհանուր ընտրական իրավունքի հիման վրա՝ ակնկալելով առկա պաշարների
արդյունավետ օգտագործում իշխանության իրականացման համար
[2, с. 20-21]: Իտալացի կուսակցականագետ Ջ. Սարտորին կուսակցությունը բնորոշում է որպես ընտրություններին մասնակցող և ընտրությունների ճանապարհով պետական պաշտոնների համար թեկնածուներ
առաջադրող քաղաքական խումբ [3, p. 614]: Ինչպես տեսնում ենք և՛
Մ. Դյուվերժեն, և՛ Ջ. Սարտորին կուսակցությունների համար առաջնային
են համարում ընտրություններին օրինական և լեգիտիմ մասնակցելու և
ընտրովի քաղաքական պաշտոններում մարդկանց նշանակման կամ
թեկնածության առաջադրման ինստիտուցիոնալ հնարավորությունը:
Քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման փորձը վկայում է,
որ յուրաքանչյուր երկրում կուսակցական ինստիտուցիոնալ կարգի արժեքաբանությունը բնութագրվում է կուսակցությունների թվով, գործունեության սոցիալ-քաղաքական և իրավական պայմաններով, ընտրազանգվածի տեսակով և ընտրողների որակով, կուսակցությունների կառուցվածքային չափերով և ներկայացրած օրակարգի առանձնահատկություններով, իշխանության հասնելու քաղաքական պաշարով և շահերը զուգամիտելու իրական հնարավորություններով [4, էջ 22-23]:
Ակնհայտ է, որ կանխավ ձևավորված կուսակցության նպատակների
իրականացման համար որոշիչ է կուսակցական լիդերի որպիսությունը,
ով քաղաքական համակարգի արդիականացման մտադրությամբ միաժամանակ ներկայացնում է և՛ իր կուսակցության նպատակները, և՛ կուսակցական վերնախավի շահերը: Ուսումնասիրելով քաղաքական կազմակերպությունները՝ Ռ. Միխելսը ձևակերպեց «օլիգարխիայի երկաթյա
օրենքը», որը բացատրում է քաղաքական կազմակերպությունների օլիգարխիկ միտումները: Հիմնվելով իր վերլուծությունների վրա՝ Ռ. Միխելսը
եկավ այն եզրահանգման, որ քաղաքական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է կուսակցական լիդերների վարքաբանությամբ: Նույնիսկ այն քաղաքական կազմակերպությունները, որոնք հետապնդում են ժողովրդավարական նպատակներ, անխուսափելիորեն
կարող են դառնալ հակաժողովրդավարական, քանի որ դուրս գալով կուսակցության շարքային անդամների հսկողությունից՝ ընտրանին վարում է
իր խմբային շահերին համապատասխան քաղաքականություն, ուստի
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նույնիսկ ժողովրդավարական արժեքներով արդիականացվող հասարակությունում կառավարող ընտրանին խմբիշխանություն է իրականացնում
իր «երկաթյա օրենքով [5, с. 126-132]: Դեռևս անտիկ Հունաստանի քաղաքական մտքի ներկայացուցիչների՝ Պլատոնի և Արիստոտելի ուշադրության կենտրոնում է եղել «լավ» քաղաքական առաջնորդ ունենալու
անհրաժեշտությունը: Այս գաղափարը զարգացրել է Ն. Մաքիավելին, ով
գտնում էր, որ տիրակալը պետք է օժտված լինի առյուծի և աղվեսի հոգեբանությամբ։ Առյուծը վախենում է թակարդներից, իսկ աղվեսը՝ գայլերից:
Ինչպես տեսնում ենք Ն. Մաքիավելին կարևորում է տիրակալի երկդիմությունը, ըստ որի տիրակալը պետք է աղվեսի նմանվի, որպեսզի կարողանա թակարդները շրջանցի և առյուծի, որպեսզի գայլերին վախեցնի։
Տիրակալը պետք է այնպիսի մի բան չանի, որով կարող է հարուցել հպատակների ատելությունն ու արհամարհանքը։ Եթե դա հաջողվի, ուրեմն
նա հասել է իր նպատակին և այլևայլ թերությունները չեն կարող նրան
վնասել։ Տիրակալներն ատելություն են հարուցում ընչաքաղցության և
իրենց հպատակների ունեցվածքի վրա կատարած ոտնձգությունների
պատճառով, որովհետև մարդկանց մեծամասնությունն իր վիճակից գոհ
է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն դիպել նրա արժանապատվությանը
կամ գույքին: Այդտեղից հետևում է, որ տիրակալը կարող է չվախենալ դավադրություններից, եթե վայելում է ժողովրդի համակրանքը, և, ընդհակառակն, պետք է վախենա բոլորից ու յուրաքանչյուրից, եթե ժողովուրդն
ատելություն ու արհամարհանք է տածում նրա հանդեպ [6, էջ 40-41]:
Քաղաքական զարգացման փորձը ցույց է տալիս, որ կուսակցության
ակտիվ անդամները, ովքեր ձգտում են լիդերության, իրենց նպատակների
իրագործման համար անուղղակի ազդում են հասարակական կարծիքի
ձևավորմանը: Այդ գործընթացը բաղկացած է հետևյալ սկզբունքներից.
 Էթիկական և բարոյական նորմերի ապահովում, որը հնարավորություն է տալիս լիդերին համադրել կուսակցության նպատակները և
հանրային շահը: Ազնվությունը, վստահության և պատասխանատվության
զգացումը դառնում են կուսակցական լիդերի ներկայացման և հավաքագրման հիմնական կռվանները,
 քաղաքական կանխատեսումներ, որի միջոցով լիդերը գնահատելով քաղաքական գործընթացների հնարավոր սոցիալական հետևանքները, ըստ անհրաժեշտության կերպափոխում է իր վարքաբանությունը,
 կառավարման արդյունավետություն, գերակշռող հանգամանքները վերլուծելու ունակություն, նոր մարտահրավերներին դիմակայելու և
փոփոխությունները կանխատեսելու կարողություն,
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 խարիզմա, որն անհրաժեշտ է քաղաքական որոշումների իրականացման համար ժողովրդի աջակցությունն ստանալու նպատակով,
 անձնային գործոններ, որոնք նույնպես կարևոր դեր են խաղում,
ինչպիսիք են գիտելիքները, հաղորդակցական հմտությունները, արագ
կողմնորոշվելու ունակությունը, համբերատարությունը և այլն:
Այս հատկանիշների շնորհիվ լիդերը կարողանում է ստանալ քաղաքացիների աջակցությունը, իսկ դրա համար, հատկապես ընտրությունների ժամանակ, պատասխանատվությունը զգալի չափով ընկնում է կուսակցության ինչպես շարքային, այնպես էլ վարչական ապարատը ղեկավարող անդամների վրա:
Հավաքագրման գործընթացի վրա ազդում են ինչպես սոցիալական
շարժունակությունը, այնպես էլ արժեքային կողմնորոշիչների էությունը,
հասարակության քաղաքական գիտակցությունը, ընտրանուն ներկայացվող պահանջները և այլն:
Նշված գործոններն ունեն տարաբնույթ դրսևորում՝ պայմանավորված պետական իշխանության տարածաչափական առանձնահատկություններով և քաղաքական վարչակարգի էությամբ: Քաղաքագիտական
գրականության մեջ քննարկվում է ընտրանու հավաքագրման երկու ձև՝
գիլդային (փակ) և անտրեպրենյորային (բաց կամ ձեռնարկչական):
Ընտրանին գիլդային է՝ փակ, երբ հավաքագրումը տեղի է ունենում ինքնավերարտադրվող շրջանակում, այսինքն՝
 նրա ձևավորման սոցիալական բազան խիստ սահմանափակ է,
 որպես կանոն՝ ընտրասերում (սելեկցիա) է կատարվում գերիշխող
կամ էլ նրանց մոտ կանգնած սոցիալական խավերից,
 ընտրասերում կատարող անձանց թիվը խիստ սահմանափակ է,
 կառավարմանը բնորոշ է միարժեքության սկզբունքը, ինչպես
Մահ կամ ազատություն, պայքար, պայքար մինչև վերջ: Ընտրանու
հավաքագրման նման միտումներ բնորոշ են մենիշխանական և ամբողջատիրական վարչակարգերին: Քաղաքական կառավարման փորձը
վկայում է, որ փակ հավաքագրված ընտրանին անպայման ձգտում է ժառանգականություն ապահովել:
Ընտրանին բաց է՝ անտրեպրենյորային (ձեռնարկչական), եթե ժողովրդավարական ձևով իրականացվող համընդհանուր ընտրության միջոցով հավաքագրվում է: Բաց հավաքագրմանը բնորոշ է ընտրազանգվածի լայնածավալ մասնակցությունը ընտրանու հավաքագրման գործընթացին.
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 ընտրության ժամանակ հրապարակայնության և ազատ մրցակցության ապահովում,
 հասարակության ցանկացած սոցիալական խմբի անդամ ունի
ընտրանի հավաքագրելու հնարավորություն,
 ղեկավար պաշտոնների հավակնորդներից պահանջվում է ոչ
միայն բարձր որակի արհեստավարժություն, այլև բարոյական հատկանիշներ և մարդասիրություն [7, էջ 172-174]:
Քաղաքական զարգացման փորձը վկայում է, որ նոր մարտահրավերներով և հասարակության ակնկալիքներով պայմանավորված՝ առավել
արդյունավետ է բաց հավաքագրված քաղաքական լիդերի կառավարումը: Քաղաքական լիդերի, ինչպես նաև ընտրանու հավաքագրման բաց
տիպը բնորոշ է Արևմուտքի երկրներին, որտեղ ընդունված է տարբերակել
նրանց սոցիալական որպիսության հետևյալ չափանիշները՝ մասնագիտական կրթություն, ինչպես նաև՝ հեղինակություն, ազդեցության ոլորտներ, արհեստավարժություն, եկամուտներ: Այդ պատճառով էլ բաց հավաքագրված արևմտյան լիդերների և ընտրանիների կրթական մակարդակը
բարձր է և ունի աճի միտում:
ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի առաջին տարիներին տեղի
ունեցած կերպափոխություններից ելնելով՝ ԱՄՆ քաղաքագետ Ս. Հանթինգթոնը, Լ. Դայմոնդը և այլք փաստարկեցին անցումից համախմբում
գործընթացում լիդերների և ընտրանիների ունեցած դերակատարության
նորովի ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը: Այսպես, օրինակ, ամերիկացի քաղաքագետ Ռոբերտ Դ. Պուտնամը համապարփակ ուսումնասիրության ենթարկելով լիդերության հավաքագրման գործընթացում քաղաքական ընտրանիների տեղն ու դերը, ի թիվս այլ գործոնների, կարևորեց
քաղաքական ընտրանու վարքագիծը՝ պայմանավորված նրա սոցիալական
կարգավիճակով: Ըստ նրա՝ քաղաքական լիդերության հավաքագրումը մի
գործընթաց է, որի ժամանակ միլիոնավոր մարդկանցից ընտրվում են սոցիալական և քաղաքական մոտիվացիա ունեցող անձինք՝ ձևավորելով
քաղաքական ընտրանու միջուկը: Հավաքագրման գործընթացը որոշ անհատների համար շարժիչ ուժ է՝ ինքնակատարելագործվելու և ավելի
բարձր մակարդակի հասնելու համար [8, p. 46]: Պուտնամը մատնանշում է պոտենցիալ հավաքագրման երկու որակներ՝ սոցիալապես
նպաստավոր և մոտիվացված: Եթե առաջինը պահանջում է պաշարների
տիրապետում՝ նյութական (հարստություն), խորհրդանշանական (հեղինակություն), դրդապատճառային (սոցիալական ցանցեր) կամ գիտելիքա-
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յին (կրթություն, փորձ կամ հմտություններ), ապա մոտիվացիան պայմանավորված է հիմնավորված և չհիմնավորված նկրտումներով [8, p. 89-90]:
Այդուհանդերձ, Ն. Բոբիոն այն համոզմանն էր, որ հավաքագրման տեսությունը կենտրոնացած է ընտրության չափանիշների վրա և, արդյունքում, անտեսվում են հոգեբանական և սոցիոլոգիական գործոնները,
որոնք նպաստում են կարիերայի և քաղաքական գործունեության ծավալմանը [9, p. 1390-1397]:
Ըստ Ռ. Հարմելի՝ կուսակցության կազմակերպչական բարեփոխումները բացատրվում է կուսակցության ներքին և արտաքին պայմանների
փոփոխության համեմատությամբ: Կուսակցության ներսում կատարվող
փոփոխությունները, շատ դեպքերում, արտաքին ազդակների արդյունք
են, որոնց ավելանալով ներքին գործոնները փոխակերպում են կուսակցության կառուցվածքը [10, p. 128]:
Հանրագումարելով վերը նշված մոտեցումները՝ եզրակացնենք, որ
կերխափոխվող հասարակություններում կուսակցական լիդերների հավաքագրումը՝ պայմանավորված փոփոխությունների արտաքին և ներքին
ազդակներով, կարող են կուսակցության ներսում այնպիսի կառուցվածքային փոփոխություններ առաջացնել, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել կուսակցական լիդերի խառնածին (հիբրիդային) ընտրություններ՝ համադրելով փակ և բաց հավաքագրման սկզբունքները: Այսպիսով, կուսակցական լիդերի հավաքագրման ուղիները և՛ կայուն, և՛ անկայուն փոփոխականներ են ներառում՝ պայմանավորված կուսակցական նպատակով,
օրակարգով և կուսակցական ընտրանու հատկանիշներով, անդամների
քաղաքական գիտակցությամբ, ինչպես նաև կուսակցության անդամների
և համակիրների միջև ծավալված երկխոսությամբ: Ակնհայտ է, որ կերպափոխվող երկրներում քաղաքական լիդերի հավաքագրման ուղիները
տարբեր են, քանի որ կուսակցական համակարգի գործունեության վրա
էական ազդեցություն ունեն քաղաքական կուսակցությունների կողմից
իրականացվող ընտրական գործընթացի մարգինալ ամբոխահաճության
բնույթը:
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Аспирант Академии государственного
управления Республики Армения
ПУТИ РЕКРУТИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
В статье рассмотрены механизмы рекрутирования лидеров,
которые вели политическую деятельность на основе представления
целей и повестки партии. Отмечена важность подходов М. Дюверже и
Дж. Сартори, согласно которым, для вовлечения политического лидера
первостепенное значение имеет обеспечение легитимной и легальной
институциональной основы на выборах. Исследование закрытых и
открытых механизмов позволило автору обосновать мысль о том, что в
трансформирующихся обществах этот процесс имеет гибридный
характер.
Ключевые слова: партия, цель партии, партийный лидер, открытое
и закрытое рекрутирование, демократия, трансформация, гибридизация.
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THE WAYS OF RECRUITMENT OF THE PARTY LEADER
The article analyses party leader’s recruitment mechanisms,
stimulating political activity based on party’s goals and agenda. The author
stresses the importance of M. Duverge`s and J. Sartori`s approaches, which
claim that for the recruitment of a party leader, the primary importance in the
elections has the provision of the institutional basis of legitimacy and legality.
The research of the close and open ways of recruitment allowed the author
to prove the idea, according to which the societies in transition this process
has hybrid nature.
Keywords: party, party goals, party leader, open and close recruitment,
democracy, transformation, hybridization.
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ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի տպագիր և
հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի դոցենտ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՏՐՅԱՆ

ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի տպագիր և
հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի ասպիրանտ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ PR ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Քաղաքական PR-ում գովազդն ուրույն և կարևոր տեղ է զբաղեցնում, այն նախընտրական ու հետընտրական գործընթացների
անբաժանելի մասն է։ Վերջին տարիներին քաղաքական գովազդն
աչքի է ընկնում նորարարական յուրահատկություններով ու դրսևորումներով։ Քաղաքական PR խորհրդատուները և գովազդով զբաղվող մասնագետները մշտապես փորձում են ընտրողների շրջանում
ստեղծել վառ տպավորություն՝ գրավիչ ու դրական լույսի ներքո ներկայացնելով ընտրապայքարում հայտնված քաղաքական ուժին,
թեկնածուին, կուսակցությանը։ Հոդվածում ներկայացվել են քաղաքական գովազդի առանձնահատկություններն ու հնարքները:
Հիմնաբառեր․ քաղաքական տեխնոլոգիաներ, քաղաքական
PR, գովազդ, քաղաքական գովազդ, նախընտրական արշավ, քաղաքականություն, գովազդային տեխնոլոգիաներ, հեռուստատեսային գովազդ, սոցիալական մեդիա, ԶԼՄ, հոգեբանական ներազդում,
ընտրություններ, ընտրողներ:

Քաղաքական գործիչների, կուսակցությունների և վերջիններիս մասին հանրությանը տեղեկացնող, ընտրազանգվածի վրա հստակ ազդեցություն թողնող, վերաբերմունք ու դիրքորոշում ձևավորող քաղաքական
գովազդը վերջին տասնամյակներում մուտք է գործել քաղաքական հարաբերությունների և ընտրապայքարի տիրույթ։ Ըստ էության՝ քաղաքական գովազդը վաղուց արդեն որոշիչ գործոն է ոչ միայն նախընտրական
պայքարի փուլում, այլև տարբեր քաղաքական գործընթացներում և գաղափարների, ծրագրերի առաջմղման ժամանակ՝ հարկ եղած դեպքում
ցանկալի վերաբերմունք ու հանրային աջակցություն ձևավորելու համար։
Գործարարությունում սեփական ապրանքներն ու ծառայությունները շուկայում հաջողությամբ իրացնելու համար նախևառաջ պետք է տեղեկացնել այդ մասին բոլոր հավանական գնորդներին։ Ամերիկյան գովազդային
շուկայում վաղուց հայտնի ասույթ է ձևավորվել, որի համաձայն՝ «Վարել
գործարարությունն առանց գովազդի նույնն է, թե աչքով անել աղջկան
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մթության մեջ. դուք գիտեք, որ սիրահետում եք նրան, իսկ նա՝ ոչ» [1, p. 38]։
Գովազդը հրավիրում է հանրույթի ուշադրությունն ապրանքի վրա, ընդգծում դրա շահավետ կողմերն ու մատնանշում, թե ինչ պահանջմունքներ
կարող է այն բավարարել։ Գովազդի վերջնարդյունքը՝ վաճառքի ապահովումը, հաշվի առնելով՝ հստակեցվում է դրա կիրարկման շուկան՝ վերլուծելով վերջինի առանձնահատկությունները՝ ձևակերպվում է ուղերձը, մեդիապլանը և բյուջեն։ Գրեթե նույնպիսի գրված ու չգրված օրենքներ և կանոններ են գործում քաղաքական գովազդում: Առաջիններից մեկը նմանությունը մատնանշել է ֆրանսիացի սոցիոլոգ Գուստավ Լեբոնն ավելի
քան մեկ դար առաջ՝ «Զանգվածների հոգեբանություն» աշխատությունում
[2, pp. 7-13]։ Շատ քաղաքագետների, քաղաքական PR տեխնոլոգիաներ
ուսումնասիրողների և քաղաքական խորհրդատվությամբ զբաղվող ընկերությունների շրջանում տիրապետող է այն, որ քաղաքական դերակատարների վերաբերյալ գովազդը կենսունակ է մեծապես ժողովրդավարական ավանդույթ և հարուստ քաղաքական մշակույթ ունեցող երկրներում։
Պատճառն ակնհայտ է. ժողովրդավարական հասարակություններում առկա գաղափարական պայքարը, ընտրողների՝ քաղաքական գործընթացի
մասնակից լինելու մշակույթը, քաղաքական համակարգի արդյունավետ
կիրարկումը և բազմաթիվ այլ գործոններ հարմարավետ հենք են քաղաքական տեխնոլոգիաներում կարևոր ու նպատակային գործառույթ իրականացնող քաղաքական գովազդային արշավներ կազմակերպելու համար։ Գովազդի պատրաստմամբ զբաղվող մասնագետները գիտեն, որ
այն նախևառաջ հրավիրում է հանրույթի ուշադրությունը, առաջացնում է
հետաքրքրություն և ցանկություն, մղում է գործողության՝ ապրանքի
գնման։ Գովազդի դասական բանաձևը կարճ հապավում է՝ AIDA՝ attention
- ուշադրություն, interest - հետաքրքրություն, desire - ցանկություն և action
- գործողություն [3, էջ 18]։ Ներկայում ավելացել է ևս մեկ կարևոր տարր՝
М-ը՝ motive - շարժառիթ: Այն ներկայացվում է որպես AIMDA բանաձև։
Ընտրողների մտքի և գիտակցության վրա ազդելիս AIMDA բանաձևման
որոշ բաղադրիչներ կարող են չգործառվել։ Խնդրի էությունն այլ է. մշակելով ցանկացած գովազդային նախագիծ՝ քաղաքական խորհրդատուն
ձգտում է մտապահել բանաձևման հինգ տարրերն այնպես, որ թեկնածուի
գովազդը մեծ ուշադրություն գրավի, հետաքրքրություն առաջացնի, կապված լինի ընտրողների պահանջմունքների հետ։ Քաղաքական PR խորհրդատուները և գովազդով զբաղվող մասնագետները մշտապես փորձում են
ընտրողների շրջանում ստեղծել վառ տպավորություն՝ գրավիչ ու դրական
լույսի ներքո ներկայացնելով ընտրապայքարի մեջ մտած քաղաքական
ուժին, թեկնածուին, կուսակցությանը։
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Հայաստանում 2017 թ. խորհրդարանական ընտրությունները ևս մեկ
անգամ ցույց տվեցին, թե որքան կարևոր է տպավորիչ քաղաքական գովազդ ունենալը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կողմից
պատվիրված «Փոխենք աշխարհը» գովազդային հոլովակում երգում էր
Ռեինկարնացիա խումբը, տեսահոլովակում նկարահանվել էին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, շախմատիստ Լևոն Արոնյանը, թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն
Արթուր Աբրահամը: «Փոխենք աշխարհը» տեսահոլովակը հրապարակվել
էր «lovearmenia.am» կայքում, որը գործարկվել էր ՀՀԿ նախընտրական
քարոզարշավի շրջանակում՝ ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին [4]: Վառ գույներով և ռիթմիկ պարային երգը գրավեց շատերի ուշադրությունը։ Եղան նաև քննարկումներ սոցիալական ցանցերում, հայկական մեդիա դաշտն իր հերթին արձագանքեց՝ քննադատության ենթարկելով Ռեինկարնացիա խմբին՝ նախընտրական պայքարում ՀՀԿ-ին աջակցելու և այդօրինակ վարքով հանրույթին
որոշակիորեն ուղղորդելու համար [5]:
Տեսահոլովակը հանրային քննարկումների լուրջ առիթ դարձավ [6],
հայտնվեց հնարավոր բոլոր մեդիա հարթակներում 1, այդ թվում հեռուստաեթերում՝ զբաղեցնելով կուսակցությանը տրված եթերաժամանակի
մեծ մասը:
Այսօրվա գովազդային շուկան թե՛ Հայաստանում, թե՛ աշխարհում
խիստ մրցակցային է, չափից խոշոր ներդրումներ և ֆինանսական պաշարներ է խլում։ Գովազդի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
պահանջվում է հոգեբանական օրինաչափությունների լավ իմացություն։
Ժամանակակից գովազդի բովանդակությունը հստակ է և խիստ թիրախային՝ պայմանավորված լսարանի սեռային, տարիքային, մասնագիտական առանձնահատկություններով։
Հարկ է հաշվի առնել, որ մի շարք գործոններ կարող են բարձրացնել
ընտրողների «ակամա ուշադրության» ինտենսիվությունը [7, с. 12]՝ գովազդի նորությունը, արտասովորությունը, որոշակիորեն մատուցման ոճը,
բուն ասելիքի էությունը և կարևորությունը։ Թեկնածուի գովազդն ստեղծվում է հնարավորինս ինքնատիպ, անսովոր, հրապուրիչ։ Այս համատեքստում գովազգային հոլովակները նախևառաջ միտված են հանրույթի մոտ

«Հայաստան իմ սեր lovearmenia.am» անունը կրող «YouTube»-ի էջը բացվել էր 2017 թ.
ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ,
որտեղ տեղադրվել է «Փոխենք աշխարհը» երգի տեսահոլովակի վերախմբագրված
տարբերակը։ Այն 15.02.2018-ի դրությամբ ուներ 9000 դիտում, հասանելի էր`
[https://www.youtube.com/watch?v=MjKjEgOH25s]։
1
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ակտիվացնելու ուշադրության պարզագույն ձևը՝ կողմնորոշման ռեֆլեքսը։ Ըստ ռուս հոգեբան Լև Վեկերի՝ մարդկանց հոգեբանության կարևոր
տարրերից մեկը ուշադրության գրավման կանոնավոր-կամավոր մեթոդն
է։ Եթե մարդը կամավոր իր ուշադրությունը հրավիրում է ինչ-որ երևույթի
վրա, ապա նա ազդվել է։ Մինչև դրան հասնելը, սակայն, նախ ակամա
ուշադրությունն է առաջին պլան մղվում [8, с. 435-441]։ Նախընտրական
շրջանում կիրառելով նոր և հետաքրքրություն առաջացնող հոգեբանական ներազդման մեթոդներ՝ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը հաջողվեց գրավել հանրույթի ուշադրությունը։ Մրցակիցները թե՛ ֆինանսական, թե՛ առկա այլ պաշարներով, թե՛ լուսաբանման ծավալներով
զիջում էին ՀՀԿ-ին [9]։ Մրցակցության սկզբունքները, գրված և չգրված
«խաղի կանոններով» պայքարը հասարակության գործառության գրեթե
բոլոր ոլորտներում առկա են։ Այս համատեքստում յուրաքանչյուր կողմի
համար կարող է գոյություն ունենալ սեփական կարիքներից բխող մեկ
կամ մի քանի առաջնային նպատակ։ Ամեն գնով հաղթել, զբաղեցնել ազդեցիկ դիրքեր, սեփական անձը նաև որոշակի ընդունելի «համբավանիշ
(բրենդ)» դարձնել, ընտրվել և որոշումներ կայացնողի պաշտոն զբաղեցնել. սա ստիպում է պայքարել նպատակներին հասնելու համար։ Քաղաքականությունում հաղթելը մեծ ազդեցության և իշխանության ոլորտ է
ապահովում, ինչն ավելի մրցակցային է դարձնում ընտրապայքարը,
հետևաբար հանուն ցանկալի հաղթանակի քաղաքական դերակատարները պատրաստ են բավականաչափ նյութական միջոցներ վատնել՝ դա
կարևոր ներդրում համարելով։
Քաղաքական գործիչներից շատերը հաղթանակը պատկերացնում
են քաղաքական պայքարի թույլատրելի, իրավական առումով ոչ խոցելի
մեթոդներով ու միջոցներով։ Չնայած դրան՝ հաճախ գործի է դրվում և ոչ
թույլատրելի գործիքակազմը։ Այդ թվում՝ ոչ թույլատրելի մեթոդները կիրառվում են քաղաքական գովազդում՝ որպես մրցակցին հակազդում։ Թե
ուր կթեքվի անտեսանելի կշեռքի նժարը քվեարկության ժամանակ թեկնածուների միջև պայքարի համատեքստում արժանիին որոշելիս, կախված է նրանից, թե ընտրողների գիտակցության, ինչպես նաև ենթագիտակցության վրա ազդող որ փաստարկներն ավելի ուժեղ կլինեն։ Գովազդի միջոցով հանրույթին ուղղորդել՝ տալով ընտրության հնարավորություն, լավագույն լուծումն է։ Անհրաժեշտ ընտրության մղող գործոններից
կարող են լինել լրացուցիչ դրական տեղեկությունները թեկնածուի մասին
քարոզարշավի վերջին օրերին, իրավիճակի «տեսանելի» կանխատեսումը ընտրողների համար, մեծամասնության «դիրքորոշման» ներկայա-
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ցումը և այլն։ Այս ամենը կարող է բովանդակային տեղ գրավել քաղաքական գովազդում՝ ստիպելով ընտրողին որոշում կայացնել ամենևին էլ ոչ
ինքնակամ։
Ընտրողների վրա քաղաքական գովազդի միջոցով հոգեբանական
ներազդման համար հատուկ մեթոդներ կան, որոնք ակտիվորեն գործի
են դնում քաղաքական գործիչների և կուսակցությունների նախընտրական փուլը պլանավորած մասնագետները: Նախընտրական պայքարում
հոգեբանական ներազդման համար գործի դրվող մեթոդները սովորաբար իրենց ցանկալի արդյունքն են բերում այնպիսի հասարակություններում, որտեղ մեծամասնություն են կազմում այն ընտրողները, ովքեր զինված չեն հակազդող գիտելիքներով կամ էլ չունեն քաղաքականության և
հոգեբանության մասին որոշակի գիտելիքներ։ Այս դեպքում դյուրին է
նրանց ենթարկել հոգեբանական մանիպուլյացիայի: Սա չափազանց ակտիվ կիրառում է ստացել աշխարհում՝ ներթափանցելով նաև Հայաստան։
Երբ XX դարում տեղեկատվության տարածման համար ստեղծվեցին
նոր միջոցներ և ընտրազանգվածի գիտակցությունը հնարավորինս մանիպուլյացիայի ենթարկելու ու կառավարելու գործիքներ, ինչպես օրինակ՝
հեռուստատեսությունը և համացանցը, մշակվեցին քաղաքական PR-ի
նոր ու էլ ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որը հնարավորինս համակարգում է ընտրողների գիտակցությունը: Արդի ժամանակահատվածում մանիպուլյատորների համար մեկ առաջադրանքն է քաղաքացիների
հայացքների, կարծիքների փոխելը, և սա արվում է ինչպես նկատելի՝ գիտակցաբար, այնպես էլ աննկատ ճանապարհով: Տեսաբան, սոցիոլոգ Վ.
Շեյնովը հիմնավորում է, որ մարդկանց վրա հոգեբանական ներազդման
մեթոդները մշակված և բազմաբնույթ են. նշյալ մեթոդները հեշտությամբ
ունենում են ցանկալի արդյունք, եթե դրանք գործի են դրվում ճիշտ ուղղությամբ, որոնցից է, օրինակ, հայտնիության գործոնը, այսինքն՝ թեկնածուն պետք է լինի որոշակի չափով ճանաչված, որով նա ընտրողի համար ստեղծում է թվացյալ «բարեկամի» կերպար և այդպես ապահովում
ցանկալի «մտերմիկ» կապ ընտրազանգվածի հետ [10, с. 115-121]։ Սա լիովին հեշտացնում է, մատչելի դարձնում ընտրողների գործը վերջնական
փուլում կողմնորոշման և քվեարկության համար։ Օրինակ՝ Ռեինկարնացիա խմբի սիրահարները կարող են այդ տեսահոլովակի արդյունքում
ընտրության գնալ և ձայն տալ ՀՀԿ-ին, քանի որ «Փոխենք աշխարհը»
երգն իրենց դուր է եկել։
Կարևոր է, թե քաղաքական ուժի կողմից ընտրված կարգախոսը որքան հաճախ է նշվում գովազդում կամ ինչպես է այն կապվում թեկնածուի
անձին, քաղաքական ծրագրերին ու հանրույթի նպատակներին։ Օրինակ՝

249

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում հանրապետականների ներկայացուցիչ Դոնալդ Թրամփի կարգախոսը` «Make
America great again» (Ամերիկան նորից հզոր դարձնել) քաղաքական փորձագետների կարծիքով ունեցավ մեծ ազդեցություն ընտրազանգվածի
վրա, քանի որ այն որպես քաղաքական կարգախոս կիրառելը պատկանում էր ԱՄՆ պատմության մեջ հարգանք ունեցող քաղաքական գործչի՝
40-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանին։ Մարդկանց մոտ ստեղծվեց որոշակի վստահություն դեպի թեկնածու Թրամփը:
Թիրախավորված քաղաքական գովազդ և մշակված քաղաքական
կերպար ունենալուց զատ կարևորվում է տեղեկատվական իրադարձությունների ստեղծումը՝ թեկնածուների գործունեության լուսաբանում ապահովելու համար։ Այստեղ հիմնական գործը կատարում է մեդիան: ԶԼՄ-ների՝
հեռուստատեսության, ռադիոյի, թերթերի, լրատվական կայքերի, առցանց
մամուլի միջոցով, թեկնածուից ներկայում կերտվում է այնպիսի կերպար,
որ ընտրազանգվածի համար ստեղծվի տպավորություն, թե տվյալ քաղաքական թեկնածուն ընտրողներից մեկն է, ժողովրդականություն վայելող
ներկայացուցիչ:
Ընտրապայքարում կարևորվում է ինչպես քաղաքական գովազդի,
այնպես էլ հակագովազդի դերը: Քաղաքական գովազդն իր բովանդակությամբ ընտրողին թեկնածուի ներկայության մասին հիշեցնող գործառույթ է իրականացնում։ Գովազդային հոլովակները, տեղեկատվական
թերթոնները, ամեն քայլափոխի առկա պաստառները, վահանակները,
օրացույցները, թերթերը և ամսագրերը, խորհրդանիշներ պարունակող
ցանկացած բաղադրատարր տվյալ կուսակցության և գաղափարների
տարածմանն են միտված [11, с. 494-500]։
Քաղաքական գովազդը, որպես քաղաքական PR տեխնոլոգիա, կիրառել է ԱՄՆ 44-րդ նախագահ Բարաք Օբաման, որի նախընտրական
թիմը մեծապես դասական առևտրային գովազդի ոճով էր ներկայացնում
թեկնածուին: Այսպես կոչված անձնական storytelling-ի՝ պատումի միջոցով նա հանդես եկավ հանրույթի առջև ու դարձավ հայտնի որպես «թեկնածու, որը մեզնից մեկն է» 1: Ելույթների ժամանակ Օբաման հանդես էր
գալիս և՛ որպես գերազանց հռետոր, և՛ որպես համարձակ քաղաքական
գործիչ։ Քաղաքական գովազդի տված հանրային ազդեցությունը հնարավորություն ընձեռեց Օբամային ստանալու շատերի աջակցությունը։
Քաղաքական հակագովազդի ցայտուն և տիպիկ օրինակներ են արձանագրվել 2016 թ. ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում։ Դոնալդ
ԱՄՆ 2008 թ. նախագահական ընտրությունների թեկնածու Բարաք Օբամայի
քաղաքական գովազդը՝ վերագրված Defining Moment (հայ.՝ Կարևորելով պահը),
հասանելի էր 15.02.2018-ին՝ [https://youtu.be/vJvkRFKGgGw]
1
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Թրամփի և Հիլարի Քլինթոնի նախընտրական թիմերի կողմից միմյանց
դեմ ստեղծված վճարովի գովազդային հոլովակներում յուրաքանչյուր կողմը շեշտ էր դնում մյուսին ոչնչացնելու վրա։ Բացահայտ ներկայացվում էր,
թե ամերիկացիները ում և ինչու են պատրաստվում ընտրել, թե արդյոք
նշյալ թեկնածուն արժանի է ստանալու վստահություն։ Յուրաքանչյուրի հակագովազդային տեսահոլովակում, որոնք հիմնականում 25-35 վայրկյան
տևողություն ունեն, առկա են համապատասխան «փաստեր», որոնք հիմնավոր հիմք են քաղաքական գործչին սևացնելու համար 1:
Հայաստանում 2017 թ. խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական պայքարում քաղաքական հակագովազդի օրինակները քիչ
չեն։ Հանրապետական կուսակցության գործունեության դեմ էին ուղղված
Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի քաղաքական գովազդներից շատերը 2, որտեղ
առաջարկվում էր իրավիճակը փոխելու սեփական բանաձևը։
Վերոնշյալ օրինակներից ընդհանրացնելով՝ քաղաքական գովազդը
որպես քաղաքական տեխնոլոգիաների գործիք հոգեբանորեն ներազդում
է մարդկանց քաղաքական որոշումների վրա, ուղղված է որոշակի խմբերի, այն ունի միտում՝ փոխելու մարդկանց վերաբերմունքը, քաղաքական
դիրքորոշումը: Քաղաքական գովազդն իր էությամբ կարող է վիզուալ
պատկերի և ոչ միայն խոսքի միջոցով ազդել մարդկանց գիտակցության
վրա: Այն կարող է հիմնված լինել և՛ բանական, և՛ հուզական դաշտի վրա,
քանի որ երկուսն էլ ունենում են արդյունավետ ազդեցություն: Թեկնածուի
քաղաքական ուժի նկատմամբ դրական վերաբերմունք ապահովելու համար նախևառաջ ուսումնասիրվում է լսարանի հետաքրքրությունը։
Այսպիսով՝ քաղաքական PR տեխնոլոգիաններում «գովազդ» գործիքը օգնում է առավելապես կարճ ժամանակում ընտրողներին մասնակից
դարձնել թեկնածուի կողմից լսարանին նպատակաուղղված ցանկացած
քայլի՝ ընտրազանգվածի հետ շփումը, կերպարի ձևավորման ընթացքը,
բանավեճերը մրցակիցների հետ, տարբեր բնույթի հանրային արշավների
մասնակցությունը:

ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի նախընտրական թիմի պատրաստած քաղաքական գովազդը՝ Mirrors (հայ.՝ Հայելիներ), որտեղ մրցակիցը՝ Դոնալդ
Թրամփը, ներկայացվում է ոչ որպես նախագահությանն արժանի անձ։ Հասանելի էր
15.02.2018-ին՝ [https://youtu.be/vHGPbl-werw]։
2
«ArmNatlCongress» անվամբ «YouTube»-ի էջում «Արտագաղթ» վերնագրված
գովազդում ներկայացվում է վերջին տարիներին Հայաստանը լքած քաղաքացիների
մասին տվյալներ։ Այն 15.02.2018-ի դրությամբ ուներ 65 դիտում, հասանելի էր՝
[https://youtu.be/XbmdQBHgdR0]։
1
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է կառավարիչների համար կարևոր
անձնային հոգեբանական որակների տեսական ուսումնասիրում,
նպատակ ունենալով դուրս բերել հոգեբանական որակների և կառավարչական գործունեության արդյունավետության փոխկապվածությունը: Կառավարչի հոգեբանական որակների շարքում առավել
կարևորություն են ներկայացնում հուզական և մտավոր գործոնները:
Սույն աշխատանքում ներկայացված են գործունեությունում դրսևորվող հոգեբանական որակները հուզական և մտավոր գործոնների
տեսանկյունից, ինչպես նաև մատնանշված է այս գործոնների
ուսումնասիրման կարևորությունը:
Հիմնաբառեր․ հուզական, մտավոր գործոններ, արդյունավետ
գործունեություն, միջանձնային փոխազդեցություն, հուզական ինտելեկտ, կրեատիվություն (ստեղծարարություն)։

Կառավարիչների մասնագիտական գործունեության ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս դուրս բերել նրանց աշխատանքի հոգեբանական առանձնահատկությունները, որոնք ժամանակակից հոգեբանական գիտությանը նոր խնդիրներ են առաջադրում: Կառավարչական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկություններում իր որոշիչ տեղը և դերը ունեն հուզական և մտավոր գործոնները: Կառավարչական
գործունեությունը հանդիսանալով մարդ-մարդ ոլորտի գործունեություն,
ենթադրում է հուզական լարվածություն և անսպասելի ու բարդ խնդիրների լուծում: Այս հանգամանքը ենթադրում է, որ կառավարչական գործունեության ուսումնասիրումը հուզական և մտավոր գործոնների տեսանկյունից թույլ կտա գտնել ուղղիներ, գործունեության արդյունավետության
ապահովման համար: Կառավարման հոգեբանության բնագավառում առկա են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, որոնք պարզաբանում են գործունեության այս տեսակի հոգեբանական յուրահատկությունները և դրանով իսկ նպաստում են գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: Կառավարման հոգեբանության բնագավառը հանդիսանում է համեմատաբար երիտասարդ գիտաճյուղ, որտեղ ուսումնասիրում և բացա-
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հայտում են կառավարման արդյունավետությունն ապահովող հոգեբանական օրինաչափությունները: Սակայն դեռևս չկան միանշանակ մոտեցումներ, որոնք կլուծեն այս ոլորտի հոգեբանական խնդիրները: Այդուհանդերձ անվիճելի է անձի հոգեբանական որակների դերը կառավարման գործընթացում: Անձը հանդիսանալով կառավարման գործընթացի
երկկողմանի կրողը դրսևորում է հոգեբանական որակներ, որոնք ապահովում են այս գործընթացի որակը և համապատասխանաբար արդյունավետությունը: Կառավարման գործընթացը հարուստ է հուզական և մտավոր գործոնների առկայությամբ: Ժամանակակից ուսումնասիրություններում առկա են այս գործընթացի տարբեր հոգեբանական օրինաչափությունների ուսումնասիրություններ, սակայն հուզական և մտավոր գործոնների դերը դասվում են առավել քիչ ուսումնասիրվածների շարքին:
Ներկայումս տնտեսական բարձր զարգացման հասած, քաղաքակիրթ երկրներում կառավարիչների արդյունավետ գործունեությունը հանդես է գալիս որպես մասնավոր և պետական կառույցներում բարձր վարկանիշի ցուցանիշ: Այն պայմանավորում է անձնակազմի արդյունավետ
աշխատանքը և շահույթաբերության աճը:
Կառավարիչների գործունեության արդյունավետությունը հասկանալու համար նախ անդրադառնանք «կառավարում» հասկացությանը։ Կառավարման օրինաչափություններն առավել քննարկվում է հասարակական, տնտեսական համակարգերում: Վերջին շրջանում կառավարման
ամբողջական պատկերը ստանալուն նպաստեցին նաև հոգեբանական
մեկնաբանությունները: Հարցի ամբողջական վերլուծությունը թույլ տվեց
առանձնացնել կառավարչական գործունեության մեջ իրականացվող
գործառույթների հոգեբանական կողմերը: Կառավարման հոգեբանության՝ որպես հոգեբանության առանձին ճյուղի ձևավորումը թույլ տվեց բացահայտել հոգեբանական այն օրինաչափությունները, որոնք առկա են
«մարդ-մարդ» փոխհարաբերություններում՝ անկախ կառավարման իրականացման ոլորտից: Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ թեև գիտական գրականության մեջ առկա են «կառավարում» հասկացության
բազմաթիվ բնորոշումներ, սակայն բոլորն էլ կառավարումը համարում են
մի գործառույթ, որն ապահովում է որոշակի կառուցվածքային համակարգերի և նրանց գործունեության ընթացքի պահպանումը, վերահսկողությունը, նպատակների և ծրագրերի իրագործումը [1, էջ 7-8]։
Կառավարումը հանդիսանալով որպես գործունեություն, ենթարկվում
է գործունեության հոգեբանական օրինաչափություններին: Գործունեության տեսությունը հոգեբանական երևույթների ուսումնասիրման տեսական և մեթոդոլոգիական համակարգերի սկզբունքներն են: 1930-ական
թվականներին հոգեբանության մեջ առաջարկվել էր գործունեության վերաբերյալ երկու մոտեցում.
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Ս.Լ. Ռուբինշտեյնի (1889-1960), ով դիտում էր անձի ինքնագիտակցությունը գործունեության հետ կապված, այսինքն՝ անձի զարգացումը
պայմանավորված է ինքնագիտակցման զարգացմամբ;
Ա.Ն. Լեոնտևը (1903-1979), համաձայն նրա տեսության մարդը զարգանում է շփման մեջ, գործունեությունը ընկած է անձի զարգացման հիմքում, գործունեության ժամանակ անձը դրսևորում է նպատակաուղղված
ակտիվություն:
Վիգոտսկին նույնպես լինելով խորհրդային հոգեբանության դպրոցի
դասական ներկայացուցիչներից մեծ տեղ էր տալիս արտաքին սոցիալական գործոններին: Ըստ նրա, անձի զարգացումը կրում է մշակույթային
բնույթ, այսինքն՝ մարդն իր օնթոգենեզում յուրացնում է մշակույթի բոլոր
արժեքները (պատմություն, մարդկության ընդհանուր փորձը):
Պլատոնովը իր տեսության մեջ անձի կառուցվածքը տալիս է հիերարխիկ սկզբունքով, ներքևից վերև: Առանձնացնում է չորս մակարդակ:
IV մակարդակը բիոհոգեկան՝ նեյրոդինամիկ, հոգեդինամիկ առանձնահատկություններ, խառնվածք: Այս մակարդակը լիովին պայմանավորված է մեր բնածին նախադրյալներով, այն կարելի է զարգացնել միայն
վարժանքների միջոցով:
III մակարդակը մեր նեյրոդինամիկ հատկություններով պայմանավորված հոգեկան գործընթացների առանձնահատկություններ են՝ հոգեկան ապարատի նախադրյալները. զգայութուն, ըմբռնում, հիշողություն,
մտածողության սաղմեր: Այստեղ գերիշխում է բնածին գործոնը, բայց իր
ազդեցությունն ունի ձեռքբերովի գործոնը նույնպես, այն զարգանում է
ինչպես վարժանքների, այնպես էլ վարժությունների միջոցով:
Ըստ հեղինակի II մակարդակը փորձի մակարդակն է՝ մեր գիտելիքները, հմտությունները, ունակությունները: Մեծ նշանակություն ունի ձեռքբերովի գործոնը, որի միջամտության ձեւը ուսուցումն է:
I մակարդակը մեր անհատական կուլտուրան է: Մեր անձը դրսեւորում
է իր ուղղվածությունը՝ դրդապատճառները, արժեքները, սկզբունքները
[2, с.105-118]:
Կառավարման գործընթացը ենթադրում է միջանձնային փոխազդեցություն, որը հանդես է գալիս որպես երկու և ավելի ակտիվ սուբյեկտների կոնտակտ: Այն կարող է կրել ցանկացած բնույթ (անմիջական և միջնորդավորված, չեզոք կամ հուզականորեն հագեցած և այլն), սակայն դրա
հետ մեկ տեղ այն բերում է վարքի, իմաստային գոյացությունների համակարգի, փոխհարաբերությունների բնույթի փոփոխությանը: Միջանձնային փոխհարաբերությունները դիրքորոշումների, սպասումների, կարծրաձևերի, ուղղվածությունների համակարգ է, որի միջով մարդիկ ընկալում և գնահատում են միմյանց: Միջանձնային հարաբերությունները համատեղ գործունեության և շփման գործընթացում մարդկանց միջև սուբ-
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յեկտիվ ապրվող փոխկապվածություններն են, որոնք դրսևորվում են փոխադարձ ազդեցության եղանակներում և բնույթում: Կառավարման համակարգում միջանձնային փոխհարաբերությունները կառուցվում են «ուղղահայաց» (ղեկավարի ու ենթակայի միջև և հակառակը) և «հորիզոնական» (հավասար դիրք գրաված անձանց միջև): Միջանձնային կապերում
հուզական դրսևորումները պայմանավորված են խմբի սոցիալ-մշակույթային նորմերով [3, с. 53-63]:
Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ հույզերը մասնակցում են հոգեկանի
արտացոլման գործառույթի իրականացմանը։ Հատկապես սա դրսևորվում է Բ. Ի. Դադոնովի «Հույզը որպես արժեք» աշխատությունում, որտեղ
հույզերը սահմանվում են որպես գործընթաց, որոնք իրենցից ներկայացնում են արտաքին և ներքին աշխարհի վերաբերյալ մուտք գործող տեղեկատվության գնահատման գործունեություն։ Չնայած գործառույթների
այս տարաբաժանմանը, այս բոլոր գործընթացները փոխկապակցված
են, փոխպայմանավորված և նրանցից յուրաքանչյուրի հասկացումը հնարավոր է միայն այս գործընթացների փոխկապվածության շղթան դիտարկելիս։ Կ․Է․Իզարդի տված հույզերի սահմանումը դիտարկելիս անմիջականորեն բախվում ենք հենց այդ կապին։ Հույզն ապրվում է որպես զգացում, որը դրդապատճառում, կազմակերպում, ուղղորդում է ընկալումը,
մտածողությունը, գործողությունները։
Գիտակցությունը միշտ բնութագրվում է հուզականության որոշակի
մակարդակով, այդ պատճառով էլ կարելի է պնդել, որ երևույթների,
առարկաների, մարդկանց ընկալմանը պարտադիր նախորդում է հույզ
կամ հույզերի համակարգ։ Հույզերն անմիջականորեն ազդում են ընկալման գործընթացի վրա՝ ֆիլտրելով և մոդիֆիկացնելով այն զգայական
տեղեկատվությունը, որը գիտակցություն է գալիս ընկալիչներից։ Հենց
այն պատճառով, որ հույզերը գիտակցության հետ փոխազդում են զգայական ինֆորմացիայի ընդունման մակարդակում, զգայությունները գիտակցությունում չեն գիտակցվում «մաքուր ձևով»։
Հույզերի և կոգնիտիվ գործընթացների միջև առկա են «երկկողմանի
փոխհարաբերություններ»։ Տրամաբանական է ենթադրել, որ հույզը կարող է հանդիսանալ կոգնիտիվ գործընթացի պատճառ և ազդել նրա ընթացքի վրա, այնպես էլ կա հակառակ կապ կոգնիտիվ գործընթացների և
հույզերի միջև։
Տեսական վերլուծությունները վկայում են այն մասին, որ հույզերի ազդեցությամբ ճանաչողական գործընթացի բոլոր տեսակները ենթարկվում
են որոշակի փոփոխությունների։ [4, с. 154-156]: Այդ մոդիֆիկացիաների
արդյունքում նրանք նախ ձեռք են բերում ընտրողականություն և ուղղվածություն։ Մտածողությունը իրականության ընդհանրացված և միջնորդավորված արտացոլման գործընթացն է իրական կապերում և հարաբերություններում։ Մտածողությունը ճանաչողական գործունեության գործընթաց
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է, որի ժամանակ սուբյեկտը կատարում է տարբեր տեսակի ընդհանրացումներ՝ ներառելով պատկերներ, հասկացություններ։ Չնայած տրամաբանական օպերացիաները մտնում են մտածողության կազմի մեջ, սակայն միշտ չէ մտածողությունը հանդես գալիս որպես գործընթաց, որում
գործում են միայն տրամաբանությունը և բանականությունը։ Մտածողության գործընթացին հաճախ «միջամտում են» հույզերը՝ փոփոխելով մտածական գործունեության ընթացքը։ Ս․Լ․Ռուբինշտեյնն այս կապակցությամբ գրում է. «Ենթարկվելով կույր զգացմունքի անվերապահ գերիշխանությանը` միտքը սկսում է երբեմն ղեկավարվել սուբյեկտիվ ապրմանը,
այլ ոչ թե օբյեկտիվ ռեալությանը համապատասխան» [5, с. 458—461]:
Բ․ Ի․ Դադոնովը նշում է, որ հույզերի և մտածողության միջև առավել
շատ ընդհանրություններ գոյություն ունեն, քան մտածողության և զգայության ու ընկալման միջև։ Հույզերն ու մտածողությունը իրենցից ներկայացնում են ներքին գործունեություն, որում իրականության մասին առաջնային ինֆորմացիան ենթարկվում է որոշակի վերամշակման։ Խնդրի
լուծման սկզբունքը գտնելու կամ էլ նրան ինտուիտիվ զգացման առաջացման ժամանակ մարդու մոտ առաջանում է հուզական դրդման վիճակ։
Այսպիսով՝ վերը շարադրված տեսական ուսումնասիրություններից
երևում է հուզական և մտավոր գործոնների կարևորությունը, որը իր արտացոլումն է գտնում կառավարիչների մասնագիտական գործունեությունում: Այս հանգամանքը պահանջ է ներկայացնում կառավարման հոգեբանական գիտությանը հուզական և մտավոր գործոնների փոխպայմանավորվածության ուսումնասիրման վերաբերյալ, որը իր ուրույն ազդեցությունն ունի արդյունավետ աշխատանք կատարելու գործում:
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СУСАННА АВЕТИСЯН
Соискатель ученой степени Академии
государственного управления РА
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНЦЕВ
Основная цель данной статьи – показать в Армении за последние
годы проводимые исследования в области управлений. В процессе
управления существенное значение имеет роль психологических
качеств личности, в результате развития и совершенствования
которых, повышается эффективность управленческой деятельности.
Процесс управления принадлежащий к взаимоотношению человекчеловек, имеет в наличии богатые эмоциональные и психические
факторы. Исходя из наших теоретических исследований подчеркнем,
что в области управления эмоциональные и интеллектуальные
факторы относятся к менее исследуемых.
Ключевые слова: эмоциональные, интеллектуальные факторы,
эффективная деятельность, межличностное взаимодействие, эмоциональный интеллект, творчество.

SUSANNA AVETISYAN
Correspondence Degree Seeker of the Public
Administration Academy of the RA
MANIFESTATION OF THE EMOTIONAL AND INTELLECTUAL
FACTORS IN MANAGERS' PROFESSIONAL ACTIVITIES.
The main purpose of the article is to show the research done in Armenia
in recent years. The role of the person’s psychological qualities is crucial in
the management process, as the result of person’s development and
improvement, the effectiveness of the management activity is rising.
Managing process, belonging to person-to-person relationships, is rich in
emotional and mental factors. Based on our theoretical studies, it should be
noted that the role of emotional and mental factors in the management sector
is among the least studied ones.
Keywords: emotional, mental factors, productive activity, interpersonal
interaction, emotional intelligence, creativity.
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ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՄԻՋԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
«Իմիջ» երևույթի էությունը հնարավոր չէ հասկանալ, առանց
դրա վերլուծությանը հոգեբանության տիրույթում: Հոդվածում ներկայացված են իմիջի (այսուհետև՝ կերպար) ուսումնասիրման և հետազոտման հոգեվերլուծական, դրդապատճառային, վարքաբանական և սոցիալ-հոգեբանական մոտեցումները: Հոգեվերլուծական մոտեցումը շեշտադրում է կերպարի իռացիոնալ բնույթը, վարքաբանական մոտեցումը, իր հերթին, կերպարը դիտարկում է իբրև ազդակ, որն առաջ է բերում համապատասխան վարքը, դրդապատճառային մոտեցումը դիտարկում է այս կամ այն կերպարի ընտրության
դրդապատճառները:
Հիմնաբառեր. կերպար, վարք, հույզ, արխետիպ, կարծրատիպ:

Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում անձի մրցունակությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնց շարքում
հարկ ենք համարում առանձնացնել անձնային կերպարը: Տրամաբանական
է, որ կերպարի ձևավորման խնդիրը կարող էր առաջանալ ժողովրդավարության պայմաններում: Ժողովրդավարությունը, որն անձի ազատություն
է ենթադրում մի շարք ոլորտներում, որոշակիորեն նաև սահմանափակում
է այդ ազատությունը՝ ստեղծելով ազատ ընտրության պատրանք
քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներում, և մեծացնելով անձի պատասխանատվության զգացողությունը սեփական, երբեմն, կանխատեսելի
և վերահսկվող վարքի վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ, կերպարի
էությունը հնարավոր չէ հասկանալ, առանց դրա վերլուծությանը հոգեբանության տիրույթում, և այդ իմաստով, անհրաժեշտ է այն դիտարկել,
վերլուծել և մեկնաբանել հոգեբանական դիսկուրսի ներքո:
Իմիջը մարդու հասարակական կերպարն է, մինչդեռ մարդու հասարակական կերպարը նրա օբյեկտիվ նկարագիրը չէ: «Կերպար»
հասկացության հետ մեկտեղ հոգեբանության մեջ օգտագործվում է «իմագո» հասկացությունը (անգիտակցական պատկերացում, նախատիպ):
Վերջինս ընդգծում է օբյեկտիվ իրականության սուբյեկտիվ ընկալման
հիմնախնդիրը: Իմագոն զտիչի դեր է կատարում, որի միջոցով ընկալվում
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են մարդկանց որոշակի խմբեր: Օրինակ` օրինապահ ղեկավարը առանձին աշխատակիցների կողմից կարող է ընկալվել որպես դաժան մարդ՝
խիստ հոր իմագոյի ազդեցությամբ պայմանավորված և նրանց մոտ տագնապ առաջացնել:
Հոգեվերլուծական մոտեցման համաձայն՝ մեկ ուրիշի մասին տպավորության ձևավորմանը մասնակցում է պրոյեկցիայի կառուցակարգը:
Վերջինիս էությունն այն է, որ ճանաչող սուբյեկտը կարող է իր ներքին
վիճակը վերագրել մեկ ուրիշին, վերագրել նրան գծեր, որոնք իրականում
հատուկ են իրեն, և որոնք կարող են բացակայել գնահատվող անձի մեջ
[5]: Հոգեդինամիկ մոտեցման համաձայն՝ մարդու կողմից այլ մարդուն
տված իռացիոնալ գնահատականի երկրորդ աղբյուր է համարում վաղ
ապրումներ: Մարդկանց նախնական տպավորությունները անգիտակցորեն պրոյեկտվում են կոնկրետ անհատի վրա`մասնակցելով նրա կերպարի ձևավորմանը: Նման երևույթի շնորհիվ, անծանոթ մեկը, ինչպես
օրինակ` քաղաքական առաջնորդը որոշակի տպավորություններ է առաջացնում:
Կերպարի հետազոտման և ձևավորման տեսանկյունից մեծ կարևորություն է ներկայացնում վարքաբանական մոտեցումը, որն ենթադրում է
վարքի հիմքում ընկած սովորությունների ուսումնասիրումը և դրանց
ներգործությունը մեր կողմից կայացվող որոշումների վրա: Կերպարը այս
համատեքստում կարող է դիտարկվել իբրև ազդակ համապատասխան
սովորությունների, վարքային մոդելների արդիականացման համար:
Դյուկի համալսարանում կատարված հետազոտությունները մատնանշում
են, որ հենց սովորությունները, այլ ոչ մեր գիտակցաբար կայացրած
որոշումները պայմանավորում են մեր նախասիրությունների մեծ մասը
(այս կամ այն վարքի, անձի, ապրանքի, կերպարային ռազմավարության
նախընտրությունը): 2017-ի Նոբելյան մրցանակակիր Ռ. Թալերը, որի
ուսումնասիրությունները վերաբերում էին անձի տնտեսական վարքի
ուսումնասիրմանը նշում է, որ վարքի կանխատեսման և մեկնաբանման
համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնել հույզերի
հետազոտմանը: Հեղինակը նշում է, որ հաճախ մարդու վարքը պայմանավորված է ոչ այդքան շահույթի հետապնդմամբ (քաղաքական կերպարի փորձագետները նշում են որ էլեկտորալ նախասիրությունները
հանգում են ի օգուտ այն թեկնածուի կամ խմբի, որը խոստանում է հրատապ պահանջմունքների բավարարում և ցանկությունների իրագործում),
այլև այլ անձի հանդեպ տածած բացասական հույզերով՝ բարկությամբ,
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չարությամբ, արդարության որոնմամբ: Հստակ օրինակ է Elster J. –ի կողմից նկարագրված «Պայման» խաղի արդյունքները, որ հետևյալն են
մատնանշում. եթե խաղացողներից մեկն ունի օրինակ՝ $10 և առաջարկում է մյուսին՝ պատասխանողին, այդ գումարի մի մասը, պատասխանողը կարող է համաձայնել և այդ դեպքում ստանալ նշված գումարը, իսկ
առաջարկողը այդ դեպքում ստանում է $10, կամ վարվել այլ կերպ՝
հրաժարվել առաջարկվող գումարից և այդ դեպքում երկուսն էլ կորցնում
են գումարը: Արդյունքները մատնացույց են անում, որ ցածր առաջարկները (քիչ 20%-ից) մերժվում են, իսկ պատասխանները ունենում են
ինտենսիվ հուզական երանգավորում՝ սովորաբար զայրույթ և ըմբոստություն [2]: Այսինքն՝ տնտեսական շահը, որը ռացիոնալ բնույթ էր կրում
այս դեպքում զիջում էր հուզական ապրմանը և սուբյեկտիվ արդարության
որոնմանը, այս երևույթը կոչվում է դիմադրություն անարդար առաջարկների հանդեպ: Ըստ Անոխինի՝ դրական հույզի կենսաբանական արժեքը
պահանջմունքի բավարարման գործընթացում հասկանալի է, քանի որ
այն դրդապատճառում է հաջողության որոնումը: Ստացվում է, որ տվյալ
դեպքում պահանջմունքը ոչ թե կենսաբանական, այլ սոցիալական բնույթ
ունի և հաջողության որոնումը համարժեք է սուբյեկտիվ արդարության
որոնմանը: Այս արդյունքները կարող են մեկնաբանել նաև քաղաքական
վարքը, որը շատ հաճախ պայմանավորված է արդարության որոնմամբ:
Պատահական չէ, որ Հայաստանում, ինչպես և աշխարհում, որոշ ընդդիմադիր թեկնածուների հանդեպ առկա մեծ հասարակական վստահությունը, որը մեծապես հուզական երանգավորում ունի, այսինքն՝ ռացիոնալությունը իբրև վարքի դրդապատճառ այս դեպքում հաճախ զիջում է
պատրանքային արդարության որոնմանը: Ստացվում է, որ հաճախ մարդ
պատրաստ է կորցնել այն ինչ նրան առաջարկում են, բայց ինչ անարդարացի քիչ է համարում: Իհարկե, եթե խոսքը չի գնում բուռն հուզական
վերաբերմունքի առկայությամբ պայմանավորվող վարքին, հնարավոր են
քաղաքական վարքի այլ տարբերակներ, որոնք հանգեցվում են այս կամ
այն կերպարային ռազմավարության ընտրությանը: Խոսքը վերաբերում է
Պ. Վ. Սիմոնովի կողմից առաջարկված տեղեկատվական տեսության մասին, որի համատեքստում հեղինակը քննարկում է հույզերի տեղափոխման, արտացոլման, կոմպենսատոր, ամրապնդող գործառույթները: Տեղափոխող գործառույթի նպատակը, ըստ հեղինակի, վարքի վերակողմնորոշումն է երբեմն ավելի քիչ կարևոր պահանջմունքի բավարարման
վրա, սակայն որի բավարարման հավանականությունն անձի ուղեղի կող-
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մից գնահատվում է ավելի բարձր [8]: Փորձենք այս գործառույթը դիտարկել քաղաքական ընտրության գործընթացի պայմաններում, երբ անձը
պետք է որոշում կայացնի այս կամ այն թեկնածուի, քաղաքական խմբավորման, կուսակցության կամ գաղափարի օգտին: Կիրառելով Սիմոնովի
տրամաբանությունը կարելի է ենթադրել, որ ընտրությունը կատարվելու է
այն մեկի օգտին, ում ընտրվելու հավանականությունն անձի կողմից դիտարկվում է ավելի բարձր: Այսինքն՝ այս պարագայում մրցակցում են անձի
երկու դրդապատճառներ՝ ընտրել այն մեկին, ով խոստանում է բարելավվել նրա կյանքը՝ (ֆիզիոլոգիական, անվտանգության պահանջմունքների
բավարարում), արդյունքում ռացիոնալ շահույթ հետապնդող սպառողական վարք, մյուս կողմից առկա է հուզական դրդապատճառ՝ ընտրությունը
կայացնել ի օգուտ այն անձի կամ նրա կերպարային ռազմավարությանը,
ով ավելի որոշակի է և փորձված: Ապացուցված է, որ այն ինչ ծանոթ է
անձին ավելի մեծ վստահություն է առաջացնում նրա մոտ և իջեցնում
սխալվելու տագնապը: Այս ամենին գումարվում է հուզական ցանկությունը պատկանել այն խմբին, ով իր ընտրության շնորհիվ հաղթանակած
դուրս կգա: Մարդը հաճախ կազմակերպում է իր գործողությունը ապագա
դրական հուզական ամրապնդում ստանալու համար: Այլ հարց է, թե ինչը
կարող է անձի համար կրել հուզական ամրապնդման դեր և ինչպիսին է
նման ամրապնդում ստանալու հավանականության գնահատումը քաղաքական ընտրությունների գործընթացում:
Վերոնշվածից հասկանալի է դառնում, որ հաճախ հասարակական
վարքի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական կանխատեսումները
ձախողվում են այն պատճառով, որ մարդիկ որակավորվում են իբրև
միանգամայն ռացիոնալ էակներ, և հաշվի չեն առնվում նրանց հույզերը,
որոնց ազդեցության ներքո հաճախ այս կամ այն ընտրությունը՝ քաղաքական, տնտեսական, չի համապատասխանում ռացիոնալ սպասումների
կանոնին: Վերը քննարկված երկու դեպքում՝ և արդարության որոնման
պարագայում, երբ բացասական հույզերը վերակողմնորոշում են անձի
վարքը, և հույզերի տեղափոխող գործառույթի իրագործման դեպքում,
անձի վարքը չի կարող համապատասխանել ռացիոնալ սպասումների կանոնին, ինչը կարող է բարդացնել այդ վարքի ցանկացած կանխատեսումը:
Քաղաքական ընտրությունների գործընթացում առկա է այնպիսի
երևույթ, ինչ հոգեբաններն անվանում են արդյունքի հավանականության
կանխատեսում, իսկ տնտեսագետները՝ «հնարավորության գին», որևէ
գործողության հնարավորության գինը հավասար է այն բանին, ինչից
զրկվում է մարդ կատարելով այդ գործողությունը, օրինակ եթե մարդ
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գրում է հոդված սիրելի հեռուստահաղորդումը դիտելու փոխարեն, ապա
այդ գրված հոդվածի գինը հավասար է բաց թողնված հեռուստահաղորդմանը, որևէ գինու շշի, որի արժեքը հավասար է 100 պայմանական միավորի, խմելու հավանականության գինը հավասար է այն գումարին, որը
գնորդը պատրաստ է վճարել դրա համար: Ստացվում է, որ որևէ քաղաքական գործչի ընտրվելու հնարավորության գինը հավասար է նրան ընտրել ցանկացողների ձայների գումարին:
Այսօր կան հոգեբանական հետազոտություններ, որոնք նվիրված են
անձի քաղաքական ընտրության ծրագրմանը և կանխատեսմանը թվային
տիրույթում: Նման մոտեցումները խոսում են այն մասին, որ քաղաքական
կերպարը պետք է ձևավորել՝ ելնելով պոտենցիալ ընտրողների վարքային
առանձնահատկություններից: Մ.Կոսինսկին իր «Psychological targeting
as an effective approach to digital mass persuasion» հոդվածում նշում է, որ
հոգեբանական գծերը հիմք են հանդիսանում սոցիալական ցանցերում
որոշակի հրապարակումների և լայքերի համար: Նա անդրադառնում է
այն գաղափարին, որ անձի ակտիվությունը սոցիալական կայքերում հնարավոր է ախտորոշել մեծ հնգյակի չափորոշիչներին համաձայն՝ բացություն, կոմունիկատիվություն, էքստրավերտություն, ակտիվություն, նեյրոտիզմ [4]: Արդյունքում, սոցիալական ցանցերում վարքի վերլուծությունը
հնարավորություն է տալիս կերտել քաղաքացու հոգեբանական դիմանկարը և կանխատեսել նրա վարքը իբրև քաղաքական, սոցիալական կամ
տնտեսական սուբյեկտ, ինչպես նաև վերլուծել կոնկրետ սոցիալական
խմբերի համար քաղաքական ակտուալ կերպարի կերտման հնարավորությունները: Ինչպես երևում է և վարքաբանական, և հոգեվերլուծական
մոտեցումները շեշտը դնում են հասարակական կերպարի ձևավորման
կառուցակարգերի և իռացիոնալ բաղադրիչների վրա:
Եթե հոգեվերլուծական մոտեցումն ուղղում է կերպարի ներգործությունը անձի անգիտակցական դրդապատճառների ակտիվացմանը, ապա,
դրդապատճառային մոտեցման տեսանկյունից, կարևոր չէ`մարդը գիտակցում է, թե չի գիտակցում այն ներքին միտումները, որոնք դրդում են
նրան քաղաքական որոշում կայացնել: Կարևոր է, որ նման դրդիչ ուժ
գտնվի և այն բավականին մեծ լինի: Դրդապատճառային վերլուծության
հայեցակարգի մեջ (Է. Դիխտր, Լ. Չեսկին, Վ. Պակկարդ, Դ. Սմիթ) կերպարը
դիտարկվում է որպես ընտրողին ուղղված խթան`դրդապատճառն ակտիվացնելու, տվյալ թեկնածուի ընտրությունը խթանելու նպատակով:
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Յուրաքանչյուր քաղաքական առաջնորդ հնարավորություն ունի ընտրել սեփական կերպարը ստեղծելու 3 տարբերակներից մեկը` ազդել ընտրողի ինտելեկտի վրա ռացիոնալ փաստարկներով, ազդել ընտրողի հույզերի վրա, համատեղել մեկը մյուսի հետ:
Ռացիոնալ դրդապատճառումը ավելի հաճախ կապված է գործնական շահերը ընդգծելու հետ: Նրա մեթոդիկան կայանում է ընտրողի
լրջամտության, տրամաբանության վրա հիմնված տեղեկատվության փոխանցման վրա: Ռացիոնալ մոտիվացիան հաճախ կիրառվում էր Ռ. Քոչարյանի նախընտրական քարոզարշավում, երբ կոչ էին անում ձայնը տալ
փորձառու քաղաքական գործչին՝ վերջինիս հակադրելով ոչ փորձառու
մրցակցին և խոսելով դրա հետևանքների մասին: Միևնույն ժամանակ Ռ.
Քոչարյանին համեմատում էին Ռ. դե Նիրոյի հետ`այդ կերպ ներգործելով
հույզերի վրա (ինչպես հայտնի է հուզական դրդապատճառումը կապված
է մարդու մեջ զգացմունքների, ապրումների հետ, որոնք մղում են այս կամ
այն արարքի): Համարվում է, որ հույզերն ավելի անմիջականորեն ազդում
են մեր ցանկությունների վրա, քան ռացիոնալ փաստերը: Քաղաքական
գործչին վերաբերվող հույզերը պետք է դրական լինեն. եթե նա դուր չգա,
նրա օգտին ձայն չեն տա: Երբեմն, կերպարի որոշ բաղադրիչներ կարող
են ուղղված չլինել ռացիոնալությանը, իսկ մյուսները` հուզական դրդապատճառներին:Կարծիք կա, որ և՛ ռացիոնալ, և՛ հուզական դրդապատճառների խելամիտ կիրառման դեպքում կերպարը հոգեբանորեն արդյունավետ է դառնում:
Կ. Գ. Յունգի վերլուծական հոգեբանության մեջ առանցքային են «կոլեկտիվ անգիտակցականի» և «արքետիպ» հասկացությունները: Մ. Ե. Կոշելյուկն իր հերթին առաջարկում է կերպարը բնորոշել որպես «արխետիպի պրոյեկցիա» [6]: Մեկնաբանելով վերը նշվածը` կարելի է ասել, որ քաղաքական գործչի կերպարը պետք է հիմնված լինի արխետիպերին կերպարների վրա, օրինակ հերոսի մասին առասպելը (միֆը) կարող է հիմք
դառնալ թեկնածուի կերպարի ձևավորման համար: Փաստորեն, նման
դեպքում ընտրողի վրա ներգործությունը խորքային բնույթ է կրում, այնպես որ կերպարի ազդեցությանը ենթարկված ընտրողի համար տվյալ
ընտրությունը խիստ անհրաժեշտ լինի: Քաղաքական առաջնորդի կերպարին առասպելականացում վերագրելով`կերպար կերտողները, փաստորեն,
գաղտնի պրոյեկցիաները շարժման մեջ են դնում, իսկ հետագայում դրանք
ինքնուրույն են գործում: «Արխետիպային ծածկագրումը» քաղաքական
առաջնորդի կոնկրետ հատկանիշները մարդկանց ենթագիտակցականում ապրող առասպելների և հերոսների`արտաքին աշխարհի երևույթների հետ կապակցելու միջոց է: Հիմնական խնդիրը կայանում է անհրաժեշտ առասպելը փնտրելու և գտնելու, իսկ հետո քաղաքական գործիչի
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կերպարը նրա համատեքստում ներդնելու հնարավորության մեջ: Սրա
արդյունքը լինում է հոգեբանական ազդեցության արդյունավետ մեթոդ:
Ընտրողի հոգեբանության «բանալին» գտնելով` իմիջմեյքերը պետք է
կառչի այն խորհրդանշական համապատասխանություններից և հոգեբանական կառուցվածքներից, որոնցով ապրում է մարդը:
Հարկ է նշել, որ կերպարը ոչ միայն հոգեբանական, այլև սոցիալ-հոգեբանական երևույթ է: Ասվածն ապացուցվում է հետևյալ առանձնահատկություններով՝ կերպարը
1. ձևավորվում է մարդկանց հետ անմիջական կամ միջնորդված փոխազդեցության գործընթացում,
2. կախված է ինչպես նախատիպի որակներից, այնպես էլ ընկալող
մարդկանց առանձնահատկություններից,
3. ներկայանում է համընդհանուր խմբային կերպարի ձևով կամ աստիճանաբար հասարակական կարծրատիպի ձև ընդունող պատկերացմամբ,
4. ունի խորհրդանիշի ձև [7]:
Պերելիգինան առաջարկում է կերպարի հետևյալ սոցիալ-հոգեբանական բնորոշումը. «Իմիջը սուբյեկտի խորհրդանշական կերպարն է, որը
ստեղծվում է սուբյեկտ-սուբյեկտային փոխներգործությամբ» [7]: Այդ
կերպ, կերպարը կարելի է դիտել որպես խորհրդանիշ, որի միջոցով էլ տեղի է ունենում քաղաքական գործչի` հետևորդների հետ ունեցած փոխներգործությունը: Կերպարի սահմանման համար կարևոր նշանակություն
ունի նաև սուբյեկտ-սուբյեկտային փոխներգործության գաղափարը: Ըստ
դրա` կերպարը ստեղծվում է ոչ թե ուղղակիորեն, այլ այնպիսի յուրահատուկ գործընթացի արդյունքում, ինչպիսին է հաղորդակցումը: Սոցիալ-հոգեբանական մոտեցումը ենթադրում է, որ կերպարը պետք է ունենա իր
հասցեն, դիմի ընտրողների որոշակի խմբին: Վերջինիս անվանում են
նպատակային խումբ, թիրախային լսարան: Հասցեագրման սկզբունքը
պահանջում է.
1. առանձնացնել հնարավոր ընտրողների որոշակի խումբ, որոնց
սպասումներին և պահանջմունքներին կարող է համապատասխանել քաղաքական առաջնորդը,
2. որոշել և արձանագրել այն պահանջմունքներն ու դրդապատճառները, որոնք կարող են այդ խմբի ներկայացուցիչներին տվյալ թեկնածուի
կողմը գրավել,
3. բացահայտել նրանց ընտրական վարքի առանձնահատկությունները:
Հարկ է հատուկ ուշադրություն դարձնել կերպարի խնդրին առնչվող
կարծրատիպ հասկացությանը: Կարծրատիպերը դիտարկվում են որպես
բավականին պարզեցված, բայց միևնույն ժամանակ կայուն հոգեբանա-

266

Հոգեբանություն

կան կերպարներ` հիմնված անձնական փորձի ընդհանրացումների, կանխակալ պատկերացումների, իմաստը և իրողության էությունը շուտ ըմբռնելու ձգտումների վրա: Կարծրատիպի սկզբունքային առանձնահատկությունն այն է, որ վերջինս միաժամանակ կարող է լինել և՛ գնահատական,
և՛ հոգեբանական դիրքորոշում: Կարծրատիպային գնահատականներն ու
դրույթները շատ ուժեղ են և ամենից առաջ հիմնված են հույզերի, ապրումների, համակրանքի ու հակակրանքի վրա: Այստեղից էլ դրանց կարգավորող ուժը` կարծրատիպը, շատ իրավիճակներում որոշում է մարդկանց փոխհարաբերություններն ու վարքը: Կարծրատիպերը դրդում են
մեզ այս կամ այն հասարակական երևույթին կանխակալությամբ վերաբերվել` ընկալելով այն ռեֆերետային խմբի ազդեցությամբ: Մեր տեսանկյունից, օրինակ՝ գենդերային կարծրատիպերի ազդեցությամբ էլ կարելի է
բացատրել այն փաստը, որ Հայաստանում, ինչպես նաև այլ ավանդական
երկրներում, քաղաքականության մեջ կանայք հիմնականում չկան կամ
շատ քիչ են, և այդ առումով UNDP պատգամավոր Դաֆինա Գերչևան.
անդրադառնալով այս խնդրին, 2011-ին նշել է, որ այն առկա է ողջ աշխարհում: Նրա ներկայացրած տվյալներով՝ աշխարհում պետական և
մասնավոր օղակներում կանայք միայն 17 տոկոս են զբաղեցնում, իսկ 150
ընտրված երկրներից միայն 7-ի ղեկավարներն են կանայք 1։ Հարկ է նշել,
սակայն, որ 2012 թ.և 2017-ի քաղաքական խորհրդարանական ընտրություններից հետո ՀՀ Ազգային ժողովում ներգրավված կանանց թիվն աճեց
գենդերային հավասարությանը միտման համատեքստում:
Այսպիսով, կերպարի հիմքում ընկած են սոցիալական կարծրատիպերը: Կարծրատիպերը հաճախ նեղացնում են մեր ընկալումը, ձևավորում
են ոչ հստակ, նույնիսկ կեղծ կարծիքներ: Նեգատիվ կարծրատիպերը կարող են ի հայտ գալ գենդերային, ռասայական և ազգային նախապաշարմունքներում: Սոցիալական կարծրատիպերը և դիրքորոշումները կարող
են հասարակական պիտակների, համընդհանուր կարծիքի, համընդհանուր պատկերացումների, գերիշխող արժեքների և այլ ձևերի մեջ հանդես
գալ: Անկասկած, կերպարը սերտորեն է կապված նշված արտակարգ
երևույթների (ֆենոմենների) հետ: Առաջին հերթին, որովհետև այն կարծրատիպի տարատեսակ է, երկրորդը` որովհետև կերպարի ձևավորմանը
մասնակցում են շատ այլ կարծրատիպեր: Համեմատաբար կայուն սոցիալական կարծրատիպերից են գենդերային կարծրատիպերը (կինը չի կարող ղեկավար լինել), տարիքային կարծրատիպերը (տարեց մարդիկ`
պահպանողական են), էթնիկ կարծրատիպերը (հայերը հյուրասեր են,
գերմանացիները` ճշտապահ):

1
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Ըստ Մ. Է. Կոշելյուկի` կերպարը ձևավորվելով, կարծրատիպային
հատկություններ է ձեռք բերում: Այն սկսում է ապրել սեփական կյանքով`
նշանակալիորեն անկախ քաղաքական գործչի իրական պահվածքից:
Արդյունքում ավելի քան բարձր աստիճանի ճշմարտացիությունը վերագրվում է մեկնաբանության այն տեսակներին, որոնք չեն հակասում ձևավորված կերպարին:
Այսպիսով, կարելի է առանձնացնել կերպարի ուսումնասիրման
հետևյալ հոգեբանական խնդիրները.
• Կերպարը ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի հուզականորեն գունավորված հասարակական կերպարն է, այսինքն դրա կերտման գործընթացը ենթադրում է մարդկանց հույզերի ճանաչում,
• Կերպարի ձևավորման գործընթացում անհրաժեշտ է դիտարկել
անձի կամ թիրախային խմբի վարքը, որին ուղված է այդ կերպարը,
• Կերպարը կարող է հիմնված լինել մարդկանց արխետիպային
պատկերացումների հիման վրա,
• Կերպարը կարծրատիպերի համագումար է:
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Сущность понятия имидж невозможно понять без его анализа в
рамках психологических теорий. В статье представлен психоаналитический, мотивационный, поведенческий, социально-психологический
анализ исследования имиджа. Психоаналитический подход акцентирует внимание на иррациональной сущности имиджа, поведенческий
подход рассматривает имидж как стимул, который провоцирует определенное поведение, мотивационный подход рассматривает основные
мотивы выбора того или иного имиджа.
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The essence of the concept of image can not be understood without its
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image research. The psychoanalytic approach focuses attention on the
irrational essence of the image, the behavioral approach regards the image
as an incentive that provokes certain behavior, the motivational approach
considers the main motives for choosing one or another image.
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ՀՀ ՊԿԱ Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ՆՈՒՆԵ ԱՂԱՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԼՈԿՈՒՍԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԱՆՑԱՅԻՆ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳՈՒՄ
Հոդվածի շրջանակներում ներկայացված է ցանցային մարքեթինգում ընդգրկված սպառողների ու վաճառողների և տվյալ ոլորտից չօգտվող սպառողների սուբյեկտիվ հսկողության մակարդակի
(ինտեռնալություն–էքստեռնալություն) փորձարարական տվյալների
համեմատական վերլուծությունը:
Հիմնաբառեր. սպառող, սուբյեկտիվ վերահսկողության մակարդակ, ինտեռնալություն, էքստեռնալություն, ցանցային մարքեթինգ:

Ով է սպառողը, ինչպես է նա կայացնում իր գնորդական որոշումները,
և ինչ գործոններով է բնութագրվում վերջինիս վարքը սպառման տարբեր
ոլորտներում: Այս հարցերը տարիներ շարունակ հանդիսանում են տնտեսագետների և վերջին տասնամյակում նաև հոգեբանական դպրոցների
ներկայացուցիչների ուսումնասիրության ոլորտները: Արդեն երկար տարիներ տնտեսագետները և շուկայագետները համոզվել են, որ վաճառքի
ոլորտում լավագույն արդյունքի հասնելու համար բավարար չէ միայն նոր,
որակյալ, հաճախ գովազդվող ապրանքի առկայությունը: Արդեն վաղուց
շուկայագիտությունն ինքը դարձել է սպառողակենտրոն, որտեղ յուրահատուկ ուշադրության է արժանանում ոչ միայն անձի արժեհամակարգի,
նախասիրությունների կամ կարիքների ուսումնասիրումը, այլև վերջիններիս խորքային հոգեբանական կառուցակարգերի հետազոտումը՝ պահանջմունք, մոտիվներ, անձնային առանձնահատկություններ, հուզական
ոլորտ և այլն: Սպառողական վարքը հետազոտության լայն դաշտ է, որն
իր մեջ ներառում է մի շարք հոգեբանական բնութատարրեր, որոնց
ուսումնասիրումը կարող է արդյունավետ լինել ինչպես անձի ուսումնասիրման, այնպես էլ շուկայագիտության հոգեբանության տեսակյունից՝
սպառողական շուկայի սեգմենտավորում, ազդեցության արդյունավետ
միջոցների կիրառում յուրաքանչյուր սպառողական սեգմենտի համար [6],
[7], [11]: Սպառողական վարքի ուսումնասիրությունը մենք ստանձնել ենք
որոշակի ցանցային շուկայագիտության ոլորտում վերջիններիս ներգրավ-
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վածության տեսանկյունից և փորձել հետազոտել այն հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են շուկայագիտության այս տեսակում ընդգրկվելու
վրա: Տվյալ հոդվածի շրջանակներում մենք սպառողական վարքում կներկայացնենք որոշակի անձի վերահսկման լոկուսի հետազոտության արդյունքները, որը իրենից ներկայացնում է անձի վարքային կողմնորոշման
կարևոր բնութագիր և փոխկապակցված է անձի մի շարք այլ հատկանիշների հետ: Հետազոտության համար ընտրել ենք հենց ցանցային շուկայագիտության ոլորտը ոչ միայն այն պատճառով, որ այն դեռևս քիչ հետազոտված ոլորտ է, այլ նաև, որ տվյալ ոլորտում առկա փոխազդեցություններն առավել ակնառու են դարձնում բազմապիսի հոգեբանական կառուցակարգերի առկայությունը և մի շարք հոգեբանական ազդեցության միջոցների կիրառումը: Շուկայագիտության այս ոլորտը ներառում է մի շարք
հոգեբանական յուրահատկություններ, որոնց վերլուծությունը կօգնի լուծելու ինչպես տնտեսագիտական, այնպես էլ սպառողական վարքի վերլուծության մի շարք հոգեբանական հիմնախնդիրներ՝ շուկայագիտության
այս ոլորտի չափանիշներին համապատասխան սպառողական շուկայի
սեգմենտավորում, վաճառքի խորհրդատուների մասնագիտական և հոգեբանական պատրաստվածության բարձրացում՝ վաճառքի գործընթացի առավելագույն արդյունքի հասնելու համար: Մասնագիտական կողմնորոշման, պատրաստվածության, ընտրության հետ կապված հոգեբանական հիմնախնդիրներն արդեն տասնամյակներ գտնվում են նաև հայ
հոգեբանների հետազոտութունների շրջանակներում (Աղուզումցյան Ռ.
Վ., Ավանեսյան Հ. Մ., Պետրոսյան Լ. Հ. և այլք) [2], [3], [4], [5]: Հետազոտությունները վերաբերում են հիմնականում կառավարման ոլորտի մասնագետների ընտրության, հոգեբանական պատրաստվածության հիմնախնդիրներին: Սպառողի վարքի և սպառողական որոշման կայացման
վրա հսկայական դեր ունի նրա անձնային և կոմունիկատիվ հատկությունները, որոնց հետազոտումն անհրաժեշտ է շուկայագիտական մի շարք
խնդիրների լուծման, սպառողի հետագա վարքի կանխատեսման, ինչպես
նաև շուկայի ընդլայնման և զարգացման առումով [6], [10]: Այս հարցերը
ժամանակակից հոգեբանական գրականությունում լուսաբանված են
Բոդալյովի, Բոգդանովի, Ամբլերի, Դուշկինայի, Շեյնովի,Կոբաչեյկովի հետազոտություններում: Այժմ դիտարկենք «ցանցային շուկայագիտություն»
հասկացության հակիրճ բնութագիրը [6], [7]: «Ցանցային շուկայագիտություն» ասելով հասկանում ենք արտադրողի կողմից գնորդներին ապրանքերի կամ ծառայությունների անմիջական տրամադրումը: Սպառողական վարքը գիտական նոր ոլորտ է ոչ միայն Հայաստանում և Ռուսաստանում, այլ նաև շուկայագիտության և կառավարման (մենեջմենթի) հայրենիքում` Ամերիկայում: Ռուսաստանում սպառողական հոգեբանությունը
դեռևս գտնվում է զարգացման փուլում և հանդիսանում է սոցիալական
հոգեբանության մի մաս, ԱՄՆ-ում հանդիսանում է առանձին գիտակարգ,
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իսկ Եվրոպայում տնտեսագիտական հոգեբանության բաժին [6], [7]: Հայաստանում սպառողի դրամային վարքի հետազոտման վերաբերյալ հոգեբանական հետազոտություններ միայն նոր են սկսվում իրականացվել
(Դ. Ավանեսյան, Դ. Հայրապետյան) [1], իսկ ռուսական մոտեցման տեսանկյունից ապառողական հոգեբանության օբյեկտը հստակ չէ, քանզի
դժվարություններ են ծագում ամերիկյան ձևաչափի ուղղակի հարմարվողականության ընթացքում: Ամերիկյան մոտեցման հայեցակարգային
հիմքը բիհեյվորիստական մոտեցումն է, որը կրում է սոցիալ-տնտեսական
հարաբերությունների տարբերության կնիքը [4]:
Այստեղ մեզ համար հետաքրքրական էր Ջուլիան Ռոտտերի սոցիալկոգնիտիվ տեսությունը, որի հիմնական գաղափարը հենց այն է, որ արտաքին ազդեցությունները կարող են տարբեր ազդեցություն ունենալ
անձի վարքի վրա ու այդ ազդեցության բնույթը էականորեն կախված է
լինում կոնկրետ մարդուն բնորոշ ընկալման միջոցներից: Դեռևս Դեյնեկան առանձնացրել է սպառողական վարքի վրա ազդող հիմնական գործոնները, որտեղ առանձնացրել է մի քանի ոլորտներ՝ հուզական, դրդապատճառային և կոգնիտիվ [9]: Մեր հետազոտության շրջանակներում
իրականացրել ենք նաև անձի կոգնիտիվ ոլորտի ուսումնասիրությունը,
որն ազդում է սպառողական վարքի վրա ու կարող է օգնել սպառողական
որոշակի սեգմենտում վերջինիս վարքի կանխատեսման և սպառողի վրա
հոգեբանական ազդեցություն ունենալու տեսանկյունից [8]: «Վերահսկման լոկուս» հասկացությունը, որն առաջարկել է Ջ. Ռոտտերը, վերաբերում է անձի կոգնիտիվ ոլորտին: «Վերահսկման լոկուս»-ն իր երկու
բևեռներով՝ էքստեռնալ և ինտեռնալ, միտված է անձի վարքի կանխատեսմանն այս կամ այն իրավիճակում, սակայն կարևոր է նշել, որ չկան
էքստեռնալ կամ ինտեռնալ անձինք և այս երկու բևեռներն էլ կարող են
անձի մոտ դրսևորվել և զարգացվել՝ կախված գործունեության տիպից և
սոցիալական պահանջներից: «Վերահկման լոկուս» հասկացության ներքո հասկացվում է կայուն անձնային բնութագիր, որն արտացոլում է մարդու նախատրամադրվածությունը բացատրել իրադարձությունների պատճառները արտաքին և ներքին գործոններով: Մեթոդիկան բացահայտում
է հսկողության երկու տիպ՝ էքստեռնալ՝ կյանքի հաջողությունների և անհաջողությունների համար պատասխանատվությունը վերագրվում է արտաքին իրադարձություններին, և ինտեռնալ՝ պատասխանատվությունը
վերագրվում է ինքն իրեն [8]: Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ սուբյեկտիվ հսկողության մակարդակը ցույց է տալիս անձի սոցիալական հասունության և անձի ինքնուրույնության մակարդակը: Ենթադրվում է, որ էքստեռնալների մոտ մոտիվացիան ավելի ցածր է, հետևաբար, առավել հակված են կոնֆորմիզմի և կախյալության, քան ինտերնալները: Կառավարման հոգեբանության մեջ կարելի է կիրառել տարբերությունները էքտեռ-
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նալ և ինտեռնալ անձանց միջև, որը կարող է էական լինել մասնագիտական գործունեության տեսանկյունից: Դիտարկելով այս երկու տիպերը՝
պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր անձի բնորոշ է իր սուբյեկտիվ
հսկողության մակարդակը նշանակալի իրադրության հանդեպ: Կոնկրետ
անձի վերահսկման լոկուսը համընդհանուր է իրադարձությունների տարբեր տիպերի համար, որոնց անձը բախվում է ինչպես հաջողությունների,
այնպես էլ անհաջողությունների դեպքում: «Վերահկման լոկուս» հարցարանն ընդգրկում է 29 զույգ դատողություն: Հետազոտության շրջանակներում իրականացրել ենք ցանցային մարքեթինգի ոլորտում սպառողների
վարքի վերահսկման լոկուսի հետազոտում, որը, ըստ մեր ենթադրության,
էապես պայմանավորում է սպառողի ներգրավվածությունը ցանցային
մարքեթինգում: Ընտրանքը կազմված է 3 խմբից՝ ցանցային շուկայագիտության սպառողներ, սպառող-վաճառողներ և մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չեն ընդունում վաճառքի տվյալ տեսակը՝ որպես վերահսկիչ
խումբ: Ընտրանքն ընդհանուր առմամբ կազմված է 90 անձից ՝յուրաքանչյուր խմբում 30-ական կին սպառող (28-45 տարեկան):
Էքստեռնալություն և ինտեռնալություն բևեռների դրսևորումը
վաճառողների մոտ
Ըստ «վերահկման լոկուսի» դատում են կոգնիտիվ ոճի մասին, որը
դրսևորվում է ուսուցման, ինչպես նաև մասնագիտական ոլորտում: Քանի
որ հոգեկանի կոգնիտիվ տարրերն առկա են դրա բոլոր դրսևորումներում,
ապա անձի «վերահկման լոկուսի» մասին պատկերացումները նրա
գործունեությունում տարածվում են նաև անձի բնութագրումների վրա:
Անդրադառնանք էքստեռնալության և ինտեռնալության դրսևորումներին վաճառողների մոտ:
Ըստ հետազոտության տվյալների՝ վաճառող սպառողների մեծամասնությունն ինետեռնալներ են, էքստեռնալներն ավելի փոքրաթիվ են:
• Ինտեռնալներն առանձնանում են սոցիալական պատասխանատվության բարձր զգացումով, կյանքի իմաստի և կենսական նպատակների
բարձր գիտակցմամբ: Նրանց մեջ ուժեղ են արտահայտված շփվելու կարողությունը, շիտակությունը, անկեղծությունը, սեփական «Ես»-ի ընդունումը, ինքնավերահսկումը և հուզական կայունությունը: Նրանք ունակ են
հանուն երկարաժամկետ նպատակների հետաձգելու տվյալ պահին բավարարություն ստանալու հակումը, սթրեսային իրավիճակներում և
խմբային ճնշման պայմաններում դրսևորում են բարձր դիմացկունություն
և տոկունություն, ըստ այդմ՝ ինտեռնալությունը զուգորդվում է ինքնուրույնության հետ: Ինտեռնալներին բնորոշ է պատասխանատվության առավել բարձր մակարդակ մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս, սակայն առկա է նաև իրական բարդ կախվածության վտանգ՝
զրկվելով ինքնակազմակերպման և ինքնավերահսկման հնարավորութ-
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յունից, ավելի վատ են աշխատում, քան էքստեռնալները: Ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարդկանց անհատական առանձնահատկությունները և անձի գործունեությունը (աշխատանքային, գիտական, ուսումնական, մանկավարժական) արդյունավետ դարձնելու համար փնտրել ու
գտնել տարբերակված միջոցներ: Ինտեռնալ հսկողությամբ անձինք ավելի
ակտիվ են, անկախ, աշխատանքի մեջ ինքնուրույն, ունեն դրական ինքնագնահատական, որը կապված է արտահայտված ինքնավստահության
հետ և այլ մարդկանց նկատմամբ համբերատարության հետ: Այսպիսով,
յուրաքանչյուր անձի ինտեռնալության աստիճանը կախված է իր զարգացման և անձնային աճի նկատմամբ վերաբերմունքից:
Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ ակտիվ սպառողների շրջանում մեծամասնություն են կազմում էքստեռնալները, իսկ ինտեռնալներն ավելի փոքրաթիվ են: Ինտեռնալներին բնորոշ է հուզական կայունությունը և տեսական մտածողությունը: Էքստեռնալ հսկողությամբ անձանց առավել բնորոշ է կոնֆորմիստական և զիջող վարքը, նրանք գերադասում են աշխատել խմբում, ավելի հաճախ պասիվ են, կախյալ, տագնապային և անվստահ են:
Անդրադառնանք էքստեռնալության և ինտեռնալության դրսևորումներին չօգտվողների մոտ: Ինչպես երևում է, չօգտվողների մոտ ինտեռնալների և էքստեռնալների հարաբերակցությունը հավասար է: Այս խումբը
հանդիսանում է ստուգիչ խումբ, որի տվյալներն առավել ակնհայտ են
դարձնում սպառողական վարքում անձի ներգրավվմանը նպաստող հատկանիշները՝ ներշնչվողականություն, կոնֆորմիզմ, որոշման կայացման
կախվածությունն արտաքին գործոններից և այլն: Նպատակահարմար
ենք գտնում համեմատել էքստեռնալության և ինտեռնալության դրսևորումները սպառող-վաճառողների, սպառողների և չօգտվողների մոտ:
Ինչպես երևում է համեմատությունից, ակտիվ սպառողների մեծամասնությունը ինտեռնալներ են, ավելի փոքրաթիվ են էքստեռնալները: Սպառողների շրջանում գերակշռում են էքստեռնալները, ինտեռնալները փոքրամասնություն են կազմում: Չօգտվողների խմբում էքստեռնալների և ինտեռնալների հարաբերակցությունը հավասար է: Էքստեռնալներին բնորոշ է արտաքին ուղղված պաշտպանական վարքը, որպես իրադրության
ատրիբուցիա, նրանք գերադասում են ունենալ հաջողություն ունենալու
հնարավորություն: Այդ ամենը մատնանշում է, որ յուրաքանչյուր իրադրություն էքստեռնալի համար ցանկալի է որպես խթանիչ, ընդ որում՝ հաջողության դեպքում նրանք ցուցադրում են իրենց ընդունակությունները:
Էքստեռնալները համոզված են, նրանց անհաջողությունները պատահականությունների, այլ մարդկանց վատ ազդեցության արդյունք են: Այդպիսի մարդկանց համար խրախուսանքը և աջակցությունը շատ անհրաժեշտ
են, հակառակ դեպքում նրանք վատ են աշխատում: Ինտեռնալները ան-

274

Հոգեբանություն

հաջողությունների համար համոզված են, որ դրանք կախված են կոմպետենցիաներից, նպատակաուղղվածությունից, ընդունակությունների մակարդակից. օրինաչափ արդյունք են նպատակաուղղված գործողությունների: Ձեռք բերելու պահանջմունքը բարձրանալու միտում ունի, որը կապված է անձնային և ռեակտիվ տագնապայնության ավելացման հետ, որը
նախադրյալ է հնարավոր մեծ ֆրուստրացվածության և քիչ սթրեսակայունության ավելի լուրջ անհաջողությունների դեպքում: Սակայն իրական,
արտաքին դիտման դեպքում ինտեռնալները թողնում են ինքնավստահ
մարդու տպավորություն, ընդ որում՝ կյանքում նրանք ավելի բարձր դիրք
են զբաղեցնում, քան էքստեռնալները, ինչպես նշում են Ջ. Դիգմանը, Ռ.
Կետտելը, Ջ. Ռոտտերը [3]: Էքստեռնալներին բնորոշ է հուզական անկայունության և գործնական, անմիջական մտածողության միջև կապը,
իսկ ինտեռնալներին բնորոշ է հուզական կայունությունը և տեսական
մտածողության հակվածությունը, վերացարկումը և պատկերացումների
համադրությունը: Էքստեռնալները բնութագրվում են մանիպուլյացիաներին հեշտությամբ ենթարկվելու հակվածությամբ, ավելի զիջող են և ուրիշների կարծիքների նկատմամբ զգայուն: Էքստեռնալները լավ կատարողներ են, արդյունավետ են աշխատում ուրիշ մարդկանց հսկողությամբ: Ինտեռնալները, ի տարբերություն էքստեռնալների, արդյունավետ են աշխատում ոչ թե թիմում, այլ միայնակ: Նրանք առավել ակտիվ են տեղեկություն
որոնելիս: Բացի այդ, ինտեռնալները շատ լավ են կատարում այն աշխատանքը, որը պահանջում է նախաձեռնողականության դրսևորում: Փորձարարական ճանապարհով Ռոտտերին հաջողվել է ցույց տալ, որ էքստեռնալներն ավելի անօգնական են, նրանք ունեն ցածր մոտիվացիա,
առավել հակված են կոնֆորմիզմի:
Այսպիսով` հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ սպառողները, ովքեր ընդգրկված են ցանցային շուկայագիտությունում որպես
ակտիվ գնորդներ, հիմնականում էքստեռնալներ են, ինչը ցույց է տալիս,
որ հուզական անհավասարակշռությունը, կոնֆորմիզմը, կախվածությունը խմբի կարծիքից, ցածր անձնային պատասխանատվությունը և հատկապես բարձր ներշնչվողականությունն այն ներքին գործոններից են,
որոնք առավել դյուրին են դարձնում վաճառքի գործընթացի մեջ սպառողներին ներգրավվելը: Ինտեռնալ բևեռը, որը բնորոշ է վաճառողների մեծամասնությանը, կարելի է համարել մասնագիտական տվյալ ոլորտում
հաջողության հասնելու կարևոր հոգեբանական հատկանիշներից, ինչը
կօգնի նաև հետագայում հստակեցնել վաճառքի խորհրդատուների հոգեբանական դիմանկարը: Նպատակաուղղվածությունը, անձնային պատասխանատվության բարձր մակարդակը, ինքնուրույնությունը և հուզական հավասարակշռվածությունն այս ոլորտում օգնում է սպառողների
հետ արդյունավետ շուկայագիտական կոմունիկացիաների ձևավորման
տեսանկյունից: Ինտեռնալությունը, այսինքն՝ սուբյեկտիվ հսկողության
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ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն»
գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

ԱՊԱԳԱ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՊԵՐԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում ներկայացվում են ապագա կառավարիչների հուզական ինտելեկտի և մասնագիտական կարևոր որակների կապերի հետազոտության արդյունքները: Իրականացված հետազոտության
արդյունքների վերլուծությունից ակնհայտ դարձավ, որ հուզական ինտելեկտի և հաղորդակցման բանիմացության, կամային ինքնակարգավորման, սթրեսակայունության միջև առկա են որոշակի փոխկապվածություններ, որոնց իմացությունն ու կիրառությունը կարող է հիմք
հանդիսանալ կառավարիչների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման համար:
Հիմնաբառեր. կառավարչական գործունեություն, հուզական
ինտելեկտ, անձնային որակներ, հաղորդակցման բանիմացություն,
գործունեության արդյունավետություն:

Կառավարչական գործունեությունը, հանդիսանալով «մարդ-մարդ»
տիպի գործունեություն, հատուկ պահանջներ է ներկայացնում կառավարչի հուզական ինտելեկտին: Այն իր մեջ ամփոփում է սեփական և այլ մարդկանց հույզերը հասկանալու և կառավարելու ընդունակությունը: Նախկինում համարվել է, որ կառավարիչը պետք է զսպի իր հույզերի դրսևորումները, սակայն վերջին ժամանակներում հաջողակ կարելի է համարել այն
կառավարչին, ով ոչ միայն ակտիվորեն դրսևորում է իր հույզերը, այլ նաև
ձգտում է հասկանալ իր ենթակաների հույզերը, դրսևորել ապրումակցում
նրանց նկատմամբ: Այս ամենն ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ ինչպես կառավարչի, այնպես էլ ենթակաների մասնագիտական պարտականությունների կատարման համար: «Մարդ-մարդ» համակարգում գործունեությունը ներկայացնում է հատուկ պահանջներ կողմերի հուզական
ոլորտին և նրանց փոխհարաբերություններին: Արդյունավետ գործունեությունը հնարավոր է այնտեղ, որտեղ հոգեբանական մթնոլորտը բարենպաստ է, անձը կարող է դրսևորել իրեն և հասկացված լինել, ինչը թույլ
է տալիս լինել բավարարված ու խուսափել մասնագիտական գործունեությունում հուզական այրումից:
Ինտելեկտուալ ոլորտի ուսումնասիրությունն անձի հետազոտություններում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում արդեն տևական ժամանակ:
Բայց սկսած նախորդ դարի 90-ական թվականներից հետազոտողները
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սկսել են հանգամանորեն զբաղվել հուզական ինտելեկտի բնութագրմամբ
և հետազոտությամբ: Հուզական ինտելեկտի գաղափարն առաջին անգամ առաջարկվել և մշակվել է 1990 թվականին Ջոն Մայերի և Պիտեր
Սոլովեի կողմից: Հեղինակների կողմից մշակվել է հուզական ինտելեկտի
առաջին ձևաչափը: Նրանք հուզական ինտելեկտի ներքո հասկանում էին
սեփական հույզերին և զգացմունքներին և այլ մարդկանց մոտ դրանց
դրսևորումներին հետևելու, դրանք տարբերակելու և այդ տեղեկատվությունը մտածողության և գործունեության ուղղվածության համար օգտագործելու ունակությունը [7]: Դանիել Գոուլմանը խոսում է այն մասին, որ
յուրաքանչյուր մարդ ունի երկու ուղեղ, երկու խելք՝ մտածողության երկու
տարբեր ընդունակություններ՝ ռացիոնալ, որն ուղարկվում է բանականությունից, և հուզական: Կյանքում մեր ներկայությունը որոշվում է երկուսով էլ, այսինքն՝ տվյալ դեպքում նշանակություն ունի ոչ միայն մտավոր
զարգացման գործակիցը, այլ նաև հուզական մտածողության ընդունակությունը: Ըստ Դ. Գոուլմանի՝ հուզական ինտելեկտը շատ ավելի կարևոր
է ռացիոնալից, առավել ևս կառավարիչների համար [4]: Ըստ Պ. Սոլովեի՝
հուզական ինտելեկտի կառուցվածքի մեջ մտնում են մի շարք ընդունակություններ՝ սեփական հույզերի ճանաչում, հույզերի կառավարում, այլ
մարդկանց հույզերի կառավարում, ինքնամոտիվացիա [7]:
Հուզական ինտելեկտի հետազոտող Դեվիդ Կառուզոն նշում է, որ հուզական ինտելեկտը ինտելեկտի հակադրությունը չէ, այլ այս երկու գործընթացների յուրահատուկ համատեղում: Մտավոր և հուզական ինտելեկտների համեմատության դեպքում կարող ենք ասել, որ մտավոր ինտելեկտը տրամաբանական սխեմաների, տեղեկատվության, գիտելիքների
հետ գործ ունենալու ընդունակությունն է, իսկ հուզական ինտելեկտը
մղում է կառավարելու սեփական հուզական վիճակը և այլ մարդկանց հուզական վիճակները [5]:
Այս համատեքստում մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Բենջամին Շնեյդերի հետազոտությունները, ով վերլուծել է այնպիսի տարաբնույթ կազմակերպությունների գործունեությունը, ինչպիսիք են՝ բանկերի
բաժինները, ապահովագրական ընկերությունների տարածաշրջանային
ներկայացուցչությունները և այլն, և եկել է այն եզրակացության, որ աշխատավայրում հոգեբանական իրավիճակի բարձր գնահատումը պայմանավորում է նրանց հաճախորդների բավարարվածությունը, ինչը, իր հերթին, ազդեցություն է գործում ֆինանսական արդյունքների վրա: Նմանապես, հոգեբանական լարված իրավիճակը սպասարկողների մոտ հանգեցնում է հաճախորդների անբավարարվածության, ինչն էլ՝ ֆինանսական շահույթի նվազման[6]:
Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ հուզական ինտելեկտը, հանդիսանալով կազմակերպությունում կամ կառույցում բարենպաստ հոգեբանական
մթնոլորտի ստեղծման կարևորագույն գործոն, պարտադիր բաղադրիչ է
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գործունեության արդյունավետության համար: Այլապես մենք գործ կունենանք գործունեության արդյունավետության նվազման և այդ գործունեությունն իրականացնող անձանց մասնագիտական ձևախեղումների հետ:
Հուզական ինտելեկտի բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացվել նաև հայ իրականությունում: Մասնավորապես հետաքրքրական են
մագիստրոսական ուսուցման գործընթացում հուզական ինտելեկտի
դրսևորման առանձնահատկությունների վերաբերյալ հետազոտությունները և քաղծառայողների հետ իրականացված հետազոտությունները, որոնք
ևս մեկ անգամ հիմք են հանդիսանում՝ կարևորելու այս որակը կառավարչական գործունեության արդյունավետության տեսանկյունից [1], [2], [3]:
Դիտարկելով հուզական ինտելեկտի հայեցակարգերը՝ մենք կարող
ենք ասել, որ խոսքը վերաբերում է նրան, թե որքանով է մարդը կարողանում ճանաչել հույզերը (ինչպես եմ ես ինձ զգում, ինչպես են այլ մարդիկ
իրենց զգում), հասկանալ հույզերի պատճառները, զգալ տարբեր հույզեր,
դրսևորել ապրումակցում: Այսպիսով՝ կարող ենք ընդհանրացնել, որ կառավարչի գործունեության առանձնահատկությունները հատուկ պահանջներ են ներկայացնում նրա անձնային հոգեբանական որակներին, այդ
թվում նաև հուզական ինտելեկտի ոլորտին: Կառավարչի գործունեության
գլխավոր գործիք հանդիսանում է նրա անձն ու անձի ազդեցությունը: Կառավարչի խոսքերն ու արարքները պետք է առավելագույն ազդեցություն
գործեն մարդկանց մեծ քանակի վրա: Միայն այս դեպքում մենք կարող
ենք խոսել այն մասին, որ գործ ունենք ուժեղ կառավարչի հետ, ով կարողանում է աշխատել մարդկանց հետ:
Մենք համարում ենք, որ հուզական ինտելեկտի զարգացումը պետք է
հանդիսանա կառավարիչների պատրաստման և վերապատրաստման
գործընթացի կարևորագույն խնդիր: Կառավարչի մասնագիտական գործունեությունը կարող է արդյունավետ լինել միայն այն դեպքում, եթե զարգացած է նրա հուզական ինտելեկտը:
Ապագա կառավարիչների մասնագիտական կարևոր հոգեբանական
որակների ուսումնասիրման նպատակով մեր կողմից իրականացվել է հատազոտություն՝ թեստավորման միջոցով: Թեստավորումն իրականացվել
է հետևյալ մեթոդիկաների միջոցով՝
1. Ն. Հոլլի «EQ թեստ»,
2. Սոցիալ-հաղորդակցական կոմպետենցիաների գնահատման
Ռոգովի մեթոդիկա,
3. Ա. Գ. Զվերկովի և Ե. Վ. Էյդմանի «Կամային ինքնակարգավորման
հետազոտման մեթոդիկա»,
4. Ջ. Բրուների «Մտածողության տիպը և կրեատիվության մակարդակը չափող հարցարան»,
5. Դեյթոյի սթրեսակայունության թեստ:
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Իրականացված հետազոտության արդյունքների միջին ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա մեր կողմից իրականացվել է այդ որակների
միջև առկա փոխկապակցվածությունների, վիճակագրական կապերի բացահայտում: Ապագա կառավարիչների մասնագիտական կարևոր հոգեբանական որակների միջև առկա կապերը վերլուծվում են ստորև:
Կառավարիչների հուզական ինտելեկտի և սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհության միջև առկա է բացասական կոռելյացիոն փոխկապվածություն (r=-0.491, P<0,001, n=100), ինչը նշանակում է, որ որքան վատ
են նրանք կարողանում գիտակցել և կառավարել իրենց և այլ մարդկանց
հույզերը, այնքան ավելի դժվարությամբ են հաղորդակցվում այլ մարդկանց հետ, միջանձնային փոխհարաբերություններ դժվարությամբ են
հաստատում, չեն կարող ունենալ շփման լայն շրջանակ, հաղորդակցման
գործընթացում կառավարել իրենց և ուրիշների հույզերն ու զգացմունքները: Ցածր հուզական ինտելեկտն ուղեկցվում է սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհությամբ: Հուզական ինտելեկտի և անորոշության հանդեպ անհամբերության ցուցանիշների միջև ևս առկա է բացասական կորելյացիոն
փոխկապվածություն (r=-0.428, P<0,001, n=100), ինչը վկայում է այն մասին, որ եթե անձի մոտ հուզական ինտելեկտը զարգացած չէ, նա անորոշությունը չի ընկալում որպես բնական երևույթ: Արձագանքում է անկանխատեսելի իրավիճակներին ավելի շատ տագնապով, քան հետաքրքրությամբ: Հուզական ինտելեկտի ցածր արտահայտվածությունը կարող է
ուղեկցվել անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականությամբ: Ապագա կառավարիչների մոտ առկա է նաև բացասական կոռելյացիոն փոխկապվածություն հուզական ինտելեկտի և անհաջողություններից խուսափման ձգտման միջև (r=-0.509, P<0,001, n=100): Սեփական և այլ
մարդկանց հույզերի ճանաչման և կառավարման ընդունակության թույլ
զարգացվածությունն ուղեկցվում է անհաջողություններից խուսափելու
բարձր ձգտմամբ, ինչի արդյունքում անձը դժվարությամբ է ընդգրկվում
նոր գործերի մեջ, դժվարությունների և անորոշության նկատմամբ անկայունություն է դրսևորում: Բացասական կոռելյացիոն կապ է առկա նաև
հուզական ինտելեկտի և ֆրուստրացիոն անհանդուրժողականության
միջև (r=-0.382, P<0,01, n=100): Որքան ապագա կառավարիչների մոտ
թույլ է զարգացած հուզական ինտելեկտը, այնքան ավելի վատ են նրանք
կարողանում հսկել իրենց հակումներն ու ձգտումները, հակադրվել դժվարություններին, դրսևորել ֆրուստրացիոն հանդուրժողականություն:
Ապագա կառավարիչների հուզական ինտելեկտի և համառության ցուցանիշի միջև առկա է դրական կոռելյացիոն կապ (r=0.486, P<0,001, n=100):
Որքան բարձր է ապագա կառավարիչների հուզական ինտելեկտի մակարդակը, այնքան ավելի բարձր է նրանց աշխատունակությունը, գործուն
են, ակտիվորեն ձգտում են նախանշվածի իրականացմանը: Հուզական
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ինտելեկտի և ինքնատիրապետման ցուցանիշների միջև ևս առկա է դրական կապ (r=0.416, P<0,001, n=100): Որքան զարգացած է հուզական ինտելեկտը, այնքան ինքնատիրապետման մակարդակը բարձր է: Բարձր
դրսևորվածությունն ուղեկցվում է հուզական կայունությամբ, տարբեր իրավիճակներում վարքի վերահսկողության ընդունակությամբ: Հետաքրքրական է նաև հուզական ինտելեկտի և ԴԱԹ-ի միջև առկա բացասական
կապը (r=-0.391, P<0,01, n=100): Ապագա կառավարիչների մոտ հուզական ինտելեկտի ցածր մակարդակն ուղեկցվում է սթրեսակայունության
ցածր դրսևորմամբ, աշխատանքային գործունեության մեջ առաջացող
սթրեսային գործոնների հաղթահարման անընդունակությամբ: Ստորև ներկայացվում է հուզական ինտելեկտի և կառավարչական անձնային որակների միջև առկա փոխկապվածությունների գծանկարը (տե՛ս Գծանկար 1):
Սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
Անորոշության հանդեպ
անհամբերություն
Անհաջողություններից
խուսափելու ձգտում
Ֆրուստրացիոն
անհանդուրժողականություն

Հուզական
ինտելեկտ

Համառություն
Ինքնատիրապետում

ԴԱԹ
Ծանուցում.
Բացասական կապ
Դրական կապ
Դրական ուժեղ կապ

Գծանկար 1. Հուզական ինտելեկտի և կառավարչական
հոգեբանական որակների միջև առկա դրական և բացասական
կոռելյացիոն կապեր
Հուզական ինտելեկտի և սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության
բաղադրիչների, կամային ինքնակարգավորման, սթրեսակայունության
ցուցանիշների միջև առկա կապերն արտահայտող գծանկարից կարելի է
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եզրակացնել, որ այս բաղադրիչների միջև առկա են նշանակալի կապեր,
որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ ապագա կառավարիչների անձնային
որակների զարգացման ռազմավարության մշակման համար: Իրականացված վերլուծության արդյունքները հնարավորություն են տալիս եզրակացնել, որ կառավարիչների պատրաստման և վերապատրաստման
ծրագրերի հիմքում կարող է ընկած լինել հուզական ինտելեկտի զարգացումը: Այս որակի զարգացումը զուգակցվում է նաև մասնագիտական
գործունեության համար կարևոր մյուս հոգեբանական որակների զարգացմամբ: Ըստ էության հուզական ինտելեկտն իրենից ներկայացնում է
այն հիմնական «գործիքը», որի «կիրառման» դեպքում մենք կարող ենք
գործ ունենալ կառավարչական գործունեության համար կարևոր անձնային որակների զարգացման հետ՝ բացի մտածողության տիպից և կրեատիվությունից, ինչը հնարավորություն կընձեռի բարձրացնել կառավարչի
գործունեության արդյունավետությունը և նպաստելու մասնագիտական
գործունեության մեջ նրա զարգացմանը:
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1. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պետրոսյան Լ. Հ., Խաչատրյան Ա. Ռ.,
Զեյնալյան Ն. Ա., Մագիստրանտների հոգեբանական հատկությունների
նկարագիր, Եր.: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2015, 132 էջ:
2. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պետրոսյան Լ. Հ., Պողոսյան Ս. Հ.,
Խաչատրյան Ա. Ռ.,Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության
գործընթացի առանձնահատկությունները, Կոլեկտիվ մենագրություն, Եր.
2016, 208 էջ:
3. Լոքյան
Ա.
Բ.,
Հուզական
ինտելեկտի
դրսևորման
առանձնահատկությունները հանրային ծառայողների մոտ, Տեսական և
կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները V միջազգային
գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015թ., էջ 122-125:
4. Гоулман Д., Эмоциональный интеллект, / пер. с англ. А. П.
Исаевой, М., ACT, ACT МОСКВА, Владимир, ВКТ, 2009, 478.
5. Карузо Д., «Эмоциональный интеллект руководителя. Как
развивать и применять», Издательство: "Питер", 2017.
6. Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для организации: научный подход к поиску, отбору, оценке и удержанию сотрудников / Пер. с англ. под
ред. Н. В. Гришиной и М. Б. Курбатовой. СПб.: Экономическая школа,
2004 г. 560 с.
7. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios,
G., Emotional Intelligence As a Standard Intelligence. — Emotion, 2001.

283

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2018

АНИ ХАЧАТРЯН
Академия государственного управления РА,
Научно-исследовательская лаборатория
“Психология управленческой деятельности“,
младший научный сотрудник
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ
УПРАВЛЕНЦЕВ
В статье представлены результаты исследования взаимосвязи
эмоционального интеллекта и профессионально важных качеств
будущих менеджеров. Анализ результатов исследования показал, что
существует некоторая взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и коммуникативной компетентностью, волевой саморегуляцией и
стрессоустойчивостью, знание и применение которых могут служить
основой для эффективной организации процессов подготовки и
переподготовки менеджеров.
Ключевые слова: управленческая деятельность, эмоциональный
интеллект, личностные качества, коммуникативная компетентность,
эффективность деятельности.

ANI KHACHATRYAN
Public Administration Academy of the RA,
Research Laboratory of Psychology of
Administrative Activities, Junior Researcher
INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION OF THE EMOTIONAL
INTELLIGENCE AND PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF
FUTURE MANAGERS
The article presents the results of the study of the relationship between
emotional intelligence and professionally important qualities of future
managers. Analysis of the research results showed that there is some
correlation between emotional intelligence and communicative competence,
volitional self-regulation and stress resistance, knowledge and application of
which can serve as a basis for effective organization of the processes of
training and retraining managers.
Keywords: management activities, emotional intelligence, personal
qualities, communicative competence, activity efficiency.
Ներկայացվել է խմբագրություն 29.01.2018

284

Հոգեբանություն

ԺՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ, դասախոս

ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է դիրքորոշում հասկացության էությունը, առանձնահատկությունները և կիրառական նշանակությունը,
հատկապես անդրադարձել ենք սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումներին, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն գովազդային
գործունեությունում։ Սակայն, ոչ միայն դիրքորոշումներն են կիրառվում գովազդային պրակտիկայում, այլ գովազդը նույնպես կարող է
դիտարկվել որպես սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում։
Հիմնաբառեր․ սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում, սոցիալական ազդեցություն, գովազդ։

Վերջին հարյուրամյակում տարբեր գովազդային տեխնոլոգիաների
ստեղծման հետ միաժամանակ առաջացան նաև մի շարք հոգեբանական
երևույթներ, որոնք պահանջում էին գիտական վերլուծություն։
Չնայած նրան, որ գովազդի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները
իրականացվել են դեռևս շատ հին ժամանակներում, գովազդի հոգեբանության վերաբերյալ առաջին գիտական կիրառական հետազոտությունները իրականացվել են XIX-XX դարերում։ ԱՄՆ-ում գովազդի հոգեբանության հիմնադիրը հոգեբան-ֆունկցիոնալիստ Ու. Դ. Սկոտտն (W.D.Scott) է։
1903 թ. նա հրապարակում է իր «Գովազդի տեսություն» աշխատությունը,
իսկ 1908 թ. «գովազդի հոգեբանության տեսություն և պրակտիկա» գիրքը։ Արդեն 1908թ. հետո հաճախ սկսեցին մի շարք հրատարակություններ
հայտնվել, որտեղ հետազոտվում էին գովազդի տարբեր հոգեբանական
խնդիրներ [5, с. 15-16]:
Հոդվածի նպատակն է ոչ թե ամբողջությամբ տալ սպառիչ պատկերացում դիրքորոշում հասկացության էության, տեսական մոտեցումների
մասին, այլ ներկայացնել սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների կիրառումը գովազդային գործունեությունում։ Այդ պատճառով մենք կանդրադառնանք մի քանի հեղինակների մեկնություններին և տեսակետներին, և
կնշենք դիրքորոշումների և գովազդի փոխկապակցվածությունը։
Անդրադառնալով դիրքորոշում եզրույթին անհրաժեշտ է նշել, որ այն
առաջին անգամ կիրառել է գերմանացի հոգեբան Լ. Լանգեն (L. Lange,
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1888), սակայն ընդհանուր հոգեբանության մեջ դիրքորոշում հասկացության մասին տեսությունները հիմնվում են Դ.Ն. Ուզնաձեի և նրա դպրոցի
բազմաթիվ փորձարարական հետազոտությունների վրա (1956)։
Ըստ Ա. Նալչաջյանի սոցիալական դիրքորոշումը պատկերացումների
և զգացմունքների կազմակերպված և հարաբերականորեն կայուն համակարգ է, որն ուղղված է դեպի որոշակի սոցիալական օբյեկտ կամ իրադրություն և անձին հաղորդում է որոշակի ձևով մտածելու, ընկալելու և
գործելու հակվածություն [2, էջ 242]։
Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումը (attitude) առաջանում է սոցիալական կապերի, սոցիալական ազդեցության հետևանքով։ Այն ունի բարդ,
տարբեր բաղադրիչներից կազմված կառուցվածք։ Դիրքորոշումների հիմնական բաղադրիչներն են՝ կոգնիտիվ (ճանաչողական), աֆֆեկտիվ (հուզական) և վարքային։ Հոգեբանական ազդեցության տեսանկյունից դիրքորոշումը արդյունավետ է լինում այն դեպքում, եթե բաղադրիչների միջև
հակասություն չի լինում։ Հակառակ դեպքում դիրքորոշումը թուլանում է,
ցածրանում է անձի վարքի վրա նրա ազդեցության աստիճանը։
Դ. Կացը սոցիալական դիրքորոշումը դիտարկում էր որպես աֆեկտիվ (զգացմունքային վերաբերմունք արտահայտող) և կոգնիտիվ տարրերի միասնություն։ Ըստ Դ. Կացի՝ սոցիալական դիրքորոշման գործառույթները չորսն են՝ ճանաչողական կամ գիտելիքի կազմակերպման,
հարմարվողական (ադապտացիայի), նույնականացման, «ես»-ի, ինքնագնահատանքի պահպանություն։ Կացը սոցիալական դիրքորոշման ամենակարևոր գործառույթը ճանաչողական կամ գիտելիքի կազմակերպման
գործառույթն է համարում [9]։
Այս գործառույթը թույլ է տալիս ճանաչել, հասկանալ շրջապատի օբյեկտներն ու իրադարձությունները։ Սոցիալական դիրքորոշման ճանաչողական ֆունկցիան օգնում է խնայել մեր էներգիան և ամեն անգամ օբյեկտի հետ հանդիպելիս գործել ըստ «պատրաստի ծրագրի»։ Մեզ շրջապատող իրականությունը մեծ ու քաոսային է, իսկ սոցիալական դիրքորոշումն
օգնում է այն ավելի հեշտ, դասակարգված ընկալել։
Ա.Ա. Մուրադյանը առանձնացնում էր դիրքորոշումների մի քանի
բնութագրիչներ՝
 Դիրքորոշումը նախորդում և ուղեկցում է մտային, թե առարկայական ամեն մի գործողության և ակտի։
 Դիրքորոշումը պատկանում է անգիտակցականի ոլորտին և գոյություն ունի գաղտնի (լատենտ) ձևով, այն անհրաժեշտաբար ամրագրված չէ, այսինքն կայունությունը նրա հիմնական հատկանիշներից չէ
(կան նաև դիֆուզ և դինամիկ դիրքորոշումներ)։
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 Դիրքորոշումը սուբյեկտի ամբողջական հոգեվիճակն է տվյալ պահին [1, էջ 102-103]:
Դիրքորոշման խնդիրը դիտարկելով Լ. Ռոսսը (L. Ross) և Ռ.Նիսբետտը
(R. E. Nisbett) նշում էին, որ մարդիկ շատ են ենթարկվում դիրքորոշումների և մարդկանց ազդեցությանը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք ծանոթ չեն և որևէ ազդեցություն չունեն։ Ուրիշ մարդիկ աշխարհի մասին
տեղեկատվության լավագույն աղբյուրներից մեկն են մեզ համար։ Մենք
հաշվի ենք առնում այլ մարդկանց կարծիքները հիմնվելով վիճակագրական մեթոդների վրա, և համեմատելով մեր սեփական կարծիքի հետ։ Ըստ
հեղինակների, մենք սովոր չենք արհամարհել շրջապատի կարծիքը այն
պարզ պատճառով, որ նախկինում նրանք եղել են օգտակար միջոց աշխարհի ճանաչման համար [6, с. 96-97]:
Գերմանացի հոգեբան Տ. Կյոնիգը առավել շատ ուշադրություն է
դարձրել հոգեբանական դիրքորոշումներին գովազդային գործունեությունում։ Ըստ հեղինակի գովազդի դրական կամ բացասական ազդեցությունը ամբողջությամբ կախված է այն հոգեբանական դիրքորոշումներից,
որոնց միջոցով գովազդը ազդեցություն է գործում։ Եթե գովազդը չի կարողանում ստեղծել անհրաժեշտ, նպատակահարմար դիրքորոշում, ապա
հաջողությունը անհնար է, անհրաժեշտ ուշադրությունը գովազդի նկատմամբ այլևս չի լինի [4, с. 127]:
Գովազդային գործունեությունը լայն հասկացություն է, որը ներառում է՝
 Մարդու գործունեության տարբեր ոլորտներում գովազդի բազմաբնույթ տեսակները,
 գովազդային գործընթացի բոլոր փուլերը՝ գովազդի մտքի առաջացումից և զարգացումից մինչև սպառողի կոնկրետ գործողություն (օրինակ՝ գնում)։
Գովազդային գործունեությունը տեղեկատվական բնույթ է կրում, և
նպատակ ունի ազդել սպառողների վարքագծի, ինչպես նաև լայն լսարանի կարծիքի վրա։ Գովազդային գործունեությունը մարքեթինգի գործիքներից մեկն է, և կարող է օգտագործվել այնպիսի հնարքների հետ, ինչպիսիք են՝ վաճառքի խթանումը, անհատական վաճառքի մարտավարությունը և գործարար կապերը։
Գովազդը որպես մասսայական տեղեկատվության կրող կարող է
ձևավորել կարծրատիպեր ու դիրքորոշումներ, և նպաստել, որպեսզի
դրանք ամրապնդվեն հասարակական գիտակցության մեջ։ Վերջին ժամանակաշրջանում բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացվում,
որոնք նպատակ ունեն բացահայտելու հասարակական գիտակցության
վրա գովազդի ազդեցության արդյունավետ մեխանիզմները։ Գովազդի
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ներգործության առաջնային նպատակը պահանջմունքների և դիրքորոշումների ձևավորումն է։ Յուրաքանչյուր սպառող ամեն օր ստանում է
շատ մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն, այդ պատճառով անձի մոտ
կարող է լինել տեղեկատվության ավելցուկ, ինչն էլ հանգեցնում է տեղեկատվության մերժման, նրա իմաստի խաթարման և այլն։
Մարդն ընկալում է միայն այն հաղորդագրությունը, որը կարգավորված է, ունի հստակ իմաստ և նորույթ։ Տեղեկատվական հաղորդագրությունը պետք է կապված լինի այն լսարանի իմացության մակարդակի հետ,
որին ուղղված է գովազդը։ Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ գովազդը մի
կողմից պետք է կարողանա օգտագործել կարծրատիպերը և դիրքորոշումները հասարակական գիտակցության վրա ազդելու համար, իսկ մյուս
կողմից ձևավորի նորերը։
Մեզնից յուրաքանչյուրը ունի որոշակի դիրքորոշումներ, որոնց միջոցով մենք որոշում ենք ինչն է լավ, իսկ ինչը վատ։ Դիրքորոշումները, ինչպես և սոցիալական կարծրատիպերը յուրացվում են դեռևս վաղ տարիքում, և կիրառվում երեխաների կողմից շատ ավելի շուտ, քան նրանք
պատկերացում են կազմում այն խմբի մասին, որին պատկանում են։ Յուրաքանչյուր տեղեկատվություն, ազդելով անձի վրա կարող է ձևավորել
սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում։ Սովորաբար, դիրքորոշում ասելով
հասկանում ենք անձի ներքին հոգեբանական պատրաստվածությունը
որոշակի գործողությունների։ Դիրքորոշման առաջացումը գիտակցված չէ
նույնիսկ այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը, որի հիման վրա այն
առաջացել է՝ գիտակցված է։ Դիրքորոշման ամրապնդումը հիմնականում
տեղի է ունենում դիրքորոշման խթանների անընդհատ ազդեցության
հետևանքով։ Չնայած նրան, որ դիրքորոշումը կարող է առաջանալ նաև
օբյեկտի հետ միայն մեկ կոնտակտի դեպքում, այնուամենայնիվ կրկնակի
և ավել ազդեցությունը երաշխավորում է առավել հզոր և երկարատև արդյունք։ Դիրքորոշումը հանդիսանում է կապող օղակ անձի պահանջմունքների և արտադրանքի միջև, այդ պատճառով արդյունավետությունը
ապահովելու համար միայն բավարար չէ ապրանքի ընկալման համար
«ուժեղ» դիրքորոշում ձևավորել, այլ նաև արտադրանքը պետք է ունենա
գրավիչ արտաքին տեսք, և համապատասխանի մարդկանց կարիքներին,
պահանջմունքներին։
Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումները առանցքային նշանակություն ունեն գովազդային գործունեությունում, սակայն գովազդը նույնպես
կարող է հանդիսանալ սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում։ Գոյություն
ունեն նաև գովազդի վերաբերյալ մի շարք դիրքորոշումներ, ինչպիսիք են՝
 Գովազդը տեղեկացնում է ապրանքի կամ ծառայության մասին,
նրա հասանելիության, գնի, որակի և այլն։
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 Գովազդը, և հատկապես գովազդի դիզայնը գրավում է մարդկանց, և առաջացնում դրական հույզեր։
 Գովազդը ակտիվացնում է մարդկանց ստեղծագործ ունակությունները, նպաստում հետաքրքրության առաջացմանը։
 Գովազդվող ապրանքի պարունակության և ապահովության մասին տեղեկատվությունը նպաստում է էկոլոգիական գիտակցության ձևավորմանը։ Օրինակ՝ առաջարկելով ծխախոտը այն մարդկանց ովքեր
ծխում են, այն հիշեցնում է առողջության վտանգի մասին այն մարդկանց,
ովքեր չեն ծխում։ Գովազդը դրդում է, որպեսզի մարդ գնի առավել բարձր
որակի ծխախոտ, քանզի այն ավելի քիչ վնաս է հասցնում անձի առողջությանը, քան ցածր որակի պրոդուկտը, որը չի գովազդվում [5, с. 142-143]։
Հոգեբանները կարծում են, որ անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր ներգործություն կարելի է դիտարկել դիրքորոշման տեսության տեսանկյունից։ Հայտնի ռուս գիտնական Ի.Լ. Վիկենտյովը առաջիններից էր, ով
մշակեց գովազդի և հանրային կապերի ոլորտում հոգեբանական ազդեցության միջոցների համակարգ, որը հիմնված էր կարծրատիպերի և դիրքորոշումների կիրառման վրա։ Ըստ հեղինակի, նման համակարգի միջոցով կարելի է կառավարել իմիջի ձևավորման գործընթացը (պատկեր, հեղինակություն, ոճ և այլն) [3]։
Ի.Լ. Վիկենտյովի հիմնադրույթի հոգեբանական հիմքը լրացնում է
հայտնի ռուս հոգեֆիզիոլոգ, ակադեմիկոս Ա.Ա. Ուխտոմսկայայի հիմնադրույթը դոմինանտության մասին: Դիրքորոշումների գործունեության մեխանիզմների հասկացումը հեշտանում է այսպես կոչված դոմինանտի
սկզբունքի գործունեությունը հասկանալու դեպքում։ Հոգեֆիզիոլոգներին
լավ հայնտի է, որ մարդու գործունեությունը շատ դեպքերում որոշվում է
դոմինանտությանբ՝ կայուն օջախի բարձր գրգռվողականությամբ, որը
գտնվում է գլխուղեղի կեղևում և ենթակեղևում։ Դա հենց այդ խորհրդավոր «ինչ-որ բանն է», որը խանգարում կամ հակառակը ստիպում է մարդուն ձեռնարկել ինչ-որ գործողություններ որոշակի իրավիճակներում։ Դոմինանտ օջախը ունի մի շարք յուրահատուկ հատկություններ, որոնցից մի
քանիսը կիրառվում են գովազդային գործունեությունում։ Այդ հատկությունները հետևյալն են՝
 Ժամանակի մեջ կայունությունը,
 Ունակությունը դեպի իրեն ձգել տարբեր արտաքին գրգռիչներ,
 Կոնկրետ ժամանակահատվածում (րոպեներ, ժամեր, և հատուկ
դեպքերում ամիսներ և տարիներ) գերակշռում է մեկ դոմինանտ։
 Դոմինանտը մարդու մտածողության և վարքի օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող մեխանիզմ է։ Սակայն, ի տարբերություն կենդանիների,
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մարդը ունակ է գիտակցել, հասկանալ, ուղղել արդեն գոյություն ունեցող
դոմինանտները և ստեղծել նորերը [8]։
Ի.Լ. Վիկենտյովը կարծում էր, որ որոշման ընդունումը, ինտուիցիան
մի կողմից, իսկ մտածողության միօրինակությունը, նորի մերժումը մյուս
կողմից, իրականացվում են ընդհանուր հոգեֆիզիոլոգիական կառուցակարգերի հիման վրա (դոմինանտության սկզբունք) [3], [8]։
Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ դիրքորոշումները մեծ դեր ունեն գովազդային գործունեության տարբեր ոլորտներում, սակայն գովազդն ինքնին կարող է դիտարկվել որպես սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում։
Գովազդը որպես մասսայական տեղեկատվության կրող կարող է ձևավորել դիրքորոշումներ, և նպաստել, որպեսզի դրանք ամրապնդվեն հասարակական գիտակցության մեջ։
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В статье представлены сущность, особенности и практическое
значение понятия установки, особенно отметили
социальнопсихологические установки, которые имеют решающее значение в
рекламной деятельности. Однако, не только установки исползуються в
рекламной практике, но и реклама тоже может рассматриваться как
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ATTITUDES IN ADVERTISING ACTIVITY

The article presents the essence, features and practical significance of
the concept of attitude, especially socio-psychological attitudes are focused,
which have a decisive importance for advertising. However, not only attitudes
are used in advertising practice, but also advertising can be viewed as a
socio-psychological attitude.
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